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HYUNDAI
TUCSON
HYBRID 4x4

-15%

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

0,664 €/1 vrecko

929/ €

THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
1099 €
+ magický hrnček ZADARMO
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok, 14 vreciek

Hrajte o nové auto a ďalšie skvelé ceny

Unikátna kombinácia 4 účinných látok – paracetamol na tlmenie bolesti a zníženie horúčky, antihistaminikum
proti príznakom alergie, dekongestívum proti upchatému nosu a vitamín C. Prášok na prípravu horúceho nápoja.
Liek1. K nákupu THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vreciek, získate magický hrnček ZADARMO.

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU
Pri kúpe
oboch produktov

-16%

UŠETRÍTE

598 €

BOLESŤ
HRDLA

Dorithricin
20 tvrdých pastiliek
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79 €
69 €

TRÁVENIE
Hylak forte
100 ml

8,990 €/100 ml

8 /9 + 0 /5
99 €

100 ml

-19%

529/6€
24 tbl

30 ml

39 €

Vaše trávenie ako nové. Liek¹ na rýchlu a účinnú obnovu črevnej
mikroflóry pri hnačke, ale aj zápche a liečbe antibiotikami.
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. K nákupu Hylak forte, 100 ml,
získate Hylak forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,39 €), LEN ZA 0,01 €,
0,033 €/100 ml.

Dorithricin – jediný voľnopredajný liek¹ na trhu s obsahom
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje
s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

CHRÍPKA
A BOLESŤ

59 €

01 €

59 €

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
24 tbl
PARALEN® GRIP1 chrípka a bolesť odstraňuje horúčku, bolesť
hlavy, upchatý nos a bolesť hrdla. Vďaka kofeínu pomáha aj proti
únave a ospalosti. VÝHODNE AJ PARALEN® GRIP1, 24 tbl,
za 5,29 € (z pôvodných 6,59 €).

44,900 €/100 ml

NÁDCHA

HA 0,1 %
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

-23%

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,49 €

Celaskon®
LONG EFFECT 500 mg
60 cps

889 €
60 cps

S postupným uvoľňovaním vitamínu C až 12 hodín pre jeho lepšie
vstrebávanie. Urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky
a nachladnutia. Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním.
Zvýšená potreba užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení,
športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. K nákupu
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg, 60 cps, získate Celaskon®
LONG EFFECT 500 mg, 30 cps (v hodnote 5,49 €), ZADARMO.
Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

39 €

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom
zvlhčujúcim látkam, bez obsahu konzervačných látok, dlhodobý
účinok až 10 hodín. Liek5 obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU OLYNTH® SO ZĽAVOU –16 %.

Celaskon® LONG
EFFECT, 30 cps,

IMUNITA

449/5€

MULTIVITAMÍNY
PRE DOSPELÝCH

999/12€
30 tbl

99 €

Centrum pre ženy a Centrum pre mužov
30 tbl
Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými
prvkami, vytvorený špeciálne pre potreby moderných žien
a mužov. Bezgluténový a bez cukru. Zľava –23 % platí na celý
produktový rad Centrum. Výživové doplnky.

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob.

-15%
S kartou
Dr.Max CLUB

449/4€

239/2€ 399/4€

99 €

BOLESŤ

Ibalgin® 400
48 tbl
Ružový Ibalgin je len jeden. Pomáha pri bolesti hlavy, zubov,
chrbta, svalov, kĺbov, menštruačných bolestiach a horúčkach pri
chrípkových ochoreniach. Má protizápalový účinok. Pre dospelých
a dospievajúcich od 12 rokov. Liek1 obsahuje ibuprofén.

24 tbl

69 €

48 tbl

49 €

BOLESŤ
A HORÚČKA

BOLESŤ
A HORÚČKA

29 €

NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
30 cps

Ibuprofen Dr.Max 400 mg
24 tbl alebo 48 tbl
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti,
a na zníženie horúčky. Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku pri
chrípke a zápaloch horných dýchacích ciest. 2× rýchlejšia úľava
od bolesti (v porovnaní s obaľovanými tabletami NUROFEN®).
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ NUROFEN® RAPID1
400 mg CAPSULES, 10 cps, za 2,99 € (z pôvodných 3,49 €)
a NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES, 20 cps, za 4,29 € (z
pôvodných 5,09 €). Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

-17%

NOVINKA

619/7€

30 cps

-17%

S kartou
Dr.Max CLUB

479/5€

BOLESŤ

39 €

Ibolex® 200 mg filmom obalené tablety
20 tbl
Nová generácia lieku proti bolesti, ktorý obsahuje kryštalicky
čistý dexibuprofén, poskytuje účinnú úľavu od bolesti a nižšiu
záťaž pre telo. Pomáha pri bolesti svalov, kĺbov, šliach a kostí,
ako je napr. bolesť chrbta.
1

BOLESŤ
A HORÚČKA
ASPIRIN®-C
20 šumivých tbl
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BOLESŤ

49 €

CETALGEN 500 mg/200 mg
20 tbl
Liečba krátkodobej stredne silnej bolesti. Liek1 tlmí bolesť hlavy,
chrbta, zubov i menštruačné bolesti. Rýchla úľava, silný účinok
až 9 hodín.

20 šum. tbl

09 €

Liek¹ uľavuje od bolesti hlavy, zubov a menštruačnej bolesti.
Na symptomatickú úľavu od bolesti a horúčky pri prechladnutí
alebo príznakoch podobných chrípke. Len pre členov Dr.Max
CLUB VÝHODNE AJ ASPIRIN®-C, 10 šumivých tbl¹, za 4,89 €
(z pôvodných 5,39 €).

BOLESŤ

339/4€

09 €

Panadol Extra Novum
24 tbl
Panadol1 Extra Novum proti miernej až stredne silnej bolesti hlavy,
zubov, chrbta, migréne a pri menštruácii. Objavuje sa v krvi
už do 10 minút.

-18%

NOVINKA

79 €

749/9€

0,829 €/1 vrecko

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

8 /10

29 €

10 vreciek

19 €

COLDREX® MAX GRIP LESNÉ OVOCIE
10 vreciek
Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Liek1 vďaka
paracetamolu uľaví od horúčky, bolesti hlavy a bolesti v hrdle.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU COLDREX® Horúci nápoj
SO ZĽAVOU –18 %.

1,658 €/1 ks

LOKÁLNA
BOLESŤ

829/9€

69 €

Flector® EP náplasť
5 ks
Flector® EP náplasť lieči bolesti svalov, šliach, kĺbov či chrbtice.
Účinne zmierňuje zápal a opuch. Liek2 obsahuje diklofenak
epolamín.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob.

OSCILLOCOCCINUM®,
6×1 g

UŠETRÍTE

799 €
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0,993 €/1 dávka

29 €

24 pst

BOLESŤ HRDLA

CHRÍPKA

4,990 €/100 ml

48,900 €/100 ml

pre dospelých

49 €

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ. Bez cukru a alkoholu.
Jahodová príchuť. VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, SO ZĽAVOU –12 %,
za 4,99 € (z pôvodných 5,69 €), 4,990 €/100 ml. Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

NÁDCHA

Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

489/6€
10 ml

29 €

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Uvoľní upchatý nos do 2 minút
a až na 12 hodín. Neobsahuje konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU Otrivin SO ZĽAVOU –22 %.

2+1

-20%

ZADARMO

0,356 €/1 vrecko

1069 €

CONTROL STRESS, 30 vreciek

ÚNAVA
A VYČERPANIE
MAGNE B6®

99 €

-22%
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MUCOSOLVAN® pre dospelých
100 ml

BALANCE, 20 vreciek

6×1 g

-23%

99 €

VLHKÝ KAŠEĽ

7

+ 100/8 €

Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične používaný pri liečbe chrípkových stavov
(horúčka, prechladnutie, bolesti). Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové kategórie vrátane
tehotných žien a detí. K nákupu OSCILLOCOCCINUM®, 30 × 1 g, získate OSCILLOCOCCINUM®,
6 × 1 g (z pôvodných 8,99 €), LEN ZA 1 €, 0,167 €/1 dávka.
Lieky1 obsahujú filtrovaný autolyzát z pečene a srdca kačice Anas barbariae.

Rýchlo a dlhodobo uľaví od bolesti hrdla. Tlmí bolesť hrdla až na 6 hodín. Poskytuje
upokojujúci efekt po 2 minútach. Liek3 obsahuje flurbiprofén, ktorý pôsobí proti zápalu.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU Strepfen®.

99 €

30 × 1 g

0,167 €/1 dávka

OSCILLOCOCCINUM®
30 × 1 g

Strepfen® Med a Citron
24 pst

0,400 €/1 vrecko

29

79 €

99 €

13

29 €

CONTROL STRESS, 30 tbl

10

29 €

FORTE, 50 tbl

MAGNE B6® FORTE tablety obsahujú citrát horčíka na účinné doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6
prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej funkcii psychiky. MAGNE B6® CONTROL
STRESS prispieva k odolnosti proti stresu. Extrakt z Rhodiola rosea prispieva k odolnosti proti stresu.
Horčík prispieva k zníženiu únavy. MAGNE B6® BALANCE navyše obsahuje vitamín B9, ktorý
podporuje správnu funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť proti stresu.
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.
Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov MAGNE B6®. Výživové doplnky.

10,660 €/100 g

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
+ krokomer ZADARMO
150 g

1599/19€
150 g

99 €

Analgetikum vo forme gélu s účinkom až na 24 hodín pri aplikácii 2× denne ráno a večer.
Ľahko otvárateľný uzáver. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminium.
K nákupu Voltaren Forte 2,32 % gél, 150 g, získate krokomer ZADARMO.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob.

Dr.Max
Larynox, 30 ml,

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,99 €

BOLESŤ HRDLA

5

49 €

Orasept s príchuťou
medu a citrónu alebo mentol
24 pst

24 pst

Liek3 určený na úľavu od príznakov bolesti hrdla BEZ CUKRU.
Cmúľanie pastilky umožňuje účinkovanie liečiva v postihnutej
oblasti a takisto pomáha zvlhčovať a upokojiť bolestivú oblasť.
K nákupu Orasept s príchuťou medu a citrónu alebo mentol,
24 pst, získate Larynox7, 30 ml (v hodnote 5,99 €), ZADARMO.
Larynox obsahuje benzydamíniumchlorid.

46,600 €/100 ml

BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE®
SPRAY FORTE
orálna aerodisperzia 15 ml

18,967 €/100 ml
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569/5€

99 €

15 ml

79 €

99 €

BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla. Pôsobí na bolesť
v hrdle trojitým účinkom – proti bolesti, proti zápalu a proti
baktériám a kvasinkám. VÝHODNE AJ TANTUM VERDE® SPRAY,
orálna aerodisperzia 30 ml, za 6,99 € (z pôvodných 7,79 €),
23,300 €/100 ml. Lieky⁷ obsahujú benzydamíniumchlorid.

JOX
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml
Liek7 na dezinfekciu ústej dutiny a hltana pri zápalových
infekčných ochoreniach.

Dr.Max
Morská voda so

-16%

ZĽAVOU 50 %
LEN ZA

2,49 €

36,900 €/100 ml

3

69 €

NÁDCHA

10 ml

8,300 €/100 ml

+ 2 /4

42,900 €/100 ml

4 /4

49 €

30 ml

99 €

10 ml

Orinox 1 mg/ml
10 ml

NÁDCHA

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch
slizníc v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie.
Liek5 obsahuje xylometazolíniumchlorid. K nákupu Orinox 1 mg/ml,
10 ml, získate zdravotnícku pomôcku, Morskú vodu Dr.Max,
30 ml (v hodnote 4,99 €), podľa vlastného výberu so zľavou
50 % len za 2,49 €, 8,300 €/100 ml.

Zmierňuje opuch sliznice a príznaky nádchy.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Sanorin®.
Lieky5 obsahujú nafazolíniumnitrát.

VITAMÍN D
Detrical 2000
60 tbl

Vitamín D pomáha udržiavať normálnu funkciu imunitného
systému, prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí
a normálnych svalových funkcií. Výživový doplnok.

69 €

99 €

Sanorin® 1 ‰
nosová roztoková instilácia, 10 ml

-15%

649/7€

7,400 €/100 ml

29 €

135 ml

NÁDCHA

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje
nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. Bezpečný na každodenné
použitie. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU
PHYSIOMER® SO ZĽAVOU –16 %. Zdravotnícke pomôcky.

-19%

ZADARMO

IMUNITA

30 cps

Vitamin C Imuno Akut
30 cps
Vitamín C prispieva k správnej funkcii imunitného a nervového
systému a tiež k správnej funkcii kostí, pokožky, chrupaviek, zubov
a ďasien. Výživový doplnok. K nákupu Vitamin C Imuno Akut,
30 cps, získate Textilné rúško ZADARMO.

99 €

PHYSIOMER® nosový sprej Hypertonický
135 ml

Textilné rúško

699 €

999/11€

STRES,
NERVOZITA
PERSEN® forte
40 cps

1049/12€
40 cps

99 €

PERSEN® forte je liek1 obsahujúci rastlinné extrakty s upokojujúcim
a uvoľňujúcim účinkom. Navodzuje vnútorný pokoj, zbavuje pocitu
strachu, obnovuje psychickú rovnováhu. Obsahuje výťažky
z valeriány lekárskej, medovky a mäty piepornej. VÝHODNE AJ
PERSEN® forte, 20 cps1, za 6,49 € (z pôvodných 8,09 €).

1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob.

Dr.Max Algirin
500 mg, 10 tbl,

-20%

ZADARMO
UŠETRÍTE

1,19 €

3,245 €/100 ml

6

11,980 €/100 ml

49 €

SUCHÝ KAŠEĽ

KAŠEĽ

200 ml

Tussical 1,5 mg/ml
200 ml
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99 €

50 ml

39 €

Stoptussin
50 ml

Tussical sa používa na symptomatickú liečbu suchého dráždivého
kašľa rôzneho pôvodu. Liek1 obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.
K nákupu Tussical 1,5 mg/ml, 200 ml, získate Algirin 500 mg1,
10 tbl (v hodnote 1,19 €), ZADARMO. Algirin obsahuje kyselinu
acetylsalicylovú.

Stoptussin – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam
– tíši dráždivý kašeľ. Liek¹ chráni pred ďalším dráždením na kašeľ,
riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. VÝHODNE AJ
Stoptussin, 25 ml1, za 4,69 € (z pôvodných 4,99 €),
18,760 €/100 ml.

47,900 €/100 ml

4 /5

4 /4

49 €

09 €

89 €

KAŠEĽ

KAŠEĽ

Pleumolysin
10 ml
Liek na úľavu od suchého a dráždivého kašľa.
1

Robitussin™ ANTITUSSICUM
na suchý dráždivý kašeľ
100 ml

599/7€
100 ml

49 €

Stop suchému kašľu, účinná úľava od suchého dráždivého kašľa.
Bez cukru, príjemná višňová príchuť. Pre dospelých a deti
od 6 rokov. Liek1 obsahuje dextrometorfániumbromid. VÝHODNE
AJ LIEKY1 Robitussin™ EXPECTORANS na vykašliavanie
(guajfenezín) a Robitussin™ JUNIOR na suchý dráždivý kašeľ
(dextrometorfániumhydrobromid), 100 ml, za 5,99 € (z pôvodných
7,49 €), 5,990 €/100 ml.

4,490 €/100 ml

79 €

5,990 €/100 ml

SUCHÝ KAŠEĽ

4,490 €/100 ml

VLHKÝ
KAŠEĽ

4,990 €/100 ml

4 /4 499/5€
49 €

15 mg

99 €

30 mg

49 €

Calcium chloratum – TEVA
100 ml

Ambroxol Dr.Max sirup
15 mg/5 ml alebo 30 mg/5 ml
100 ml

Calcium chloratum – TEVA – jedinečný a generáciami overený
liek1, ktorý podporuje liečbu zápalového procesu.
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

Liek1 pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimuluje činnosť
riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčuje tak
vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Obsahuje ambroxoliumchlorid.

-15%

0,250 €/1 vrecko

VLHKÝ KAŠEĽ
Solmucol® 200 mg
20 vreciek
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0,400 €/1 vrecko

99 €

20 vreciek

89 €

Solmucol rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje
vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. Neobsahuje
cukor, laktózu ani lepok. VÝHODNE AJ Solmucol®, 90 ml,
za 4,69 € (zpôvodných 5,49 €), 5,211 €/100 ml.
Lieky1 obsahujú N-acetylcysteín.
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99 €

KAŠEĽ

49 €

ERDOMED® 225 mg
20 vreciek
ERDOMED® je osvedčený liek1 na ochorenia horných aj dolných
dýchacích ciest. ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek s pomarančovou
príchuťou je dostupný aj bez lekárskeho predpisu. Vhodný pre
dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.

ZÁPAL PRIEDUŠIEK
A DUTÍN

629/7€

Soledum® 200 mg
20 mäkkých gastrorezistentných cps
200 mg

39 €

Expert na zápal priedušiek, dutín a prechladnutie! Novinka
z Nemecka! Liek1 potláča zápal v prieduškách, rozpúšťa usadený
hustý hlien, uľahčuje namáhavé vykašliavanie, uľavuje
od akútneho zápalu vedľajších nosových dutín. VÝHODNE AJ
Soledum® 100 mg, 20 mäkkých gastrorezistetných cps,
za 5,69 € (z pôvodných 6,69 €). Lieky1 obsahujú cineolum.

1. Liek na vnútorné použitie.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob.

Oslávte 15 rokov Dr.Max
skvelými výhrami
Nakúpte nad 10 € a hrajte o hybridné SUV
s najvyššou výbavou a ďalšie skvelé ceny

HYUNDAI
TUCSON
HYBRID 4x4

15x

ELEKTROBICYKEL
CRUSSIS

150x

SMART HODINKY
GARMIN
ilustračné foto výhier

Súťaž prebieha od 1. 2. do 28. 2. 2021

Ako hrať?

1. Nakúpte voľnopredajný sortiment v lekárňach Dr.Max
alebo v online lekárni na www.drmax.sk.*
2. Za každých 10 € s DPH nákupu získate súťažný žreb.
3. Zotrite políčko so súťažným kódom.
4. Zadajte 9-miestny kód a kontaktné údaje
na www.sutaz.drmax.sk.

V prípade online nákupu vám bude žreb doručený
spolu s tovarom. Registrácia žrebov je možná
do 15. 3. 2021. Podmienkou zapojenia sa do súťaže
je Vernostná karta Dr.Max CLUB. Viac informácií
o súťaži a zásadách spracúvania vašich osobných
údajov nájdete na www.sutaz.drmax.sk.

www.sutaz.drmax.sk
* Za voľnopredajný sortiment sa nepovažuje liek, ktorého výdaj sa viaže na lekársky predpis, dietetická potravina, ktorá je uvedená v zozname
kategorizovaných dietetických potravín, ani zdravotnícka pomôcka, ktorá je uvedená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ak sú
uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Organizátorom súťaže, ako aj spracovateľom osobných údajov je spoločnosť MIRAKL, a.s.,
so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 35 895 136.

ŽIVÉ
MIKROORGANIZMY

-18%

-18%

999/12€

829/10€

30 + 10 cps

29 €

Biopron9® Premium
30 + 10 cps

28 cps

ŽIVÉ BAKTÉRIE

19 €

100 cps

LINEX® FORTE je kombinácia živých bakteriálnych kmeňov
a prebiotík. Na udržiavanie rovnováhy črevnej mikroflóry.
Užíva sa v dávke 1- až 3-krát denne. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU LINEX® SO ZĽAVOU –18 %.
Výživové doplnky.

Podpora prirodzenej regenerácie pečene. Užíva sa pri poškodení
pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického poškodenia
pečene a pri zápale pečene. Liek1 zlepšuje subjektívne ťažkosti,
ako je strata chuti do jedla alebo pocit tlaku pod pravým rebrom.
VÝHODNE AJ Essentiale® forte, 600 mg, 30 cps1, za 9,99 €
(z pôvodných 11,49 €).

S kartou
Dr.Max CLUB

PÁLENIE ZÁHY

Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl

669/7€
48 tbl

49 €

Rýchla úľava a efektívne pôsobenie od pálenia záhy do
niekoľkých minút. Neutralizuje prebytočnú kyselinu v žalúdku.
Vhodné pre tehotné, dojčiace ženy, diabetikov pri dodržiavaní
maximálneho dávkovania. VÝHODNE AJ Rennie® ICE BEZ
CUKRU, 24 žuvacích tbl, za 4,29 € (z pôvodných 4,69 €).
Zdravotnícke pomôcky.

OPUCH, ZÁPAL
A BOLESŤ
Reparil® – Gel N
100 g

ZDRAVÉ KĹBY
Cemio kamzík®
60 cps

1599/18€
60 cps

69 €

Švajčiarsky originál na kĺby, väzy, šľachy. Natívne KOLAGÉNY typu
I. a II. Vitamín C je dôležitý na správnu tvorbu kolagénu v kĺbových
chrupavkách. Pohodlné dávkovanie 1 kapsula kedykoľvek počas
dňa. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY
Z PRODUKTOVÉHO RADU Cemio kamzík®. Výživové doplnky.

-18%

-17%

9,990 €/100 g

102,900 €/100 ml
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99 €

100 g

29 €

Potláča opuch, zápal a bolesť. Liek² sa používa pri zraneniach
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách.
VÝHODNE AJ Reparil® – Gel N, 40 g, za 6,79 € (z pôvodných
8,39 €), 16,975 €/100 g.

OČNÉ
KVAPKY

69 €

Essentiale® forte N 300 mg
100 cps

LINEX® FORTE
28 cps

Prémiový komplex živých mikroorganizmov s fruktooligosacharidmi na ideálnu podporu vašej celkovej pohody
a rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života počas
a po liečbe antibiotikami. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ
PRODUKTY Z RADU Biopron9® Premium. Výživové doplnky.

PEČEŇ

1699/19€

1029/12€

49 €

Systane™ ULTRA bez konzervačných látok
10 ml
Doprajte si skutočnú úľavu so zvlhčujúcimi očnými kvapkami
Systane™ ULTRA. Obsahujú HP-Guar® na zmiernenie príznakov
syndrómu suchého oka. Zdravotnícka pomôcka.

S kartou
Dr.Max CLUB

PROSTATA
Cemio RED3
60 cps

1799/20€
60 cps

99 €

Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká a ľan siaty
podporujú zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne zdravie
a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen podporuje vitalitu. Len pre
členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ CEMIO RED3, 30 cps,
za 11,49 € (z pôvodných 13,29 €). Výživové doplnky.

OČI

1999/21€

99 €

Lutein Complex Premium
90 cps
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú
k udržiavaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

1. Liek na vnútorné použite. 2. Liek na vonkajšie použitie.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob.

www.drmax.sk/beautyclub

ZĽAVA

-20%
UKTY
NA PROD RM
ATODE

119,750 €/100 g

od 4

79 €

4g

Účinná starostlivosť pre suchú, citlivú
a atopickú pokožku. Dlhodobá
obnova prirodzenej hydratácie
a kožnej bariéry.

Pri nákupe tov
duk
vo
d ch pro
€.

ZĽAVA –12

Pri nákupetov
uk
troch prod
€.

0
ZĽAVA –2

50,580 €/100 ml

od 2529 €
50 ml

Objavte starostlivosť vhodnú pre vašu
pleť od odborníkov VICHY.

Pokiaľ celoročne bojujete s veľmi suchou
pokožkou, v aktuálnom ročnom období
by ste mali byť mimoriadne opatrní.
Najčastejším dôvodom atopickej dermatitídy je genetická výbava a prostredie, v ktorom
sa pohybujete. Atopický ekzém sa prejavuje pálením, svrbením a zvýšenou suchosťou
pokožky. Aby sa vaša pokožka vrátila do rovnováhy, je potrebné siahnuť po špeciálnej
starostlivosti určenej na tento typ pokožky. Produkty sú špeciálne vyvinuté na to, aby udržali
hydratáciu vo vnútri buniek a zároveň posilnili a obnovili narušenú ochrannú bariéru kože.
Suchú pokožku tváre a tela so sklonom k ekzémom treba krémovať minimálne dvakrát denne.
Takisto je dôležitá správna hygiena. Voda pokožku prirodzene vysušuje, vhodné je preto
používanie špeciálnych sprchovacích olejov a gélov bez obsahu mydla, ktoré ju vyčistia
šetrným spôsobom bez vysušenia.

DARČEK

pery pri
tyčinka na
roduktov
p
2
e
p
náku
d
ié
Bar erm

17,980 €/100 ml

od 8

99 €

50 ml

Prípravky Bariéderm sú určené na podporu
hojenia a regenerácie pokožky. Starostlivosť
na tvár a telo špeciálne vyvinutá pre potreby
suchej, popraskanej a podráždenej pokožky.

1+1

O

M
ZADACR
ELÉ

NA
O
PORTFÓLI

9,980 €/100 ml

od 499 €
50 ml

Kozmetika NUANCE predstavuje
komplexnú starostlivosť o pokožku
tváre a tela. Dôkladný výber
ingrediencií a aktívnych zložiek
rastlinného pôvodu zaručuje vysokú
účinnosť a čistotu produktov.

ZĽAVA

-5 €
PE
PRI NÁKU €
NAD 20

Zľava –20 % sa vzťahuje na produkty Bioderma Atoderm okrem
akciových balení.
Zľava –12 € platí pri nákupe prvého produktu z radov pleťových
krémov, sér alebo mejkapov VICHY a druhého produktu z radov
čistenia, pleťových krémov, sér alebo mejkapov VICHY. Zľava 20 €
platí pri nákupe aspoň dvoch produktov z radov pleťových krémov,
sér alebo mejkapov VICHY a tretieho produktu z radov čistenia,
pleťových krémov, sér alebo mejkapov VICHY.
7,490 €/100 ml

od 7

49 €

100 ml

Medicínska starostlivosť o pleť od značky Eucerin®
vyvinutá pomocou inovatívnych vedeckých riešení
kombinuje preukázanú účinnosť s vynikajúcou
kožnou znášanlivosťou.

Pri nákupe dvoch ľubovoľných produktov URIAGE Bariéderm získate
tyčinku na pery Bariéderm, 15 ml (v hodnote 8,99 €), ZADARMO.
Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky NUANCE. Pri
rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.
Zľava –5 € pri nákupe nad 20 € sa vzťahuje na celý sortiment
Eucerin okrem akciových balení.
Akcie nie je možné kombinovať a kombinovať s inými akciovými
ponukami. Ponuka platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 alebo do vypredania
zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky
nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

KÚPTE
6 ks

KÚPTE
2 ks

ZAPLATÍTE

11

UŠETRÍTE

740 €

99 €

1,332 €/100 g

7 /8

99 €

Sunar 2, 3

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

99 €

Sunar® Complex 2 a 3
600 g

S mliečnym tukom, bez palmového oleja. Komplexná starostlivosť
pre spokojné bruško. Vápnik* a vitamín D* pre normálny rast
a vývoj kostí dieťaťa. * Obsahujú všetky následné dojčenské mlieka
podľa zákona. Spôsob prípravy a ďalšie informácie na www.sunar.
sk. Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Potravina na
osobitné výživové účely. VÝHODNE AJ Sunar® Complex 4 a 5,
600 g, za 7,99 € (z pôvodných 9,99 €), 1,332 €/100 g.

0,180 €/1 ks

8 /9

99 €

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI

DOJČENSKÁ
VÝŽIVA
Nutrilon® 2
800 g

+

Vibovit®+ FARMA – želé multivitamíny pre deti s ovocnou chuťou,
obsahujúce komplex 10 vitamínov a minerálnych látok, ktoré
podporujú normálne fungovanie imunitného systému. Neslúži ako
náhrada pestrej a vyváženej stravy. VÝHODNE VŠETKY
PRODUKTY Z RADU VIBOVIT®. Výživové doplnky.

26,650 €/100 ml

12
60 ml

Číslo 1 v terapeutickej starostlivosti o vlasy v Európe. Lieči nielen
symptómy, ale hlavne príčiny lupín, seboroickej dermatitídy
a pityriasis versicolor. Výsledky sú viditeľné už po 2 týždňoch
používania a je klinicky dokázané, že reguluje aj príznaky ako
svrbenie a odlupovanie. Liek² obsahuje ketokonazol.
K nákupu Nizoral® šampón 2 %, 60 ml, získate Nizoral® Care
vlasové tonikum, 100 ml (v hodnote 9,79 €), so zľavou 50 %,
len za 4,89 €, 4,890 €/100 ml. Kozmetický výrobok.

recyklačný poplatok 0,07 €

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU
Bepanthen® Baby
2 × 100 g

CHUDNUTIE
Bellasin® effect
90 tbl

S kartou
Dr.Max CLUB
9,990 €/100 g

1998/27€
2 × 100 g

38 €

L.SK.MKT.CC.06.2019.0907

Názov sa mení, zloženie zostáva. Pomáha chrániť detský zadoček
pred vznikom zaparenia. Na každodennú starostlivosť. Stará sa
o prsné bradavky namáhané dojčením. Len pre členov Dr.Max
CLUB pri kúpe dvoch balení získavate výhodnú cenu 9,99 €
za jeden kus, 9,990 €/100 g. Bežná cena jedného balenia
Bepanthen® Baby je 13,69 €, 13,690 €/100 g. Kozmetický výrobok.

29,950 €/100 g

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

599/6€
20 g

69 €

L.SK.MKT.CC.07.2020.1159

Bepanthen® Sensiderm krém
20 g
Bepanthen® Sensiderm krém uľavuje od príznakov ekzému,
uľavuje od svrbenia do 30 minút. Je vhodný pre deti od
narodenia*, tehotné i dojčiace ženy. * O dlhodobom použití
u dojčiat odporúčame poradiť sa s lekárom. VÝHODNE AJ
Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, za 12,39 € (z pôvodných
13,69 €), 24,780 €/100 g. Zdravotnícke pomôcky.

-18%

LEN ZA

4,89 €

Nizoral® šampón 2 %
60 ml

37 /43

39 €

Klinicky testovaný digitálny tlakomer s IHB funkciou
na zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami. 5 rokov záruka.
Zdravotnícka pomôcka.

ZĽAVOU 50 %

39 €

19 €

800 g

Tlakomer Microlife BP 3AG1 New
s adaptérom
1 ks + teplomer MT 3001 ZADARMO

Nizoral® Care
vlasové tonikum,
100 ml, so

LUPINY

1399/16€

49 €

TLAKOMER

Vibovit®+ FARMA
50 ks

1,749 €/100 g

Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu
materského mlieka pre podporu imunity vášho dieťaťa. Vitamíny
A, C a D prispievajú k správnej funkcii imunitného systému.
Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Potravina na
osobitné výživové účely. Viac informácií na obaloch výrobkov.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Nutrilon®.
Pri kúpe 6 ks mliečnej výživy Nutrilon získate akciovú cenu
11,99 € za 1 ks, 1,499 €/100 g . Vzťahuje sa na Nutrilon 2, 3, 4, 5,
aj na príchute, 800 g. Produkty je môžné kombinovať.
Podmienkou je nákup na jeden pokladničný doklad.

29 €

50 ks

za ks

27 /33

49 €
79 €

Nové zloženie s 2-násobnou dávkou zeleného čaju a guaranou
pre efektívne chudnutie, intenzívne spaľovanie tukov a redukciu
hladu u zrelých žien. Ďatelina pre pohodovú menopauzu bez
návalov tepla a podráždenosti. Vitamíny D a K pre zachovanie
dobrého stavu kostí. Výživový doplnok.

-40%

VLASY,
NECHTY, PLEŤ
Collagen Drink
45 vreciek

0,555 €/1 vrecko

2499/41 €
99 €

Výživový doplnok vo forme prášku na prípravu nápoja s obsahom
až 10 000 mg kolagénu v jednej dávke, hyaluronátu sodného,
biotínu, zinku, mangánu a vitamínu C poskytuje unikátnu
starostlivosť o pokožku, vlasy a nechty a pomáha udržiavať zdravé
kosti, kĺby a spojivové tkanivá.

2. Liek na vonkajšie použite. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Dôležité upozornenie! Dojčenie je
najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv
alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob.

0,133 €/1 ks

479 €

Plienky BEBELO,

36 plienok

nech je bábätku veselo

0,132 €/1 ks

369 €

K nákupu masti BEBELO
Nappy Ointment
získate balík plienok
JTE
BEBELO podľa
VYSKÚŠAARMO!
vlastného
výberu
ICH ZAD
ZDARMA.

28 plienok

0,148 €/1 ks

799 €

54 plienok

0,166 €/1 ks

799 €

48 plienok

0,237 €/1 ks

899 €

38 nohavičiek

Plienky BEBELO sa perfektne prispôsobia telíčku vášho bábätka, poskytujú
mu flexibilitu v pohybe a komfort pri nosení. Vrchná vrstva, ktorá je v priamom
kontakte s pokožkou dieťaťa, je príjemná a hebká. Jemné gumičky okolo
nožičiek dobre držia, sú šetrné k detskej pokožke a poskytujú maximálnu
ochranu proti pretečeniu vo dne aj v noci. Mäkké buničité jadro s absorpčnými
kanálikmi rovnomerne odvádza vlhkosť po celej dĺžke plienky a udržuje pokožku
v suchu a pohodlí. Absorpčná vrstva so systémom SeconDRY® prináša rýchly
pocit sucha a poskytuje optimálnu ochranu pokožky. Dermatologicky testované.

S láskou k bábätkám

7,992 €/100 ml

999 €
125 ml

Masť vhodná na pokožku zadočkov dojčiat a pokožku
pŕs dojčiacich matiek. Vďaka špeciálnemu zloženiu
s vysokým obsahom dexpantenolu a glycerínu pokožku
zvláčňuje a obmedzuje jej vysychanie.

Produkt
Dr.Max

LEPŠIA
KVALITA

6 mg luteínu.

Až 15 mg luteínu

a navyše rybí tuk a viac účinných látok.

Rozdiel je v kvalite, rozdiel je v značke Dr.Max
Vyberte si lepšiu kvalitu oproti bežne kupovaným produktom.
V lekárňach alebo online hľadajte produkty označené logom Dr.Max.
www.drmax.sk/produkty

Bežne kupovaným produktom na účely tejto reklamy sa rozumie najpredávanejší produkt v kategórii 07A6 EYE VITAMIN & SUPPLEMENTS podľa trhových dát konsolidovaných spoločnosťou IQVIA, sumárne predaje (sell-out) za trh kamenných lekární a online lekární v SR, predané kusy (units), obdobie 1 – 6/2020. Odôvodnenie
výberu: Podobnosť v zložení a forme výrobku (výživový doplnok s obsahom luteínu a ďalších účinných látok). Porovnávaný produkt môže obsahovať aj iné, v tejto reklame neuvedené zložky. Na účely porovnania kvality produktov však boli v tejtoreklame zohľadnené iba hlavné zložky typické pre porovnávanú kategóriu produktov.

1 + 1 Vyskladajte si
O
ZADARM

8

15

49

99

30 cps

0,250 €/1 vrecko

7

49 €

Laktobacily „6“
30 cps/60 cps

60 cps

11

59

60 tbl

3

dvojice produktov podľa vlastného výberu

99 €

19

99

Hliva Forte
60 tbl/120 tbl

120 tbl

Vitamin C
1000 mg
20 šumivých tbl

4

99 €

Magnesium
Sticks
30 vreciek

1999 €

4,990 €/100 g

4

99 €

Multivitamin Energy
100 tbl

2,853 €/100 ml

699 €

Sinutin
30 tbl

Diclofenac
Dr.Max
10 mg/g gél
100 g

Sinutin Sirup
245 ml

59,900 €/100 ml

599 €

2499 €

1199 €

Očné kvapky
Suché oči, 0,1 %
10 ml

Complex 3
Aktiv
180 tbl

Ginkgo Pro Brain
60 cps

Ako to funguje? Je to jednoduché!
ZADARMO

599 €

469 €

Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyššie vyobrazených produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov
získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob. Akciu nie je možné kombinovať
s inými akciovými ponukami. Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gél je liek na vonkajšie použitie, obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

599 €

