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-19%
CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

0,583 €/1 vrecko

699/8€

PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč
a zázvor, 12 vreciek
+ Celaskon® HORÚCI NÁPOJ
300 mg/5 mg, 14 vreciek, ZADARMO

12 vreciek

69 €

Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla.
Nespôsobuje ospalosť. Bez umelých farbív. K nákupu PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč a zázvor,
12 vreciek, získate Celaskon® HORÚCI NÁPOJ 300 mg/5 mg, 14 vreciek (v hodnote 4,29 €), ZADARMO.
Výživový doplnok. AKCIA PLATÍ AJ NA OSTATNÉ PRÍCHUTE PARALEN® GRIP horúci nápoj, 12 vreciek.

-15%

-18%

43,900 €/100 ml

NÁDCHA

4 /5

39 €

MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

BOLESŤ

19 €

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 cps

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí.
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok
z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.
Liek⁵ obsahuje tramazolini hydrochloridum.

4 /5

49 €
49 €

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Ľahko rozpustné
ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou. Pri bolesti hlavy
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii.
Liek¹ obsahuje ibuprofén.

-17%

4,825 €/100 ml

€
od 579
/6

BOLESŤ HRDLA

120 ml

TANTUM VERDE®

TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla! Rýchlo a efektívne
odstráni bolesť a zápal hrdla. Lieky na orálne použitie, obsahujú
benzydamíniumchlorid. VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU
TANTUM VERDE® SO ZĽAVOU –17 %.

Pri kúpe
oboch produktov

Pri kúpe
oboch produktov

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE
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748 €

68 €

KAŠEĽ A NÁDCHA
Stoptussin
50 ml

12,780 €/100 ml

6

39 €

50 ml

0,100 €/100 ml

+ 0 /4

01 €

10 ml

69 €

Stoptussin – správna voľba na kašeľ vďaka dvom účinným látkam. Na začiatku liek¹ tíši dráždivý kašeľ,
chráni pred ďalším dráždením na kašeľ, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. K nákupu
Stoptussin, 50 ml, alebo Stoptussin sirup, 180 ml, získate NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml, alebo
NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml⁵ (v hodnote 4,69 €), LEN ZA 0,01 €, 0,100 €/100 ml.
Bežná cena Stoptussin sirup, 180 ml, je 6,79 €, 3,772 €/100 ml.

99 €

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks

1,798 €/1 ks

0,010 €/100 g

8 /9 + 001/6 €
99 €

5 ks

89 €

100 g

59 €

Upozornenie na zmenu názvu lieku! V najbližšej dobe bude liek dostupný pod novým názvom
Olfen 140 mg. Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti
svalov a kĺbov končatín až na 12 hodín. K nákupu Diclobene 140 mg, liečivá náplasť, 5 ks, získate
Diclobene gél, 100 g2 (v hodnote 6,59 €), LEN ZA 0,01 €, 0,010 €/100 g.
Lieky² obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

-21%

-21%
S kartou
Dr.Max CLUB

3 /4

1 /1

69 €

30 tbl

BOLESŤ

09 €

69 €

39 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

BRUFEN® 400 mg
30 tbl

4,790 €/100 ml

BOLESŤ
A HORÚČKA U DETÍ

Liek1 obsahuje kyselinu acetylsalicylovú. Znižuje horúčku, uľaví
od bolesti hlavy, kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach.

2

24 tbl

Ibuprofen Dr.Max 400 mg
24 tbl alebo 48 tbl

ZADARMO

ZADARMO

3,99 €

6,09 €

4

49 €

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. K nákupu Ibuprofen Dr.Max
400 mg, 24 tbl alebo 48 tbl, získate Isolda hygienický gél, 100 ml (v hodnote 3,99 €), ZADARMO.

UŠETRÍTE

LOKÁLNA BOLESŤ

BOLESŤ

Voltaren Rapid 25 mg
20 cps
Ľahko prehltnuteľné želatínové tobolky s protizápalovým účinkom
na rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Liek¹ obsahuje draselnú soľ diklofenaku.

969 €
100 g

Unikátna kombinácia dvoch účinných látok vo forme krému. Potláča bolesť, zmierňuje zápal
a urýchľuje vstrebávanie modrín. Lieči poúrazové stavy a následky športových úrazov, krvné
podliatiny, podvrtnutie kĺbu. Uľavuje od bolesti chrbta. Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.
K nákupu Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g, získate Ibalgin® DUO EFFECT, 50 g (v hodnote 6,09 €),
ZADARMO. Ibalgin® DUO EFFECT je voľnopredajný liek2.

-17%

NOVINKA

11,490 €/100 g

69 €
89 €

9,690 €/100 g

Ibalgin® DUO EFFECT
100 g

-17%
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49 €

Ibalgin® DUO
EFFECT, 50 g,

UŠETRÍTE

69 €

100 ml

Suspenzia pre deti od 3 mesiacov. Rýchla a účinná úľava od horúčky
a bolesti. Obsahuje dávkovaciu trubičku na presné a jednoduché
dávkovanie. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ
NUROFEN® PRE DETI POMARANČ, 100 ml, len za 4,79 €
(z pôvodných 5,49 €), 4,790 €/100 ml. Lieky1 obsahujú ibuprofén.

Isolda
hygienický
gél, 100 ml,

BOLESŤ
A HORÚČKA

479/5€

NUROFEN® PRE DETI JAHODA
100 ml

ACYLPYRIN® 500 mg
10 tbl

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku,
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti.
Ibuprofén sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu.
Na perorálne použitie. VÝHODNE AJ BRUFEN® 400 mg, 50 tbl,
za 4,69 € (z pôvodných 5,89 €). Lieky1 obsahujú ibuprofén.

S kartou
Dr.Max CLUB

11 /13

3,990 €/100 g

49 €

LOKÁLNA
BOLESŤ

89 €

Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od
bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2× denne. Ľahko
otvárateľný uzáver. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminium.

-20%

LOKÁLNA
BOLESŤ

399/4€

99 €

Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gél
100 g
Diclofenac Dr.Max gél je určený na úľavu od bolesti a na tlmenie
zápalu a opuchu pri bolestivých ochoreniach kĺbov a svalov.
Liek2 obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

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. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

7 /7

24 pastiliek

69 €

BOLESŤ HRDLA

Liek3 na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám
a kvasinkám v priebehu 1 minúty (na základe štúdie in vitro).
Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ LIEKY Z RADU Strepsils®.

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

99 €

BOLESŤ HRDLA

Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek

Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

559/5€

69 €

69 €

BOLESŤ HRDLA

18,633 €/100 ml
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29 €

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

Dr.Max
Helisolv sirup

-20%

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

ZADARMO
UŠETRÍTE

4,99 €

0,614 €/1 vrecko

8 /10

59 €
79 €

THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok, 14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek¹ účinne odstraňuje väčšinu príznakov chrípky
a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu
horúceho nápoja.

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE
Nogrip
14 vreciek

Liek1 určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, chrípkou a infekciami horných
dýchacích ciest, ako je kýchanie, bolesť hlavy a horúčka. K nákupu Nogrip, 14 vreciek, získate
Helisolv sirup, 120 ml1 (v hodnote 4,99 €), ZADARMO. Helisolv sirup obsahuje suchý extrakt z listu
brečtana.

-17%

0,599 €/1 vrecko

8 /10

51,900 €/100 ml

39 €

14 vreciek

Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Liek1 vďaka
paracetamolu uľaví od horúčky, bolesti hlavy a bolesti v hrdle.
Navyše s účinnou látkou na uvoľnenie upchatého nosa
a s vitamínom C. VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU COLDREX®
Horúci nápoj SO ZĽAVOU –18 %.

5 /5

47,900 €/100 ml

19 €

29 €

COLDREX® Horúci nápoj Citrón
14 vreciek

799 €

14 vreciek

-18%

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

0,571 €/1 vrecko

PLUS 1 mg

NÁDCHA

89 €

Olynth® PLUS 1 mg/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
4 v 1: uvoľňuje upchatý nos, urýchľuje hojenie poranenej nosovej
sliznice, chráni nosovú sliznicu. Liek5 bez obsahu konzervačných
látok. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Olynth®.

NÁDCHA

479/5€
10 ml

79 €

Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom.
Uvoľní upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Neobsahuje
konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid. VÝHODNE
AJ Otrivin Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml aer nao, 10 ml5, za 5,29 €
(z pôvodných 6,39 €), 52,900 €/100 ml.

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. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

-15%

-19%

5,490 €/100 ml
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VLHKÝ KAŠEĽ

100 ml

8 /10

0,400 €/1 vrecko

799/8€

19 €

49 €
VLHKÝ KAŠEĽ

49 €

MUCOSOLVAN® pre dospelých
100 ml

19 €

20 šum. tbl

ACC® LONG
20 šumivých tabliet

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ.
Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť. VÝHODNE AJ
MUCOSOLVAN® LONG EFFECT 75 mg, 20 cps, za 7,79 €
(z pôvodných 9,19 €). Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

KAŠEĽ

49 €

ERDOMED® 225 mg
20 vreciek

Uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. Vhodný
od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. VÝHODNE AJ ACC® LONG,
10 šumivých tabliet, za 5,39 € (z pôvodných 6,69 €).
Lieky¹ ACC® obsahujú acetylcysteín.

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.

-16%

S kartou
Dr.Max CLUB
4,908 €/100 ml

KAŠEĽ

TUSSIREX™ sirup
120 ml

5 /6

89 €

120 ml

19,580 €/100 ml

89 €

STÉRIMAR™ Cu (Meď)
mikrosprej s obsahom
morskej vody a medi, 50 ml

Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. Zmierňuje
suchý, dráždivý i prieduškový kašeľ. Poskytuje rýchlu úľavu.
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ TUSSIREX™ JUNIOR
sirup, 120 ml, za 5,89 € (z pôvodných 6,89 €), 4,908 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

9 /10

7,400 €/100 ml

999/11€

79 €

NÁDCHA

Cu 50 ml

79 €

Morská voda obohatená o meď, pôsobí protizápalovo. Vhodná
pri častej a opakovanej nádche na dlhodobé použitie. Bez
obmedzenia veku. VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Na upchatý nos,
50 ml, za 9,79 € (z pôvodných 10,79 €), 19,580 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

-22%

NÁDCHA

135 ml

99 €

PHYSIOMER® nosový sprej Hypertonický
135 ml
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.

K nákupu produktu Dr.Max
Morská voda (rôzne druhy),
30 ml, získate Dr.Max Sinutin,
30 tbl, alebo Sinutin sirup,
245 ml,

ZADARMO

VLHKÝ KAŠEĽ
Hedelix® sirup
100 ml

5,490 €/100 ml

5 /7 + 2 /5
49 €

100 ml

09 €

99 €

10 šum. tbl

99 €

Uvoľňuje hlien, uľahčuje vykašliavanie. Pre deti už od narodenia. S dávkovacou striekačkou.
Liek¹ obsahuje hustý extrakt z brečtanových listov. VÝHODNE AJ Hedelix® sirup, 200 ml,
za 8,39 € (z pôvodných 10,79 €), 4,195 €/100 ml. K nákupu Hedelix® sirup 100 ml, alebo 200 ml,
získate Hedelix® šumivé tablety, 10 tbl (v hodnote 5,99 €), LEN ZA 2,99 €.
Hedelix šumivé tablety1 proti kašľu obsahujú suchý extrakt z brečtanových listov.

16,633 €/100 ml

NÁDCHA

Morská voda Hypertonická, Izotonická alebo Baby
30 ml

499 €
30 ml

Morská voda sa používa pri zápale sliznice nosohltana, pri nádche alebo pri upchatí nosa. Zvlhčuje
sliznicu nosa, mechanicky čistí a uvoľňuje hlieny. K nákupu Dr.Max Morská voda získate Sinutin, 30 tbl
(v hodnote 4,99 €), alebo Sinutin, 245 ml (v hodnote 6,99 €), ZADARMO. Sinutin je výživový doplnok
s obsahom bylinných extraktov, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu dýchacieho systému.

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. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

-15%

21,380 €/100 ml

8,990 €/100 ml
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99 €

TRÁVENIE

59 €

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml

Hylak forte
100 ml

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.

7 /8

NADÚVANIE

Liek¹ na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí
súvisiacich s plynatosťou, napr. meteorizmus, flatulencia.
Obsahuje simetikon.

5 /6

739/7€
2g

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ HERPESIN KRÉM, 5 g,
za 11,29 € (z pôvodných 11,99 €), 225,800 €/100 g.
Lieky² obsahujú aciklovir.

89 €

TRÁVENIE

NADÚVANIE

79 €

Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie a plynatosť?
Degasin® prináša rýchlu úľavu pri črevných a brušných
ťažkostiach, stačí len 1 kapsula. Obsahuje až 280 mg simetikónu
v jednej kapsule. Zdravotnícka pomôcka.

PROBIOTIKÁ
Floraliv® kapsuly
20 cps

1049/12€

19 €

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Výživový doplnok.

949/11€
250 ml

09 €

SCHWEDEN BITTER – Švédske kvapky
250 ml
Výživový doplnok, bylinný prípravok. Angelika lekárska stimuluje
trávenie. Prispieva k činnosti tráviaceho traktu.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU SCHWEDEN
BITTER – Švédske kvapky.

203,800 €/100 ml

79 €

369,500 €/100 g

HERPESIN KRÉM
2g

L.SK.MKT.CC.09.2020.1185

Degasin® 280 mg
32 cps

Espumisan®
100 cps

OPAR

69 €

50 ml

Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie?
Bylinný liek1 Iberogast® prináša efektívnu úľavu vďaka rýchlemu
vstrebávaniu. Iberogast®. Expert na vaše tráviace ťažkosti.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU Iberogast®.

69 €
89 €
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3,796 €/100 ml

69 €

TRÁVENIE

1019/11€
5 ml

69 €

BioGaia® ProTectis® Kvapky
5 ml
Kvapky s L. reuteri pre diétny režim pri poruchách zažívania,
ako je napr. dojčenská kolika. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ
PRODUKTY Z RADU BioGaia®. Dietetická potravina.

PÁLENIE ZÁHY
Talcid®
50 žuvacích tbl

699/7€
50 tbl

89 €

L.SK.MKT.CC.07.2019.0910

Dômyselná pomoc pri pálení záhy. Rýchlo uľaví od pálenia záhy,
chráni žalúdok a jeho sliznice, má predĺžený účinok a neutralizuje
kyselinu v žalúdku podľa jej množstva. VÝHODNE AJ Talcid®,
20 žuvacích tabliet, za 3,99 € (z pôvodných 4,29 €).
Lieky¹ obsahujú hydrotalcid.

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. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

Celaskon® LONG
EFFECT, 30 cps,

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,49 €

889 €

IMUNITA

Celaskon® LONG EFFECT
60 cps

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, 60 cps, získate Celaskon® LONG EFFECT, 30 cps
(v hodnote 5,49 €), ZADARMO. Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

1029/11 € 1899/20€

ŽILY

60 tbl

49 €

120 tbl

99 €

1699/18€
Simple, 120 tbl

99 €

DioMax, DioMax Simple
60 tbl alebo 120 tbl
DioMax obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín, escín a rutín. DioMax Simple obsahuje
diosmín, hesperidín a vitamín C, ktorý prispieva k správnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii
ciev. Výživové doplnky.

1+1

MEDIPYRIN®
500, 30 tbl,

ZADARMO

ZADARMO

UŠETRÍTE

2,49 €

S kartou
Dr.Max CLUB

VITAMÍNY

699 €
30 cps

Vitamin C Imuno Akut
30 cps
Obsahuje kombináciu vitamínu C, zinku a extraktu z echinacey
purpurovej s postupným uvoľňovaním až 12 hodín. Vitamín C
a zinok prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Výživový doplnok. K nákupu Vitamin C Imuno Akut, 30 cps,
získate MEDIPYRIN® 500, 30 tbl (v hodnote 2,49 €), ZADARMO.
Liek1 obsahuje paracetamol.

VITAMÍNY
A MINERÁLY

od 299 €
20 šumivých tbl

100 + 20 tbl

VITAMÍNY

Dr.Max
20 šumivých tbl

Namixujte si dvojicu šumivých vitamínov a minerálov podľa svojej
chuti. Akcia sa vzťahuje na šumivý Vitamin C 1000 mg, Calcium
500 mg, Magnesium B6 a Magnesium Complex. Pri rôznych
cenách produktov získate zadarmo produkt s nižšou predajnou
cenou. Výživové doplnky.

1259/14€

39 €

GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tbl
Extrasilná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok. V špeciálnej
tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej postupné uvoľňovanie. Len pre
členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY
Z RADU GS Vitamín C. Výživové doplnky.

-18%
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79 €
29 €

VITAMÍN D
DeVit® 2000
60 cps

Výživový doplnok DeVit® obsahuje vitamín D3 v prírodnej forme
a MCT olej obsahujúci mastné kyseliny so stredne dlhým
reťazcom.

0,180 €/1 ks

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI

899/9€

49 €

IMUNITA

1699/18€

39 €

Vibovit+ Imunity
50 ks

HLIVA USTRICOVÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
60 + 60 cps

Želé multivitamíny pre deti s príchuťou bazy čiernej, obsahujúci
komplex 11 vitamínov a minerálnych látok na podporu zdravej
imunity detí nielen v sychravom počasí. So zvýšeným obsahom
vitamínu D a C, so 100 % prírodnými farbivami a arómou.
Výživový doplnok. Neslúži ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodnom akciovom
balení. Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov
s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule.
Rakytník podporuje funkciu imunitného systému. Bez prímesí
a konzervačných látok. Výživový doplnok.

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. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

Isolda
hygienický
gél, 500 ml,

-21%

OPUCH A ZÁPAL

499/5€

29 €

AESCIN 20 mg
30 tbl

AESCIN je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných končatín.
Liek¹ obsahuje alfa-escinum.

SVALY A KŔČE
STOP KŔČOM
50 tbl

469/5€
50 tbl

99 €

Špeciálne zloženie na zabezpečenie správnej činnosti svalov
(kontrakcie a relaxácie). VÝHODNE AJ STOP KŔČOM RAPID,
20 vreciek, za 4,49 € (z pôvodných 5,69 €), 0,225 €/1 vrecko,
a STOP KŔČOM Forte, 20 tbl eff, za 2,89 € (z pôvodných 3,69 €).
Výživové doplnky.

ZADARMO
UŠETRÍTE

7,49 €

KOENZÝM

Coenzym Q10 s tiamínom
60 cps

999 €
60 cps

Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva
k správnej látkovej premene dôležitej na tvorbu energie,
k správnemu fungovaniu nervového systému a k správnej funkcii
srdca. Výživový doplnok. K nákupu Coenzym Q10 s tiamínom,
60 cps, získate Isolda hygienický gél, 500 ml (v hodnote 7,49 €),
ZADARMO.

S kartou
Dr.Max CLUB
121,174 €/100 ml

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

31 /33

99 €

2 × 13,2 ml

39 €

Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálna roztoková aerodisperzia 2 × 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Účinkuje rýchlo a túžbu
po cigarete uhasí po 30 sekundách (po použití dvoch dávok).
Zmierňuje chuť na cigaretu. Umožňuje plynule reagovať
na potrebu doplnenia nikotínu v tele. Neobsahuje cukor.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Nicorette®.
Lieky1 obsahujú nikotín.

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

NiQuitin Clear 21 mg
transdermálna náplasť
7 náplastí

3,141 €/1 náplasť

2199/25€
7 náplastí

1749/20€

29 €

69 €

CHOLESTEROL

Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob odvykania od fajčenia.
Kombinácia transdermálnych náplastí a perorálnych foriem
nikotínu je účinnejšia ako samostatná transdermálna náplasť.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU NiQuitin.
Lieky2 obsahujú nikotín.

ČIERNY CESNAK
60 cps

Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu a lipidov v krvi.
Je významným antioxidantom, podporuje imunitu a činnosť srdca.
Čierny cesnak je bez zápachu a ostrej chuti. Výživový doplnok.

2+1

-17%

ZADARMO

na čaje Herbex

S kartou
Dr.Max CLUB
4,317 €/100 g

ČAJE

od 259 €
20 × 3 g

HERBEX Lekáreň ODKYSLENIE organizmu
HERBEX Lekáreň MOČOPOHLAVNÝ aparát
20 × 3 g nálevových vrecúšok
Breza podporuje vylučovacie funkcie obličiek. Praslička má
močopudné vlastnosti. Vŕbovka podporuje správnu funkciu
močových ciest. Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú
kombináciu čajov z radu Herbex. Pri rôznych cenách produktov
získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Výživové doplnky.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

3799/43 €

49 €

recyklačný poplatok 0,07 €

Tlakomer Microlife® BP A2 Accurate
New s adaptérom
1 ks
Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene,
vybavený PAD technológiou na včasné rozpoznanie arytmie
srdca. Klinicky overená presnosť meraní v domácich
podmienkach. Zdravotnícka pomôcka.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

6399/77 €
19 €

recyklačný poplatok 0,07 €

Tlakomer OMRON M300 Eco s adaptérom
1 ks
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou na normálnu
aj silnú pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie.
Zadarmo 1 × kalibrácia presnosti v rámci 3-ročnej záruky.
Zdravotnícka pomôcka.

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. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

Sudocrem®
care & protect,
30 g,

3+1

ZADARMO

ZADARMO

VLHČENÉ
UTIERKY

1

49 €

80 ks

UŠETRÍTE

5,59 €

3,498 €/100 g

ZAPARENINY

89 €

Sudocrem® MULTI-EXPERT
400 g

BEBELO WET WIPES
80 ks
Mäkké detské vlhčené utierky na mimoriadne šetrné čistenie
citlivej detskej pokožky. Vyvážená receptúra s pantenolom
upokojuje a chráni pokožku pred vysúšaním. Kozmetický výrobok.

13 /14

99 €

Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby pokožky.
Ochranný krém na podporu liečby a prevencie: plienkovej
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky.
Zdravotnícka pomôcka.

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

Sudocrem® care & protect
100 g

7,990 €/100 g

799/8€
100 g

89 €

Poskytuje citlivej detskej pokožke trojitú ochranu pred vznikom
zaparenín – chráni, ošetruje a pomáha zabrániť vzniku infekcie.
Dermatologicky testovaná, hypoalergénna masť s obsahom
D-panthenolu, bez obsahu umelých farbív a konzervačných látok.
K nákupu Sudocrem® care & protect, 100 g, získate Sudocrem®
care & protect, 30 g (v hodnote 5,59 €), ZADARMO.
Zdravotnícke pomôcky.

-17%

S kartou
Dr.Max CLUB

PARAZITY

8,445 €/100 ml

16 /

89 €

PARANIT RADIKÁLNY
1969 €
PROTI VŠIAM A HNIDÁM
sprej 100 ml + šampón 100 ml + hrebeň
Odstráňte 100 % vší jedinou 15-minútovou aplikáciou! Radikálny
sprej proti všiam a hnidám, šampón po ošetrení a hrebeň navyše.
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ
PRODUKTY Z RADU PARANIT. Zdravotnícke pomôcky.

MOČOVÉ CESTY

9 /11

99 €

Urinal Akut® FORTE
10 tbl

49 €

10 tbl

Urinal Akut® Forte vyvinutý v spolupráci s expertmi na urológiu
obsahuje patentované zloženie s vysokokoncentrovaným extraktom
z kanadských brusníc (36 mg PAC v 1 tbl) a s vitamínom D,
doplnené zlatobyľou obyčajnou na podporu zdravia močových
ciest. Akútna starostlivosť. VÝHODNE AJ Urinal Akut® FORTE,
20 tbl, za 17,29 € (z pôvodných 19,89 €). Výživové doplnky.

0,398 €/1 ks

INKONTINENCIA
TENA Lady Maxi Night
6 ks

239/2€

89 €

Inkontinenčné vložky na noc TENA Lady Maxi Night sú špeciálne
vyvinuté pre stredný únik moču počas spánku.
Zdravotnícka pomôcka.

-20%

VLASY

Vlasové hnojivo
150 tbl

22 /27

19 €

150 tbl

79 €

Prípravok na podporu prirodzenej hustoty vlasov a na
obmedzenie ich vypadávania1, 2, 3. Je vhodný aj pri pomalom raste
a zvýšenej lámavosti vlasov1, 3. Vysoké dávky aminokyselín,
vitamínov a minerálov pre rýchly a výrazný účinok. Vlasová výživa
obsahuje MSM, zdroj síry, ktorá je považovaná za minerál krásy.
VÝHODNE AJ Vlasové hnojivo, 60 tbl, za 10,79 € (z pôvodných
13,49 €), a Vlasové hnojivo šampón, 150 ml, za 8,69 €
(z pôvodných 10,89 €), 5,793 €/100 ml.
Výživové doplnky/kozmetický výrobok. 1 zinok, 2 vitamín B5, 3 biotín.

3,395 €/100 ml

ZUBNÁ HYGIENA

CURAPROX PERIO Plus
Forte CHX 0,20 % ústna voda
200 ml
+

47,042 €/100 ml

6 /7

1129/12€

79 €

200 ml

59 €

PERIO Plus+ Forte poskytuje výnimočnú ochranu proti ústnym
baktériám, ideálny na použitie pred aj po zákrokoch v ústnej
dutine. Maximálna lehota používania: 7 dní. Kozmetický výrobok.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU CURAPROX
PERIO Plus+.

99 €

SPÁNOK

DOSPINOX® SPREJ POD JAZYK
24 ml
Efektívne skracuje čas do zaspania. Obsahuje kvalitný melatonín
s veľmi rýchlym nástupom účinku. Nie je potrebné zapíjať.
Výživový doplnok.

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. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

VÝPREDAJ VIANOČNÝCH
BALÍČKOV
-40%

Collagen Drink
30 + 15 vreciek NAVYŠE

0,555 €/1 vrecko

2499/41 €
30 + 15 vreciek

99 €

-41%

Complex 3 Aktiv
180 + 90 tbl NAVYŠE

-23%

Cemio Kamzík®
120 cps

24 /31

29 €

120 cps

79 €

1749/34€
120 cps

99 €

180 + 90 tbl

49 €

Colafit®
120 + 30 kociek NAVYŠE

-23%

GS Condro® DIAMANT
100 + 50 tbl NAVYŠE

-50%

PREMIUM GoldAktiv
120 cps

2199/37€

-25%

23 /30

49 €

100 + 50 tbl

79 €

719/1€4

90 + 30 cps

49 €

120 + 30 kociek

69 €

-22%

GS Koenzým Q10
s biotínom, 60 mg
45 + 45 cps

-50%

Omega 3 Premium
90 + 30 cps NAVYŠE

2349/31 €

1599/20€
45 + 45 cps

69 €

-24%

Cemio RED3
90 cps

2149/28€
90 cps

39 €

Výživové doplnky. 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. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

B
BB
B
B
www.drmax.sk/beautyclub

3839/47 €

ZĽAVA

-20 %

2319/28€

ZĽAVA

-20 %

99 €

Obdarujte krásou
s kozmetikou Eucerin®

4399/54 €
99 €

1679/20€

99 €

1719/21€

49 €

Balíčky BIODERMA
pre vašich blízkych

2+1

O
ZADAODRUM
KTY
NA PR
BÉBÉ
XÉMOSE A

ZĽAVA

-40 %
NA CELÉ
O
PORTFÓLI

5,980 €/100 ml

€
od 299
/4
50 ml

Objavte francúzsku kozmetiku
NUANCE

99 €

99 €

174,750 €/100 g

od 699 €
4g

Dlhotrvajúci komfort
s kozmetikou URIAGE

Zľava –20 % sa vzťahuje na darčekové balenia BIODERMA z produktových
radov BIODERMA Atoderm, Pigmentbio a Hydrabio. Zľava –20 % sa vzťahuje
na darčekové balenia Eucerin® z produktových radov Eucerin® HYALURONFILLER, HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, HYALURON-FILLER + ELASTICITY,
ANTI-PIGMENT, Q10 ACTIVE, pH5 a DermatoCLEAN. Akcia 2 + 1 platí na
ľubovoľnú kombináciu produktov URIAGE z produktových radov Xémose
a Bébé. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou
predajnou cenou. Zľava –40 % sa vzťahuje na produkty NUANCE zo všetkých
produktových radov okrem akciových balení. Akcie nie je možné kombinovať
s inými akciovými ponukami. Ponuka platí od 1. 1. do 31. 1. 2021 alebo do
vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky
nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Produkt
Dr.Max

LEPŠIA
KVALITA

5 druhov vitamínu B.

6 druhov vitamínu B.

Rozdiel je v kvalite, rozdiel je v značke Dr.Max
Vyberte si lepšiu kvalitu oproti bežne kupovaným produktom.

Bežne kupovaným produktom na účely tejto reklamy sa rozumie najpredávanejší produkt v kategórii 04C4 VITAMIN B COMBINATIONS, PACK = FORT, 20 TABS 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. Porovnávaný produkt
môže obsahovať aj iné, v tejto reklame neuvedené zložky, ktoré môžu ovplyvňovať jeho kvalitu. Na účely porovnania kvality produktov však boli v tejto reklame zohľadnené iba
hlavné zložky typické pre porovnávanú kategóriu produktov.

Produkt
Dr.Max

LEPŠIA
CENA

14

99 €
30 + 30 cps

60 mg koenzýmu Q10,
0,15 mg biotínu.

9

99 €
60 cps

60 mg koenzýmu Q10,
1,1 mg tiamínu.

Rozdiel je v cene, rozdiel je v značke Dr.Max
Vyberte si lepšiu cenu oproti bežne kupovaným produktom.

Bežne kupovaným produktom na účely tejto reklamy sa rozumie produkt GS Koenzým Q10 60 mg, 30 + 30 cps. Tu uvedené ceny oboch produktov predstavujú bežnú predajnú
cenu produktu (pred uplatnením prípadných zliav) v lekárňach Dr.Max platnú ku dňu 1. 1. 2021. Porovnávaný produkt môže obsahovať aj iné, v tejto reklame neuvedené zložky,
ktoré môžu ovplyvňovať jeho cenu. Na účely porovnania ceny produktov však boli v tejto reklame zohľadnené iba hlavné zložky typické pre porovnávanú kategóriu produktov.

www.drmax.sk/produkty

1 + 1 Vyskladajte si
O
ZADARM

6

99 €

19,967 €/100 ml

5

99 €

1,198 €/100 ml

5

99 €

dvojice produktov podľa vlastného výberu

Magnesium
375 mg
20 šumivých
tbl

7

Larynox
1,5 mg/ml
30 ml

5

Čistiaci gél
na ruky
500 ml

16

49 €

99 €

99 €

Vitamin B
Complex Forte
100 tbl

2

Acetylcystein
Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl

12

39 €

99 €

46,900 €/100 ml

4

Kolagén
2000 Aktiv
120 tbl

69 €

Vitamin B
Complex Forte
20 tbl

Omega 3-6-9
120 cps

Orinox Neo
1 mg/ml
10 ml

79,900 €/100 ml

Očné kvapky
Intenzívna úľava
10 ml

1,427 €/1 vrecko

Probio Sticks
Extra Strong
7 vreciek

34,900 €/100 ml

Orinox
0,5 mg/ml
10 ml

7

99 €

999 €

3

49 €

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. Acetylcystein Dr.Max 600 mg je liek na vnútorné použitie, obsahuje acetylcysteín. Orinox
Neo 1 mg/ml a Orinox 0,5 mg/ml sú lieky na aplikáciu do nosa. Orinox 0,5 mg/ml obsahuje xylometazolíniumchlorid. Larynox je liek
na vnútorné použitie, obsahuje benzydamíniumchlorid. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí
od 1. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.

599 €

