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-17%

43,900 €/100 ml

439/5€

NÁDCHA

29 €

MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

Pre dôchodcov najviac liekov ZADARMO

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.

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

-27%

-19%

0,541 €/1 vrecko

6 /8

4 /5

49 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

12 vreciek

69 €

89 €

79 €

BOLESŤ

PARALEN® GRIP horúci nápoj
pomaranč a zázvor, 12 vreciek

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 cps

Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka,
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť.
Bez umelých farbív. VÝHODNE VŠETKY LIEKY PARALEN® GRIP
horúci nápoj, 12 vreciek, SO ZĽAVOU –27 %.

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.

-15%
LOKÁLNA
BOLESŤ

Olfen FORTE 23,2 mg/g gél
150 g

9,193 €/100 g

1379/16€
150 g

39 €

Olfen FORTE 23,2 mg/g gél, sila 2× vyššej koncentrácie účinnej
látky.* Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta,
svalov a kĺbov. Olfen FORTE 23,2 mg/g gél2 obsahuje
dietylamínovú soľ diklofenaku. VÝHODNE AJ Olfen FORTE
23,2 mg/g gél, 100 g, za 9,99 € (z pôvodných 11,89 €),
9,990 €/100 g. * V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne
použitie obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gél2, ktorý obsahuje
sodnú soľ diklofenaku.

-27%

Stoptussin,
30 tbl,

ZA 0,01 €
UŠETRÍTE

7,58 €

PRI KÚPE
2 ks

CENA ZA 1 ks

999 €

KAŠEĽ

Stoptussin
50 ml

14,380 €/100 ml

7

19 €

50 ml

+ 0 /7

01 €

30 tbl

59 €

Stoptussin1. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje
vykašliavanie. VÝHODNE AJ Stoptussin sirup, 180 ml1, za 7,59 €, 4,217 €/100 ml. K nákupu
Stoptussin, 50 ml1, alebo Stoptussin® sirup, 180 ml1, získate Stoptussin tablety, 30 tbl1 (v hodnote
7,59 €), LEN ZA 0,01 €.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
Bepanthen® Baby
100 g

9,990 €/100 g

999/13€
100 g

69 €

L.SK.MKT.CC.06.2019.0907

Pomáha chrániť pokožku zadočka pred zapareninami, prirodzene regeneruje a hydratuje. Vhodný na
starostlivosť o bradavky pri dojčení, aj o pokožku celej rodiny. Pri kúpe dvoch balení zaplatíte 19,98 €
(z pôvodných 27,38 €), 9,990 €/100 g. Bežná cena jedného balenia Bepanthen® Baby je 13,69 €,
13,690 €/100 g. Kozmetický výrobok.

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-18%

2 /2 3 /3
39 €

24 tbl

69 €

11,590 €/100 g

1159/14€

59 €

48 tbl

99 €

BOLESŤ, HORÚČKA

BOLESŤ
A LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren

Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 24 tbl
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 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.

Radosť z pohybu. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Voltaren Forte 2,32 % gél, 50 g, 100 g, 150 g, 180 g, je na vonkajšie použitie
a obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg, 5 ks, liečivá náplasť, je na vonkajšie použitie a obsahuje diclofenacum natricum.
Voltaren Rapid 25 mg, 20 mäkkých cps, je liek na vnútorné použitie a obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren Actigo Extra 25 mg,
20 obalených tbl, je liek na vnútorné použitie a obsahuje diclofenacum kalicum. VoltaTherm, 5 hrejivých náplastí, je zdravotnícka pomôcka.
Akcia –18 % platí na vybrané produkty z produktového radu Voltaren.

-20%

-15%

-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

BOLESŤ

BRUFEN® 400 mg
30 tbl

389/4€

89 €

30 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. VÝHODNE AJ
BRUFEN® 400 mg, 50 tbl, za 4,79 € (z pôvodných 6,09 €).
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ
A HORÚČKA

819/9€
24 tbl

69 €

NUROFEN® STOPGRIP
24 tbl
Liek1 proti príznakom chrípky a prechladnutia. Na bolesť hrdla,
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos. Len pre členov
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ NUROFEN® STOPGRIP, 12 tbl1,
za 4,89 € (z pôvodných 5,79 €).

S kartou
Dr.Max CLUB

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

5 /7
20 tbl

Nalgesin® S 275 mg
20 tbl
Rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, chrbta, svalov,
zubov, gynekologické či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri
prevencii a liečbe migrény. VÝHODNE AJ Nalgesin® S 275 mg,
30 tbl, za 7,79 € (z pôvodných 9,69 €).
Lieky1 obsahujú soľ naproxénu.

89 €

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

KÚPTE
2 ks

UŠETRÍTE

899 €

4,490 €/100 g

69 €
09 €

159 /€1

ACYLPYRIN® 500 mg tablety
10 tbl

-19%

BOLESŤ

29 €

gél, 100 g

4 /4

49 €

LOKÁLNA
BOLESŤ

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.

LOKÁLNA
BOLESŤ

Ibalgin® DUO EFFECT
2 × 100 g

5,995 €/100 g

1199/20€
2 × 100 g

98 €

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. Pri kúpe dvoch kusov
Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g, získate výhodnú cenu. Bežná cena
jedného balenia Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g, je 10,49 €. Ibalgin®
DUO EFFECT je voľnopredajný liek2.

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-15%

0,678 €/1 vrecko

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

949/11€

769/8€

29 €

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.

639/7€

29 €

39 €

24 pst

BOLESŤ HRDLA

BOLESŤ HRDLA

neo-angin® BEZ CUKRU
24 pst

Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

Na bolesť hrdla jednoducho Neo-geniálny! Uľavuje od bolesti,
potláča zápal, lieči infekciu. VÝHODNE AJ neo-angin®
s príchuťou čerešne alebo šalvie, 24 pst, za 6,39 € (z pôvodných
7,39 €). Lieky na miestne použitie v ústach a v hrdle.

Dorithricin – jediný voľnopredajný liek3 na trhu s obsahom
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje
s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

BOLESŤ HRDLA

6 /7

47,933 €/100 ml

39 €

24 pst

Junior-angin pastilky
pre deti s jahodovou príchuťou
24 pst

39 €

7 /8

BOLESŤ HRDLA

15 ml

09 €

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE
orálna aerodisperzia 15 ml

Expert na bolesť v hrdle u detí! Uľavuje od bolesti v hrdle.
Upokojuje podráždené sliznice s lišajníkom a pantotenátom
vo forme jahodových pastiliek. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ
PRODUKTY Z RADU Junior-angin. Zdravotnícke pomôcky.

TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla. Pôsobí na bolesť
v hrdle trojakým účinkom – proti bolesti, proti zápalu a proti
baktériám a kvasinkám. Liek⁷ obsahuje benzydamíniumchlorid.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU TANTUM VERDE®.

18,967 €/100 ml

5 /6

69 €
19 €

BOLESŤ HRDLA

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

37,450 €/100 ml

19 €

89 €

BOLESŤ HRDLA

Strepsils® PLUS SPRAY
20 ml
Liek7 na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám
a kvasinkám. Lokálny anestetický účinok. Rýchla aplikácia.

-16%

-20%

35,900 €/100 ml

49,900 €/100 ml

3 /4

59 €

NÁDCHA

749/8€

0,1 %

Olynth® 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
RÝCHLA ÚĽAVA OD NÁDCHY. Uvoľnenie upchatého nosa,
uvoľnenie prinosových dutín, nástup účinku už za 5 minút.
Liek5 obsahuje xylometazolíniumchlorid. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ LIEKY Z RADU OLYNTH®.

499/6€

29 €

29 €

NÁDCHA

Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Začína
uvoľňovať upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Neobsahuje
konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-15%

0,410 €/1 vrecko

8 /9

19 €

KAŠEĽ

29 €

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.

0,250 €/1 vrecko

VLHKÝ KAŠEĽ
Solmucol® 200 mg
20 vreciek

499/5€

89 €

20 vreciek

Rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje vykašliavanie.
Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. Neobsahuje cukor, laktózu
ani lepok. VÝHODNE AJ Solmucol® sirup, 90 ml1, za 5,49 €
(z pôvodných 6,39 €), 6,100 €/100 ml.
Lieky1 obsahujú N-acetylcysteín.

-21%

VLHKÝ KAŠEĽ
ACC® LONG
20 šumivých tabliet

19 €

ACC® LONG šumivé tablety, 20 ks, rozpúšťajú hlien a uľahčujú
vykašliavanie. Majú rýchly nástup účinku. Vhodné od 14 rokov,
stačí 1 tableta denne. VÝHODNE AJ ACC® LONG, 10 šumivých
tabliet, za 5,29 € (z pôvodných 6,69 €), a ACC® Long Instant,
10 vreciek, za 5,69 € (z pôvodných 7,19 €), 0,569 €/1 vrecko.
Lieky1 obsahujú acetylcysteín.

-17%

-16%

799/10€

20 šum. tbl

-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

5 /7

5,590 €/100 ml

5 /6
100 ml

Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. Zmierňuje
suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ. Poskytuje rýchlu úľavu. Len
pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ TUSSIREX™ JUNIOR
sirup, 120 ml, za 5,99 € (z pôvodných 7,29 €), 4,992 €/100 ml
alebo TUSSIREX™ Nočný sirup, 120 ml, za 7,49 € (z pôvodných
9,09 €), 6,242 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

2+1

7

Magnesium B6 Gold
30 tbl

Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá sa v ľudskom tele
výborne vstrebáva. Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania
a k správnej funkcii nervového systému. Výživový doplnok.

99 €

PHYSIOMER® nosový sprej hypertonický
135 ml
Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie.
Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche. 100 % prírodná morská
voda bohatá na minerály. Bezpečná na dlhodobé použitie.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER®
SO ZĽAVOU – 15 %. Zdravotnícke pomôcky.

KÚPTE
2 ks

UŠETRÍTE

519 €

ZADARMO

99 €

135 ml

NÁDCHA

TUSSIREX™ sirup
120 ml

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ.
Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť. VÝHODNE AJ
MUCOSOLVAN® LONG EFFECT 75 mg, 20 cps, za 7,89 €
(z pôvodných 9,39 €), a MUCOSOLVAN® Junior sirup, 100 ml,
za 4,99 € (z pôvodných 5,89 €), 4,990 €/100 ml.
Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

ÚNAVA
A VYČERPANIE

29 €

120 ml

KAŠEĽ

MUCOSOLVAN® pre dospelých
100 ml

1099/12€

99 €

69 €

VLHKÝ KAŠEĽ

8,141 €/100 ml

4,992 €/100 ml

59 €

ÚNAVA
A VYČERPANIE
MAGNE B6®
2 × 60 tbl

12 /18

4,990 €/1 ks

99 €

2 × 60 tbl

18 €

Liek1 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému
sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Magne B6® zlepšuje pri
nedostatku horčíka napr. tieto príznaky: nervozitu, miernu úzkosť,
dočasnú únavu, podráždenosť, svalové kŕče, tŕpnutie. Pri kúpe
dvoch kusov MAGNE B6®, 60 tbl, získate výhodnú cenu. Pri
kúpe jedného kusu MAGNE B6®, 60 tbl, získate akciovú cenu
7,69 € (z pôvodných 9,09 €).

TEST
COVID

2495 €
5 ks

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
5 testov v balení
Nazálny antigénový rýchlotest od švajčiarskej spoločnosti Roche
určený na samotestovanie v pohodlí domova. Jednoduchší
a pohodlnejší odber z prednej časti nosa, nie z nosohltana.
Spoľahlivý výsledok už po 15 minútach. Zdravotnícka pomôcka.

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-15%

8,990 €/100 ml

8 /9

3,836 €/100 ml

99 €
59 €

TRÁVENIE

TRÁVENIE

959/11€
250 ml

39 €

Schwedenbitter – Švédske kvapky
250 ml

Hylak® forte
100 ml

Liek . Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. Vhodný aj pre deti
od 2 rokov.
1

ŽIVÉ
MIKROORGANIZMY

Výživový doplnok, bylinný prípravok. Angelika lekárska stimuluje
trávenie. Prispieva k činnosti tráviaceho traktu. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Schwedenbitter – Švédske
kvapky SO ZĽAVOU – 15 %. Výživové doplnky.

-15%

1049/12€

1029/12€

49 €

20 cps

Prémiový komplex živých mikroorganizmov s fruktooligosacharidmi
na ideálnu podporu vašej celkovej pohody a rovnováhy črevnej
mikroflóry. Vaša denná dávka života počas a po liečbe antibiotikami.
Najdôveryhodnejšia značka v kategórii probiotík 2020 vyrobená
držiteľom certifikátu GMP. Najdôveryhodnejšia značka roka 2021
v kategórii Probiotík. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY
Z RADU BIOPRON® 9 Premium. Výživové doplnky.

689/8€

19 €

Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie a plynatosť?
Degasin® prináša rýchlu úľavu pri črevných a brušných
ťažkostiach. Obsahuje až 280 mg účinnej látky v kapsule.
Zdravotnícka pomôcka.

19 €

PROBIOTIKÁ

BIOPRON® 9 Premium
30 + 10 cps

NADÚVANIE
A PLYNATOSŤ
Degasin® 280 mg
32 cps

-16%

30 + 10 cps

-15%

1719/19€
100 cps

PEČEŇ

89 €

Essentiale® 300 mg
100 cps

floraliv® kapsuly
20 cps

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B, zinku a 3 kmeňov živých
črevných baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
systému. VÝHODNE AJ floraliv® fľaštičky obohatené o zinok,
7 × 10 ml, za 9,69 € (z pôvodných 11,49 €), 1,384 €/1 dávka.
Výživové doplnky.

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. Essentiale® 300 mg
je určený pacientom s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku
toxicko-metabolického poškodenia pečene a pri zápale pečene.
Zlepšuje subjektívne ťažkosti, ako je strata chuti do jedla alebo
pocit tlaku pod pravým rebrom. VÝHODNE AJ Essentiale® forte
600 mg, 30 cps, za 10,39 € (z pôvodných 11,99 €).
Lieky1 obsahujú esenciálne fosfolipidy.

-19%
S kartou
Dr.Max CLUB

1079/11 € 1799/19€ 1979/21€
60 tbl

99 €

Simple

99 €

120 tbl

1839/21€

99 €

ŽILY

DioMax, DioMax Simple
60 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.

49 €

CHOLESTEROL
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.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

5499/68 €
49 €

recyklačný poplatok 0,02 €

Tlakomer Veroval®
1 ks

Plnoautomatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Deteguje nepravidelný
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou
pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka.

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-20%

121,174 €/100 ml

ODVYKANIE
OD FAJČENIA
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99 €
39 €

2 × 13,2 ml

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

3,570 €/1 náplasť

2499/27 €
7 náplastí

CHUDNUTIE

79 €

Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálna roztoková aerodisperzia 2 × 13,2 ml

NiQuitin Clear 21 mg
transdermálna náplasť
7 náplastí

Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Liek na aplikáciu do úst
účinkuje rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách
(po použití dvoch dávok). Umožňuje plynule reagovať na potrebu
doplnenia nikotínu v tele. Neobsahuje cukor. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ LIEKY Z RADU Nicorette®. Lieky1 obsahujú nikotín.

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.

Bellasin® effect
90 tbl

2899/36 €
39 €

Efektívny recept na chudnutie zrelých žien. 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.

Cítiť pohodlie
si zaslúži každá
Diskrétne
a pohodlné
riešenie
problému
s nežiaducim
únikom moču

0,149 €/1 ks

2 /2

39 €

Mini-plus 16 ks

69 €

0,135 €/1 ks

2 /2

69 €

Mini 20 ks

99 €

0,158 €/1 ks

0,180 €/1 ks
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359/3€

79 €

Normal 24 ks

29 €

Extra 20 ks

99 €

Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-10%

-25 %
na všetko*

S láskou k bábätkám

0,014 €/1 ks

od 1

0,104 €/1 ks

od 5

19 €

09 €

/1

49 €

0,998 €/100 g
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99 €

99 €

Milk, 600 g

5,180 €/100 ml

od 2

59 €

/

349 €

Massage gel, 50 ml

/

699 €

Nursing pads, 50 ks

Wet wipes, 80 ks

0,096 €/1 ks

2 3/

69 €

69 €

plienky, 28 ks

0,176 €/1 ks

669 8/€

99 €

plien. nohavičky, 38 ks

* Akcia – 25 % platí od 1. 1. do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia – 25 % sa nevzťahuje na BEBELO Milk 1. BEBELO Milk 2 je následná dojčenská
výživa. BEBELO Milk 3 je mliečna výživa pre malé deti. Potraviny na osobitné výživové účely. BEBELO Milk 2 obsahuje komplexné zloženie v zmysle požiadaviek predpisov platných pre všetky dojčenské výživy. Dôležité
upozornenie: Materské mlieko je svojím zložením najprirodzenejšou výživou dojčiat. Dojčenská výživa by mala byť používaná iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne
sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Dbajte na pestrú, vyváženú stravu a zdravý životný štýl svojho dieťaťa. Dodržujte návod na prípravu a informácie o správnom užití uvedené na obaloch výrobkov.

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Helisolv,
120 ml, alebo
Larynox, 30 ml,

Celaskon®
250 mg, 30 tbl,

ZADARMO

ZADARMO

5,99 €

2,09 €

799 €

499 €

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE AŽ

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 podľa vlastného výberu Larynox, 30 ml7 (v hodnote 5,99 €), alebo Helisolv sirup, 120 ml1
(v hodnote 4,99 €), ZADARMO. Larynox, 30 ml7, obsahuje benzydamíniumchlorid. Helisolv sirup,
120 ml1, obsahuje suchý extrakt z listu brečtana.

MULTIVITAMÍNY

Celaskon® 250 mg
100 tbl
Celaskon podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania napr.
aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. Podporte svoju
imunitu pravidelným užívaním. K nákupu Celaskon® 250 mg, 100 tbl, získate Celaskon® 250 mg,
30 tbl (v hodnote 2,09 €), ZADARMO. Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

-50%

2+1

1499/29€

od 299 €

Multivitamin Generation 50+ je komplexný výživový doplnok pre
dospelých starších ako 50 rokov. Obsahuje 13 vitamínov a 10
minerálov. Multivitamin Energy je komplexný výživový doplnok pre
dospelých. Obsahuje 13 vitamínov, 10 minerálov, luteín a rutín.

Jamieson Vitamin D 2000 IU
60 tbl

ZADARMO

99 €

100 + 50 tbl
NAVYŠE

Multivitamin Generation 50+
Multivitamin Energy
100 + 50 tbl NAVYŠE

VITAMÍN D

100 tbl

IMUNITA
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20 šumivých tbl

VITAMÍNY
A MINERÁLY
Namixujte si ľubovoľnú trojicu šumivých vitamínov a minerálov
podľa svojej chuti. Zadarmo vždy produkt s najnižšou predajnou
cenou. Platí iba na tu vyobrazené šumivé výživové doplnky.

Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika
a fosforu, k zdravému rastu a udržaniu zdravých kostí a zubov
a k správnej činnosti imunitného systému a svalov. Vitamín D
zohráva významnú úlohu v procese delenia buniek.
Vyživový doplnok.

Vitamín C v špeciálnych mikrokapsuliach s postupným
uvoľňovaním dodáva telu postupne potrebné množstvo
vitamínu C. Vitamín C prispieva k správnej činnosti imunitného
systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Vyživový doplnok.

92,900 €/100 ml

VITAMÍN D

99 €

Jamieson Vitamin C 1000 mg
s postupným uvoľňovaním
120 tbl

Dr.Max
20 šumivých tbl

19 €
19 €

IMUNITA

1499/16€

929/10€

29 €

Vitamín D3 Teva 2000 IU
10 ml
NOVINKA na podporu zdravej imunity. Vitamín D prispieva
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Rýchla a vysoká
vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji. Výživový doplnok.
Neslúži ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl

999/11€
10 tbl

59 €

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 INÉ VYBRANÉ
PRODUKTY Z RADU Urinal. Výživové doplnky.

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-16%

18,967 €/100 ml

VITAMÍN C

Cebion® kvapky
30 ml
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124,875 €/100 ml

69 €
49 €

Výživový doplnok s obsahom vitamínu C, ktorý prispieva
k správnej tvorbe kolagénu, funkcii chrupaviek, kostí a zubov
a k správnemu fungovaniu imunitného systému. Presné
dávkovanie vďaka kvapkovej forme. Pre deti od 3 rokov.

9 /11

179,900 €/100 ml

99 €

BIFIDOBAKTÉRIE

99 €

PROBIO-FIX® BABY
8 ml

TRÁVENIE

1799/20€
10 ml

99 €

BioGaia® ProTectis® Kvapky
10 ml

Odporúča Slovenská spoločnosť pre probiotiká. Originál
najpreskúmanejšieho kmeňa bifidobaktérií (BB-12®) bez pridania
mliečnej bielkoviny a laktózy. Výživový doplnok.

Kvapky s L. reuteri pre diétny režim pri poruchách trávenia.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU BioGaia®.
Dietetická potravina.

92,900€/100 ml

VITAMÍN D

929/10€

29 €

Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU sprej
pomarančová príchuť, 10 ml
NOVINKA na podporu zdravej imunity detí. Vitamín D prispieva
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Rýchla a vysoká
vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji. Výživový doplnok. Neslúži
ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

2,796 €/100 g

VITAMÍNY
PRE DETI

6 /6

29 €
99 €

Kids Gummies AIRPLANES
225 g
Želé pre deti s vitamínmi, zinkom a rutínom pre správnu funkciu
imunitného systému a udržanie zdravých kostí. Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI

Vibovit+ Imunity
50 ks

UŠETRÍTE

5,59 €

Sudocrem® care & protect
100 g

7 /8

99 €

100 g

89 €

Poskytuje citlivej detskej pokožke trojakú ochranu pred vznikom
zaparenín – chráni, ošetruje a pomáha zabrániť vzniku infekcie.
Dermatologicky testovaná, hypoalergénna masť s obsahom
D-pantenolu, 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.

49 €

-18%

ZADARMO

7,990 €/100 g

899/9€

Želé multivitamíny pre deti so zvýšeným obsahom vitamínu D a C
na podporu zdravej imunity detí. S príchuťou bazy čiernej
a komplexom 11 vitamínov a minerálnych látok. Výživové doplnky.
Neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

Sudocrem®
care & protect,
30 g,

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

0,180 €/1 ks

PARAZITY

PARANIT
EXTRA silný sprej
100 ml

S kartou
Dr.Max CLUB
17,390 €/100 ml

17 /19

39 €

100 ml

49 €

Odstráni vši do 5 minút. Obsahuje faktor na ochranu proti všiam
(LPF), ktorý vo vlasoch vytvára pre vši nepriaznivé podmienky
a chráni pred opakovanou nákazou až do 72 hodín*. Klinicky
preukázaná 100 % účinnosť.* Dermatologicky testovaný, bez
silikónov. Len pre členou Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ PARANIT
radikálny PROTI VŠIAM A HNIDÁM, šampón 100 ml + hrebeň.
za 13,99 € (z pôvodných 15,69 €), 13,990 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

89,900 €/100 ml

GÉL
NA AFTY

899/11€

09 €

CURASEPT AFTERAPID+ gel
10 ml
Gél na liečbu vredov v ústach, aftóznu stomatitídu, poranenia
spôsobené úrazmi alebo nedostatkom vitamínov, herpes labialis.
Zdravotnícka pomôcka.

Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa so svojím 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. 2022 alebo do vypredania zásob.
Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

NAJVIAC
LIEKOV BEZ
DOPLATKU

0€

Pre dôchodcov najväčší
výber liekov ZADARMO
Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB majú u nás dôchodcovia
najviac liekov na predpis s nulovým doplatkom.
www.drmax.sk/drmaxclub
Za dôchodcu sa na účely tejto reklamy považujú osoby podľa ust. § 87c, ods. 1, písm. a) až e) zákona č. 363/2011 Z. z., na ktoré sa
aplikuje limit spoluúčasti vo výške 0 eur, ktoré sú členmi vernostného programu Dr.Max CLUB a ktoré sú zároveň v čase nákupu
vedené v zozname poistencov podľa ust. § 87d zákona č. 363/2011 Z. z. Pod slovným spojením „bez doplatku“ alebo s „nulovým
doplatkom“ sa má na mysli nulová konečná priama finančná spoluúčasť pacienta/dôchodcu na úhrade doplatku za liek uhrádzaný na
základe verejného zdravotného poistenia.

ZĽAVY AŽ DO

-50
Veľký
výpredaj

vianočných balíčkov
Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max.
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

%

www.drmax.sk/beautyclub

ZĽAVA

-30%

ZĽAVA

-15%

UKTY
NA PROD RM
BARIÉDE E
A XÉMOS

2459/28 €

99 €

Jemná hygiena a starostlivosť
o vašu pokožku

Cesta k zdravej pokožke
122,250 €/100 g

21 /24

od 489
/6 €

19 €

99 €

99 €

lipstick, 4 g

ZĽAVA

-40%
NA CELÉ
O
PORTFÓLI

ZĽAVA

Objavte francúzsku kozmetiku NUANCE

-20%

od 299
/4 €
99 €

krém na ruky, 50 ml

Vianočné balíčky pre vašich blízkych

4199/52€

99 €

ZĽAVA

-15%

5,980 €/100 ml

Darujte zdravie a krásu s VICHY

5339/62€

99 €

Liftactiv collagen
specialist, 2 × 50 ml

Zľava –15 % sa vzťahuje na tu vyobrazené vianočné balíčky BIODERMA. Vianočné balíčky BIODERMA sú dostupné
len v kamenných lekárňach Dr.Max. Zlava –30% sa vztahuje na produkty URIAGE z produktových radov Bariéderm
a Xémose. Zľava –40 % sa vzťahuje na produkty NUANCE zo všetkých produktových radov okrem akciových
balení. Zľava –20 % sa vzťahuje na vianočné balíčky Eucerin® z produktových radov Eucerin® HYALURON-FILLER
+ 3× EFFECT, HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, HYALURON-FILLER + ELASTICITY a ANTI-PIGMENT, Q10 ACTIVE
a DERMOPURE. Zľava –15 % sa vzťahuje na vianočné balíčky VICHY z produktových radov VICHY MINÉRAL 89,
LIFTACTIV NEOVADIOL a HOMME FOR MEN. Akcie platia od 1. 1. do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob
v lekárni Dr.Max. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zoznam vybraných lekární s ponukou
dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

Produkty Dr.Max
pre celú rodinu

23,900 €/100 ml
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39 €
49 €

Orinox
0,5 mg/ml
10 ml

24,900 €/100 ml

2 /3

Orinox
1 mg/ml

49 €

10 ml

69 €

31,900 €/100 ml

319/4€

69 €

Orinox Neo
1 mg/ml
10 ml

-30%

419/5€

99 €

Acetylcystein
Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl

-20%
5 /6

Magnesium
375 mg
2 × 10 šumivých tbl
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Očné kvapky
Intenzívna úľava
HA 0,3 %
10 ml
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Vitmin B Complex
Forte
100 tbl

1 /2

Vitmin B Complex
Forte
20 tbl

59 €
99 €

99 €
49 €

63,900 €/100 ml

39 €
99 €

99 €
49 €

Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými
ponukami. Acetylcystein Dr.Max 600 mg je liek na vnútorné použitie, obsahuje acetylcysteín. Orinox 0,5 mg/ml, Orinox 1 mg/ml, Orinox
Neo 1 mg/ml sú lieky na aplikáciu do nosa, obsahujú xylometazolíniumchlorid. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú
informáciu a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

1,141 €/1 ks
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Probio Sticks
Extra Strong
7 ks
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Kolagén 2000
Aktiv
120 tbl

99 €
99 €

59 €
99 €

