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ROKOV

Dr.Max
Čistiaci gél
na ruky, 50 ml,

ZA 0,01 €
UŠETRÍTE

2,48 €

TRÁVENIE

8,990 €/100 ml

899/9€

Hylak forte
100 ml

100 ml

59 €

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 Dr.Max
Čistiaci gél na ruky, 50 ml (v hodnote 2,49 €) len za 0,01 €, 0,020 €/100 ml.

-22%

LOKÁLNA
BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % gél
150 g

-15%

10,393 €/100 g

19 /20

59 €
49 €

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.

HNAČKA

Yomogi® 250 mg
20 cps

8 /9

49 €
99 €

Účinne lieči akútnu hnačku (bakteriálnu aj vírusovú).
Liek1 je určený tiež na prevenciu aj liečbu cestovateľskej hnačky.
Obsahuje Saccharomyces boulardii.

KÚPTE
2 ks

4 /4
48 tbl

99 €

OPUCH,
BOLESŤ
Lioton® gel
100 g

10,990 €/100 g

1099/12€

99 €

Lioton® gel 100 000 zmierňuje bolestivé príznaky kŕčových žíl,
opuch aj zápal, lieči úrazy svalov, šliach a väziva a redukuje
modriny. Má chladivý efekt. Liek2 obsahuje heparín sodnú soľ.

UŠETRÍTE

-30%

4,995 €/100 g

6,690 €/100 g

379 €

49 €

-15%

9 /13

99 €

2 × 100 g

78 €

669/9€
100 g

69 €

BOLESŤ A LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin®

KOMBINÁCIA PRE SILNÚ BOLESŤ POHYBOVÉHO APARÁTU.
Ibalgin® 400 je voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Produkty je možné kombinovať. Ibalgin® gél a Ibalgin® krém sú voľnopredajné lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofén. Ibalgin® Duo Effect je voľnopredajný liek na vonkajšie použitie. Pri nákupe dvoch kusov balení Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, získate výhodnú cenu. Bežná cena jedného balenia Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, je 6,89 €, 6,890 €/100 g.

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. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

NOVINKA

NOVINKA

RÝCHLY
ÚČINOK

BOLESŤ,
HORÚČKA

Ibuprofen Dr.Max 400 mg
30 cps

449/4€

99 €

Rýchly účinok! Liek1 vo forme mäkkých kapsúl, ktoré uľavia od
bolesti až o polovicu rýchlejšie v porovnaní s bežnými tabletovými
formami. Účinkuje proti miernej až stredne silnej bolesti, ako sú
bolesti hlavy vrátane akútnej migrény, bolesti zubov, menštruačné
bolesti a bolesť kĺbov. Obsahuje ibuprofén.

449/5€

19 €

BOLESŤ

Ibalgin® Plus : rýchlejšia a silnejšia úľava od bolesti hlavy.
DVOJITOU SILOU PROTI BOLESTI.

69 €

KÚPTE
2 ks

5 /7

6 /8

205 €

79 €

13 €

19 €

2 × 24 tbl

18 €

BOLESŤ

10,990 €/100 g

LOKÁLNA
BOLESŤ

1099/11 €

89 €

Olfen Forte 23,2 mg/g gél
100 g

Panadol Extra Novum
24 tbl

Ľahko prehltnuteľné želatínové tobolky s protizápalovým účinkom
na rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Liek¹ obsahuje draselnú soľ diklofenaku.

30 tbl

Rýchly proti bolesti a horúčke. Pre deti od 6 rokov a dospelých.
Biela politeľná tableta bez laktózy. VÝHODNE AJ MIG® Junior
2 %, 100 ml1, za 2,79 € (z pôvodných 3,19 €), 2,790 €/100 ml.
Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

1

UŠETRÍTE

Voltaren Rapid 25 mg
20 cps

319/3€

MIG-400®
30 tbl

Ibalgin® Plus 400 mg/100 mg
24 tbl

-19%

BOLESŤ

BOLESŤ
A HORÚČKA

Panadol1 Extra Novum proti miernej až stredne silnej bolesti hlavy,
zubov, chrbta, migréne a pri menštruácii. Objavuje sa v krvi
už do 10 minút. Pri kúpe dvoch balení získate výhodnú cenu.
Bežná cena jedného balenia Panadol Extra Novum, 24 tbl, je
4,09 €.

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. * V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne
použitie obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gél2, ktorý obsahuje
sodnú soľ diklofenaku.

-16%

-20%

44,900 €/100 ml

49,900 €/100 ml

S kartou
Dr.Max CLUB
2,323 €/1 ks

LOKÁLNA
BOLESŤ

9 /10

4 /5

29 €

4 ks

69 €

NUROFEN® 200 MG LIEČIVÁ NÁPLASŤ
4 ks
Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, podvrtnutí či pomliaždení
v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok 1 náplasti až 24 hodín.
Diskrétna, flexibilná, neobmedzuje pohyb. Pôsobí protizápalovo.
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNEJ AJ NUROFEN®
200 MG LIEČIVÁ NÁPLASŤ, 2 ks, za 5,49 € (z pôvodných 6,39 €)
2,745 €/1 ks. Lieky2 obsahujú ibuprofén.

499/6€

49 €

HA 0,1 %

29 €

39 €

NÁDCHA

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

NÁDCHA

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.

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. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-15%
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49 €

HNAČKA

39 €

20 cps

Imodium®
20 tvrdých kapsúl

Rýchla a účinná liečba akútnej a chronickej hnačky. Účinkuje
do 1 hodiny pri užití jednorazovej dávky 4 mg. Vhodné pre
dospelých a deti od 6 rokov. VÝHODNE AJ Imodium® Instant,
orodispergovateľné tablety, 6 tbl, za 3,69 € (z pôvodných
4,19 €). Lieky¹ obsahujú loperamídiumchlorid.

0,306 €/1 vrecko

919/10€

HNAČKA

89 €

Smecta®
príchuť pomaranč a vanilka
prášok na prípravu suspenzie, 30 vreciek
Smecta® je liek s obsahom diosmektitu. Lieči príznaky náhlej
hnačky u dospelých a detí od 2 rokov podávaný spolu
s rehydratačným roztokom.
1

-30%
5 /7 9 /13 10 /14
59 €

30 cps

99 €

79 €

40 cps

99 €

99 €

Výživové doplnky s obsahom laktobacilov a bifidobaktérií.

Rýchla pomoc pri akútnej hnačke. Účinkuje už počas 30 minút.
Pôsobí až 8 hodín. Liek1 obsahuje racekadotril.

-50%
NA DRUHÉ
BALENIE

25,780 €/100 ml

1289 €

ŽIVÉ
MIKROORGANIZMY

49 €

50 ml

L.SK.MKT.CC.03.2019.0863

TRÁVENIE

Unikátny komplex živých mikroorganizmov obohatený o kvasinku
S. Boulardii a fruktooligosacharidy. Podporuje obnovenie
rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života, nielen
na cesty. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU
BIOPRON® Forte. Výživové doplnky.

Laktobacily „6“, 30 alebo 60 cps
Laktobacily „10“ Premium, 40 cps

ENDITRIL®
10 tvrdých cps

10 /12

BIOPRON® Forte
30 + 10 cps

LAKTOBACILY

HNAČKA

49 €

30 + 10 cps

599/7€

09 €

-16%

49 €

60 cps

NOVINKA

Iberogast®
50 ml

Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie? Bylinný liek1
Iberogast® prináša efektívnu úľavu vďaka rýchlemu vstrebávaniu.
Iberogast®, expert na vaše tráviace ťažkosti. Pri kúpe produktu
Iberogast®, 50 ml, získate druhé balenie so zľavou –50 %.

S kartou
Dr.Max CLUB

PÁLENIE ZÁHY

699/7€
48 tbl

729/8€

69 €

769/8€

19 €

L.SK.MKT.CC.07.2019.0910

Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl

PÁLENIE ZÁHY

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. Len pre členov Dr.Max CLUB
VÝHODNE AJ Rennie® ICE BEZ CUKRU, 24 žuvacích tbl,
za 4,29 € (z pôvodných 4,79 €). Zdravotnícke pomôcky.

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. Liek¹ obsahuje hydrotalcid.

Talcid®
50 žuvacích tbl

100 cps

89 €

NADÚVANIE
Espumisan®
100 cps

Liek¹ na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí
súvisiacich s plynatosťou, napr. meteorizmus, flatulencia.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU Espumisan®.
Obsahujú simetikon.

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. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

2+1

ZADARMO

S kartou
Dr.Max CLUB

14 /16

99 €

KŔČOVÉ ŽILY,
HEMOROIDY

60 tbl

Detralex® 500 mg
60 tbl

99 €

Detralex® je liek1 s účinnou látkou čistená mikronizovaná
flavonoidná frakcia. Lieči prejavy chronického žilového ochorenia
– bolesť, pocit ťažkých a unavených nôh. Lieči príznaky akútnej
hemoroidálnej epizódy. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE
AJ Detralex® 1 000 mg perorálna suspenzia vo vrecku,
30 vreciek1, za 17,59 € (z pôvodných 20,19 €), 0,586 €/1 vrecko.

0,400 €/1 vrecko

7

99 €

BALANCE, 20 vreciek

0,356 €/1 vrecko

1069 €

1329 €

CONTROL STRESS, 30 vreciek

CONTROL STRESS, 30 tbl

1029 €
FORTE, 50 tbl

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6®

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. Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu
vyobrazených produktov MAGNE B6®. Pri rôznych cenách produktov získate ZADARMO produkt s najnižšou cenou. Výživové doplnky.

2+1

-17%

ZADARMO

S kartou
Dr.Max CLUB
19,967 €/100 g

10 /11 19 /21
79 €

60 tbl

99 €

599/7€

79 €

120 tbl

99 €

30 g

ŽILY

HEMOROIDY

DioMax obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín,
escín a rutín. Až 80 % častíc týchto látok je menších ako
2 mikrometre, čím sa zvyšuje ich rozpustnosť a vstrebateľnosť
z tráviaceho traktu. Výživové doplnky.

Voľnopredajný liek na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných
hemoroidov. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ
Procto-Glyvenol® čapíky, 10 ks9, za 5,99 € (z pôvodných 7,29 €),
0,599 €/1 ks.

DioMax
60 alebo 120 tbl

od 299 €

29 €

Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
2, 9

20 šumivých tbl

VITAMÍNY
A MINERÁLY
Dr.Max
20 šumivých tbl

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.

1+1

-17%

ZADARMO

102,900 €/100 ml
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31,267 €/100 ml

29 €

OČNÉ KVAPKY

10 ml

49 €

Systane™ ULTRA bez konzervačných látok
10 ml
Zvlhčujúce očné kvapky SYSTANE™ ULTRA bez konzervačných
látok poskytujú rýchlu úľavu od príznakov suchého oka ako sú
podráždenie, začervenanie alebo pálenie očí. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Systane™ SO ZĽAVOU –17 %.
Zdravotnícke pomôcky.

OČNÉ KVAPKY

469/5€

29 €

Visine® Classic 0,05 %
Očná roztoková instilácia, 15 ml
RÝCHLA A DLHOTRVAJÚCA ÚĽAVA OD ZAČERVENANÝCH OČÍ.
Zmierňuje príznaky prekrvenia spojoviek v dôsledku mierneho
podráždenia a alergického zápalu spojoviek. Rýchly nástup
účinku, už po niekoľkých minútach po miestnom použití
a pretrváva 6 – 8 hodín. Liek4 obsahuje tetryzolíniumchlorid.

ALERGIA

399 € 439 €

Cetirizin

Levocetirizin

Cetirizin Dr.Max 10 mg,
Levocetirizin Dr.Max 5 mg
7 tbl
Lieky¹ sa používajú na liečbu príznakov spojených
s alergickými stavmi, ako je alergická nádcha a žihľavka.
Cetirizin Dr.Max obsahuje cetirizín dihydrochlorid.
Levocetirizin Dr.Max obsahuje levocetirizín dihydrochlorid.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 4. Liek na aplikácu do oka. 9. Liek na rektálne 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. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-18%
S kartou
Dr.Max CLUB

S kartou
Dr.Max CLUB

53,267 €/100 g

MYKÓZA
KOŽE

Canespor® krém
15 g

24,950 €/100 g
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499/5€

99 €
79 €

15 g

L.SK.MKT.CC.01.2020.1020

Koniec svrbenia aj pálenia, koniec plesne. Určený na liečbu kožnej
mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových priestorov, rúk
a ďalších častí tela. Natiera sa len 1× denne. Len pre členov
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Canespor® roztok, 15 ml, za 7,99 €
(z pôvodných 8,79 €), 53,267 €/100 ml. Lieky² obsahujú bifonazol.

1149/13€

NECHTOVÁ
MYKÓZA

49 €

Pero

EXCILOR®
Pero na liečbu plesňových infekcií nechtov
Excilor je určený na ošetrenie plesňových infekcií nechtov. Rýchle
preniká do nechta a tak pôsobí v mieste problému. Nevytvára
rezistencie. VÝHODNE AJ EXCILOR® lak na liečbu plesňových
infekcií nechtov, 3,3 ml, za 11,49 € (z pôvodných 13,49 €).
Zdravotnícke pomôcky.

20 g

49 €

NECHTOVÁ
MYKÓZA

1259/15€
2,5 ml

49 €

MYKÓZA

EXOROLFIN 5% liečivý lak na nechty
2,5 ml

Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka.
VÝHODNE AJ Candibene, 40 ml, za 3,79 € (z pôvodných 4,19 €),
9,475 €/100 ml. Lieky2 obsahujú klotrimazol.

Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých. Je účinný proti
kvasinkám, kožným hubám aj plesniam. Nanáša sa na postihnutý
necht na ruke alebo nohe jedenkrát týždenne. Liek2 osahuje
amorolfín. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ
EXO-NAILNER® lak 2 v 1, 5 ml, za 11,39 € (z pôvodných 13,89 €).
Exo-nailer lak 2 v 1 je zdravotnícka pomôcka.

Candibene
dermálny krém, 20 g

BRADAVICE

-16%

-19%

1499/17 €

1699/20€

89 €

7,5 g

EndWarts® FREEZE
NA ODSTRÁNENIE BRADAVÍC, 7,5 g N2O

EndWarts zdravotnícke pomôcky účinne odstraňujú bradavice na
rukách, pažiach a chodidlách. Rýchlo a jednoducho sa používajú
a sú vhodné pre široké spektrum pacientov a deti od 4 rokov.
Klinicky overená účinnosť všetkých EndWarts zdravotníckych
pomôcok. EndWarts FREEZE obsahuje 7,5 g Oxidu dusného,
EndWarts ORIGINAL 5 ml roztoku kyseliny mravčej, EndWarts PEN
3 ml kyseliny mravčej. VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY Z RADU
EndWarts® SO ZľAVOU –16 %.

2+1

99 €

BRADAVICE

URGO BRADAVICE – KRYOTERAPIA
38 ml
URGO Bradavice je inovatívny kryoterapeutický prípravok na
domáce odstránenie bežných a plantárnych bradavíc na nohách
a rukách. Zdravotnícka pomôcka.

ZADARMO

-31%

-15%

1,990 €/1 ks

2,790 €/100 ml

8,843 €/100 g

od 1

99 €

zubná kefka 1 ks

ZUBY
A ZUBNÉ NÁHRADY
Dr.Max PRO32

PRO32 – produkty na starostlivosť o zuby pre deti od narodenia
i dospelých.

2 /4

79 €
09 €

ZUBNÁ PASTA
LACALUT aktiv
100 ml

Medicinálna zubná pasta na ochranu pred parodontitídou. Má
výrazne sťahujúci účinok, posilňuje parodont, zastavuje krvácanie
z ďasien, spevňuje zubnú sklovinu a chráni pred vznikom zubného
kazu. Kozmetický výrobok.

ZUBNÉ
PROTÉZY

619/7€
70 g

29 €

COREGA Original extra silný XL
fixačný krém, 70 g
Pevná fixácia, s jemnou mätovou príchuťou. Pomáha zabraňovať
zachytávaniu zvyškov jedla pod náhradou. Bez zinku.
VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY Z RADU COREGA
SO ZĽAVOU –15 %. Zdravotnícke pomôcky.

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. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Dettol
antibakteriálny
gél, 50 ml,

NOVINKA

ZADARMO

NOVINKA

UŠETRÍTE

3,59 €

4,990 €/100 ml

4

DEZINFEKCIA

8,490 €/100 ml

6

99 €

849/10€

99 €

100 ml

Dettol 0,2 % antiseptický sprej
100 ml

69 €

ANTI-VÍRUSOVÝ SPREJ
NA RÚŠKA

TEST COVID

K čisteniu čerstvých drobných rán a k likvidácii bežných baktérií,
ktoré infikujú drobné rany. V účinnej forme v spreji. Neštípe,
nefarbí, nezapácha, bez jódu. Liek na vonkajšie použitie.
Obsahuje benzalkonii chloridum. Pozorne si prečítajte písomnú
informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo
lekárnikom. K nákupu Dettol 0,2 % antiseptický sprej, 100 ml,
získate Dettol antibakteriálny gél, 50 ml (v hodnote 3,59 €)
ZADARMO.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
1 test v balení
Nasálny 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.

THERASPRAY
100 ml

THERASPRAY10 pri kontakte ničí 99,9 % vírusov ochorenia
COVID-19, a poskytuje efektívnu ochranu rúška/respirátora
po dobu 12 hodín.

-25%

14,967 €/100 g

12,580 €/100 g

4 /5 6 /8
49 €

ALERGIA,
ÚĽAVA PRI SVRBENÍ

30 g

99 €

29 €

50 g

49 €

3,990 €/100 ml

3 /4

99 €

gél

49 €

3,593 €/100 ml

2,245 €/100 ml
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449/4€

39 €

sprej

99 €

Fenimax 1 mg/g gél
30 alebo 50 g

PO OPAĽOVANÍ

Uľavuje od svrbenia rôzneho pôvodu, napríklad po poštípaní hmyzom, spálení od slnka alebo
pri žihľavke a miernych kožných popáleninách. Gél dobre preniká do kože, vďaka čomu účinkuje
už po niekoľkých minútach. Je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti.
Liek2 obsahuje dimetindénium-maleát.

Panthenol hydratuje a zvláčňuje pokožku podráždenú opaľovaním.

mlieko

99 €

Panthenol 10 % sprej
150 ml

SKLADACIA
FĽAŠA

-23%

LEN ZA

001 €
S kartou
Dr.Max CLUB

2,396 €/100 ml
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99 €

200 + 50 ml

79 €

3,660 €/100 ml
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49 €

125 + 125 ml

19 €

PO OPAĽOVANÍ

SWISS Panthenol PREMIUM, Telové mlieko, 200 + 50 ml
SWISS Panthenol PREMIUM, Pena 10 %, 125 + 25 ml
Panthenol SWISS PREMIUM telové mlieko 200 + 50 ml a pena 10 % 125 + 25 ml. Kozmetické prípravky
s vysokým obsahom D-panthenolu 10 %, aloe vera a vitamínov A, D, E a F. Regenerujú a vyživujú
slnkom podráždenú pokožku, dobre sa vstrebávajú, vhodné pre deti a citlivú pokožku.

5,060 €/100 ml

PO OPAĽOVANÍ

PANTHENOL omega
PENA V SPREJI PO OPAĽOVANÍ
150 ml

759/8€ + 001 €
150 ml

29 €

FĽAŠA

Dokonalá regenerácia a hydratácia nielen po opaľovaní. Prinášajú úľavu slnkom podráždenej
pokožke. Vďaka zvýšenému obsahu D-panthenolu účinne upokojujú a napomáhajú regenerovať
pokožku po opaľovaní. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY
Z RADU PANTHENOL omega. Pri nákupe ľubovoľného produktu PANTHENOL omega získate
skladaciu fľašu LEN ZA 0,01 €. Kozmetické výrobky.

2. Liek na vonkajšie použitie. 10. Biocídny výrobok. 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. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

S kartou
Dr.Max CLUB

PROSTATA

1799/20€

1799/20€

79 €

70 + 20 tbl

Prostenal® CONTROL
70 + 20 tbl
Osvedčená starostlivosť na udržanie zdravej prostaty a podporu
potencie. Saw palmetto a pŕhľava dvojdomá pomáhajú udržiavať
správnu funkciu močového ústrojenstva a zdravie prostaty. Zinok
prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi.
Kotvičník zemný pomáha podporovať sexuálnu aktivitu. Vitamín
B6 prispieva k znižovaniu únavy a vyčerpania. Vitamín D3
podporuje funkciu imunitného systému. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Prostenal®. Výživové doplnky.

60 cps

PROSTATA

99 €

Cemio RED3 silnejšie zloženie
60 cps

S kartou
Dr.Max CLUB

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZY

1699/18€
60 + 30 cps

69 €

Cemio kamzík®
60 + 30 cps

2× silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu, potenciu
a vitalitu. Slivka africká k podpore zdravia prostaty, maca
k podpore sexuálneho zdravia a sibírsky ženšen k podpore vitality.
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Cemio RED3
silnejšie zloženie, 30 cps, za 11,59 € (z pôvodných 13,29 €).
Výživové doplnky.

Švajčiarsky originál na kĺby, väzy, šľachy. Prírodné 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 Cemio kamzík®, 60 cps, za 16,99 € (z pôvodných 18,69 €).
Výživové doplnky.

-19%

-15%
S kartou
Dr.Max CLUB
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99 €
99 €

KOENZÝM

Coenzyme Q10 s tiamínom
60 cps

Nicorette®

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

49 €

recyklačný poplatok 0,02 €

Tlakomer Veroval®
1 ks

Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva
k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie,
k správnemu fungovaniu nervového systému a k správnej funkcii
srdca. Výživový doplnok.

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

54 /68

99 €

121,174 €/100 ml

31 /33

99 €

2 × 13,2 ml

39 €

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

139,318 €/100 ml

18 /20

39 €

13,2 ml

99 €

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

3,141 €/1 náplasť

2199/26€
7 náplastí

NiQuitin CLEAR 21 mg
TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ
7 náplastí

09 €

Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob odvykania od fajčenia.
Kombinácia transdermálnych náplastí a perorálnych foriem
nikotínu je účinnejšia ako samostatná transdermálna náplasť.
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ
LIEKY Z RADU NiQuitin SO ZĽAVOU –15 %.
Lieky1, 2 obsahujú nikotín.

0,286 €/1 ks

2999/34 €
105 ks

29 €

Vylieč sa zo závislosti od fajčenia a prestaň fajčiť raz a navždy. Orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray7, 1 mg/dávka; orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray7 s príchuťou lesného ovocia,
1 mg/dávka, a liečivé žuvačky Nicorette® Classic Gum1, Nicorette® Icemint Gum1; obsahujú nikotín a sú určené na podanie do úst.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 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. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

S láskou k bábätkám

ZAKÚPITE VÝHRADNE V LEKÁRŇACH DR.MAX
A E–SHOPE WWW.DRMAX.SK

WWW.BEBELO.EU

BEBELO 2: Následná dojčenská výživa. BEBELO 3: Mliečna výživa pre malé deti. 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.

Produkt
Dr.Max

LEPŠIA
KVALITA

3 000 mg kolagénu v 1 vrecku.

Až 10 000 mg kolagénu v 1 vrecku

a navyše hyaluronát sodný, biotín, zinok, mangán, vitamín C.

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 82C1 MULTI-FUNCT FACE PROD WOM 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.

KVASINKOVÁ
INFEKCIA

0,739 €/1 čapík
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GYN Kombi

Canesten® GYN Kombi
1× tableta 500 mg + krém 20 g

Preč s kvasinkovou infekciou! Liečbu zvládne jedna vaginálna
tableta. Aplikátor na jednoduché a hygienické zavedenie tablety.
Krém navyše uľaví od nepríjemných vonkajších príznakov.*
Canesten® GYN Kombi balenie obsahuje tabletu8 a krém2.
VÝHODNE AJ Canesten GYN 1 deň 500 mg, 1 tbl8, za 8,99 € (z
pôvodných 10,39 €). Lieky2, 8 obsahujú klotrimazol.

749/8€

39 €

49 €

L.SK.MKT.CC.02.2021.1345

374,500 €/100 g

7 /8

99 €

10 čapíkov

39 €

2g

KVASINKOVÁ INFEKCIA

OPAR

Vaginálne čapíky s výťažkom z tea tree, ktorý výrazne účinkuje
proti baktériám a plesniam spôsobujúcim infekcie. VÝHODNE AJ
GYNTIMA Menopausa, 10 vaginálnych čapíkov, za 7,39 €
(z pôvodných 8,39 €), 0,739 €/1 čapík. Zdravotnícke pomôcky.

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ Herpesin krém, 5 g,
za 10,99 € (z pôvodných 11,99 €), 219,800 €/100 g.
Lieky² obsahujú aciklovir.

GYNTIMA Probiotica FORTE
10 vaginálnych čapíkov

19 €

Herpesin krém
2g

-19%
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99 €

MOČOVÉ CESTY

59 €

10 tbl

Urinal Akut® FORTE
10 tbl

Urinal Akut® Forte vyvinutý v spolupráci s expertami 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 17,39 € (z pôvodných 20,19 €). Výživové doplnky.

2,596 €/100 ml

INTÍMNA
HYGIENA

6 /8

0,866 €/1 vrecko

49 €
09 €

99 €

KOLAGÉN

Saforelle®JEMNÝ GÉL NA INTÍMNU
HYGIENU A HYGIENU CELÉHO TELA
250 ml

Collagen Drink
30 vreciek

Prvá voľba Francúzok. Zmierňuje svrbenie a pálenie v intímnej
zóne, pomáha predchádzať gynekologickým zápalom najčastejšie
spôsobeným letnými aktivitami vo vode, pri hemoroidoch aj pri
každodennej očiste citlivej pokožky. Neobsahuje mydlo.
Kozmetický výrobok.

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.

-15%

14,650 €/100 ml

JAZVY, STRIE
Bi-Oil®
60 ml
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79 €

60 ml

39 €

Bi-Oil pomáha zlepšiť vzhľad jaziev a strií a zjednocuje tón
pokožky. Je nekomedogenný a určený aj pre citlivú pokožku.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Bi-Oil®.
Kozmetické výrobky.

2599/28 €

-20%

LUPINY

Nizoral® šampón
60 ml

19,150 €/100 ml
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51,950 €/100 ml

49 €

60 ml

49 €

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. VÝHODNE
AJ Nizoral® Care vlasové tonikum, 100 ml, za 8,49 €
(z pôvodných 9,79 €), 8,490 €/100 ml. Kozmetický výrobok.

ANTIPERSPIRANT

1039/12€

99 €

Driclor ROZTOK
20 ml

Číry guľôčkový antiperspirant. Pomáha znižovať nadmerné
potenie. Vhodný na podpazušie, dlane i chodidlá.
Kozmetický výrobok.

2. Liek na vonkajšie použitie. 8. Liek na vaginálne 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. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

www.drmax.sk/beautyclub

Ktoré účinné látky sa so slnečnými lúčmi neznesú?
Počas leta nás môže nepríjemne prekvapiť
podráždená pokožka, a to aj napriek tomu, že
ste neurobili nič nezvyčajné. Existujú totiž účinné
látky, ktoré sa so slnečnými lúčmi neznesú!
Vitamín C rozjasňuje pokožku a podporuje tvorbu kolagénu
a elastínu. Aby ste z jeho pozitívnych účinkov vyťažili
maximum, majte vždy po ruke opaľovací krém a nanášajte
si ho rovnako pravidelne, ako aplikujete vitamín C. Inak
riskujete začervenanie pokožky a vznik tmavých fľakov.
Retinol má anti-agingové účinky, vypína pleť a zmenšuje
póry. Pri jeho používaní musíte rátať s rizikom podráždenia,
čomu sa však dá poľahky vyhnúť, ak postupujete správne.
A to znamená vyvarovať sa slnečným lúčom a poctivo
natierať pleť opaľovacím krémom s minimálnym SPF
faktorom 30. Účinné látky v bieliacej kozmetike pôsobia
na tmavé miesta na pokožke a odhaľujú novú kožu, ktorá
je citlivejšia a zraniteľnejšia. Na nechránenej pokožke
preto môžu opakovane vznikať nové fľaky a zvýrazniť sa
už existujúce.

ZĽAVA

-6 €

ANÉ
NA VYBR RADU
YZ
KT
U
D
O
PR
ERM
PHOTOD

39,975 €/100 ml

€
od 15/99
21
59 €

AQUAFLUID
NATURAL 40 ml

1+1

MO
ZADACR
ELÉ
NA
O
PORTFÓLI

ZĽAVA

-40%
NA CELÉ
O
PORFÓLI

Kozmetika NUANCE predstavuje komplexnú
starostlivosť o pokožku tváre a tela.
5,980 €/100 ml

od 2 /4

9999 €€

Krém na ruky, 50 ml

Produkty URIAGE posilňujú a chránia kožnú
bariéru a majú hydratačné účinky.
9,980 €/100 ml

od 499 €
Termalna vody, 50 ml

Zľava -6 € platí pri nákupe vybraných produktov z produktového radu Bioderma Photoderm. Zľava –40 % platí na celé portfólio značky NUANCE.
Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky URIAGE. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Akcie nie je
možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární
s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

KÚPTE
6 ks

KÚPTE
3 ks

ZAPLATÍTE

ZAPLATÍTE

1199 €

7za ks

99 €

DOJČENSKÁ
VÝŽIVA
Sunar Complex 2
600 g

1,665 €/100 g

9

99 €

600 g

S mliečnym tukom, bez palmového oleja. Komplexná starostlivosť
pre spokojné bruško. Vápnik* a vitamín D* na normálny rast
a vývoj kostí dieťaťa. * Obsahujú všetky následné dojčenské
mlieka podľa zákona. VÝHODNE AJ Sunar Complex 3, 4 a 5 za
9,99 €, 1,665 €/100 g. Pri kúpe 3 balení Sunar Complex získate
akciovú cenu 7,99 € za balenie, 1,332 €/100 g. Vzťahuje sa na
Sunar Complex 2 – 5, 600 g. Nevzťahuje sa na počiatočnú
dojčenskú výživu. Produkty je možne kombinovať, podmienkou
je nákup na jeden pokladničný doklad.
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79 €
79 €

VITAMÍNY

Jamieson Vitamín D3 Jahoda
100 tbl
Tablety na cmúľanie pre deti s lahodnou jahodovou príchuťou
v tvare medvedíka pandy. Je vyrobený z prírodného zdroja
Quali-D3. Výživový doplnok.

za ks

DOJČENSKÁ
VÝŽIVA
Nutrilon® 2
800 g

1,686 €/100 g

1349/16€

19 €

800 g

Patentované zloženie na podporu imunity vášho dieťaťa –
obsahuje vitamíny C a D, ktoré prispievajú k správnemu
fungovaniu imunitného systému (tak ako všetka následná výživa
podľa požiadaviek legislatívy). VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ
PRODUKTY Z RADU Nutrilon®. Pri kúpe 6 balení Nutrilon®
získate akciovú cenu 11,99 € za 1 balenie, 1,499 €/100 g.
Vzťahuje sa na Nutrilon® 2 – 5, 800 g, vrátane príchutí.
Nevzťahuje sa na počiatočnú dojčenskú výživu. Produkty je
môžné kombinovať, podmienkou je nákup na jeden pokladničný
doklad.

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU
Bepanthen® Baby
100 g

389/6€ 719/1€1
30 tbl

49 €

60 tbl

99 €

PROBIOTIKÁ

ProbioMaxik s príchuťou malín
30 alebo 60 tbl
Prípravok obsahuje mikrobiálne kultúry garantovaného pôvodu.
Baktérie sú upravené technológiou Probiocap®, čo je unikátny
patentovaný proces tzv. mikroenkapsulácie chrániaci ich pred
nepriaznivými vonkajšími vplyvmi ako je kyslé prostredie
v žalúdku alebo teplotné šoky. Výživové doplnky.

S kartou
Dr.Max CLUB
11,990 €/100 g
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99 €

100 g

69 €

LMR-CH-20210223-08

Trojaká starostlivosť o bábätká aj mamičky. Pomáha chrániť
zadoček pred vznikom zaparenín. Prirodzene regeneruje
a hydratuje aj tú najcitlivejšiu pokožku. Vhodný aj na starostlivosť
o bradavky po dojčení. S pantenolom a mandľovým olejom.
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODE AJ Bepanthen® Baby,
30 g, za 5,69 € (z pôvodných 6,19 €), 18,967 €/100 g.
Kozmetické výrobky.

3,996 €/100 g

ZAPARENINY

Sudocrem® MULTI-EXPERT
250 g

999/11€
250 g

19 €

Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby pokožky.
Ochranný krém na podporu liečby a prevencie: plienkovej
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky. VÝHODNE VŠETKY
PRODUKTY Z RADU Sudocrem® MULTI-EXPERT.
Zdravotnícke pomôcky.

-20%

S kartou
Dr.Max CLUB

PORANENIA
KOŽE
UniGel® APOTEX
5g

127,800 €/100 g
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39 €
39 €

Hydrofilný gél na ošetrenie povrchových poranení kože, odrenín,
rezných rán, popálenín a drobných poranení v domácnosti a pri
športe. Zabraňuje tvorbe chrást. Použitie 1× denne.
Zdravotnícka pomôcka.

PORANENIA,
INFEKCIE

BepanGel® hojivý gél
50 g

61,286 €/100 g

20,980 €/100 g
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49 €
19 €

L.SK.MKT.CC.12.2020.1264

Hojí rany rýchlo a bez jaziev. Moderný hydrogél 4 v 1 – urýchľuje
hojenie – chráni pred ďalšou infekciou – chladí a nepáli – znižuje
riziko vzniku jaziev. Zdravotnícka pomôcka.

BOLESŤ UŠÍ

AURIDOL® UŠNÉ KVAPKY
7g

429/5€

39 €

Pri bolesti ucha majte ušné kvapky Auridol® vždy po ruke.
2 účinné látky zmierňujú bolesť, opuch a svrbenie. Pre deti
i dospelých. Zdravotnícka pomôcka.

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. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

1+1

ZADARMO
3,660 €/100 ml

5

49 €

8

19

Magnesium B6
Premium

99 €

Kalciový
sirup
150 ml

99 €

50 tbl

5

DioMax
Simple

99 €

120 tbl

Acetylcystein
Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl

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. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa
s lekárom alebo lekárnikom. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob.

23,950 €/100 ml
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Healing Gel
20 ml

439/5€

Orasept s príchuťou
medu a citrónu
alebo mentol
24 pst

79 €
99 €

59 €

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

3,990 €/100 ml
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99 €
99 €

4,790 €/100 ml

4,390 €/100 ml
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39 €
49 €

2,219 €/100 ml

479/5€ 799/9€
99 €

100 ml

360 ml

99 €

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

Roztok na
kontaktné šošovky
100 alebo 360 ml

3,990 €/100 g
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99 €
99 €

2,795 €/100 ml

559/6€

99 €

Diclofenac
10 mg/g gél
100 g

-20%

Tussical
1,5 mg/ml
200 ml

Zľava –20 % sa vzťahuje na vyššie vyobrazené produkty Dr.Max. Ambroxol sirup, 15 mg/ml a Ambroxol sirup, 30 mg/5 ml, sú lieky na vnútorné použitie, obsahujú ambroxoliumchlorid. Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gél, 100 g, je liek na vonkajšie použitie, obsahuje sodnú soľ diclofenaku. Tussical je liek na vnútoré použitie, obsahuje butamirátumdihydrogéncitrát. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými
ponukami. Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob.
3,995 €/100 ml

4,495 €/100 ml
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899/17€

99 €

2,245 €/100 ml
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49 €

AFTER SUN

SPF 30

99 €

SPF 50

99 €

99 €

9,980 €/100 ml

499/9€
SPF 50+

99 €

-50%
AFTER SUN
200 ml

SUN CREAM
SPF 50+ 50 ml SUN CREAM
SPF 50+ BABY 50 ml

SUN OIL SPF 30
200 ml
SUN LOTION SPF 30
200 ml

SUN LOTION
SPF 30 BABY
200 ml

SUN LOTION SPF 50
BABY 200 ml
SUN OIL SPF 50
200 ml
SUN LOTION SPF 50
200 ml

Akcia –50 % sa vzťahuje na všetky produkty značky EQUILIBRIA. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia
platí od 1. 7. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu pred
slnečným žiarením. Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

