
Dni zdravej pokožky 17. 5. – 21. 5. 2021

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

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. 5. do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

HNAČKA
ENDITRIL®
10 tvrdých cps
Rýchla pomoc pri akútnej hnačke. Účinkuje už počas 30 minút. 
Pôsobí až 8 hodín. Liek1 obsahuje racekadotril.

ALERGIA
Fenistil 1 mg/g gél
30 g
Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú pokožku rôzneho 
pôvodu: svrbiaca vyrážka, uštipnutie hmyzom, spálenie slnkom, 
povrchové popáleniny, žihľavka. Forma gélu má chladivý účinok. 
Liek² obsahuje dimetindénmaleinát.

KOLAGÉN
Colafit®
60 kociek
Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko prehltnu-
teľných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len 1 kocka 
denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový doplnok.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Na liečbu 
poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, podvrtnutia 
kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých 
a dospievajúcich. 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. 
Produkty je možné kombinovať. Lieky2 obsahujú ibuprofén.

SPÁNOK 
A NERVOZITA
Sédatif PC®
90 tbl 
Homeopatický liek¹, tradične používaný pri úzkostných stavoch, 
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Neutlmuje 
a nie je návykový. VÝHODNE AJ Sédatif PC®, 60 tbl1, za 6,59 €
(z pôvodných 8,09 €).

BOLESŤ
Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tbl
Nová generácia lieku1 proti bolesti, ktorý obsahuje kryštalicky 
čistý dexibuprofén, poskytuje účinnú úľavu od bolesti a nižšiu 
záťaž pre telo. Pomáha pri bolesti svalov, kĺbov, šliach a kostí, 
ako je napríklad bolesť chrbta.

BOLESŤ 
A LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren
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 –22 % platí na vybrané produkty z produktového radu Voltaren.

-20%-18%

-22%

1079 €
10,790 €/100 g

gél, 100 g /1399 €

599 €
/709 €

-21%

669 €
22,300 €/100 g

/849 €

-17%

1499 €
/1809 €
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 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. 5. do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg
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. 
Na perorálne použitie. VÝHODNE AJ BRUFEN® 400 mg, 50 tbl, 
za 4,69 € (z pôvodných 5,89 €). Lieky1 obsahujú ibuprofén. 

BOLESŤ
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tbl
Liek1 je určený dospelým a dospievajúcim od 15 rokov 
na krátkodobú liečbu bolesti hlavy (vrátane migrény), bolesti 
v krížoch s vyžarovaním do dolných končatín (ischiasu), 
pooperačnej bolesti, bolesti pri nachladnutí a bolestivej menštruácii.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Olfen Forte 23,2 mg/g gél
100 g
Novinka! 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.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Flectopar® liečivá náplasť 
7 ks
Flectopar® lieči následky športových zranení, podvrtnutia, 
natiahnutia, pomliaždenia a opuch. Cielene pôsobí počas 
24 hodín. Stačí nalepiť 1 × denne. Každá liečivá náplasť je balená 
samostatne. Liek2 obsahuje diklofenak epolamín.

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE® SPRAY FORTE
orálna aerodisperzia 15 ml
TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla! Rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla. K nákupu TANTUM VERDE® SPRAY 
FORTE, 15 ml, alebo TANTUM VERDE® SPRAY, 30 ml, získate 
výživový doplnok TANTUM® NATURA Orange & Honey, 
15 gumených pastiliek (v hodnote 7,69 €), ZADARMO. Bežná 
cena TANTUM VERDE® SPRAY, 30 ml, je 7,69 €, 25,633 €/100 ml. 
Lieky7 obsahujú benzydamíniumchlorid.

ALERGIA
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.

ALERGIA
Nasometin® 50 mikrogramov/dávka
10 g/60 dávok (ŠÚKL kód: 8602C)
Na liečbu sezónnej alergickej nádchy s klinicky potvrdeným 
účinkom. Neovplyvňuje pozornosť. Pre dospelých. Podávanie 
jedenkrát denne. Liek⁵ obsahuje mometazónfuroát.

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. VÝHODNE 
VŠETKY LIEKY Z RADU Otrivin SO ZĽAVOU –22 %.

VLHKÝ 
KAŠEĽ
Ambroxol Dr.Max sirup 
15 mg/5 ml alebo 30 mg/5 ml
100 ml
Liek1 pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimuluje činnosť 
riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčuje tak 
vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Obsahuje ambroxoliumchlorid.

S kartou
Dr.Max CLUB

349 €
/429 €

TANTUM® 
NATURA 

Orange & Honey, 
15 gumených pastiliek,
ZADARMO

UŠETRÍTE
7,69 €

-21%

369 €
30 tbl /469 €

-18% NOVINKA

1099 €
10,990 €/100 g

/1189 €

1869 €
2,670 €/1 ks

/2169 €
809 €
53,933 €/100 ml

15 ml

1+1
ZADARMO

-22%-28%

489 €
48,900 €/100 ml

10 ml /629 €
999 €

0,167 €/1 dávka

/1389 €

399 €
3,990 €/100 ml

30 mg /549 €
349 €

3,490 €/100 ml

15 mg /499 €

439 €
Levocetirizin

399 €
Cetirizin



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. 5. do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VITAMÍNY 
NA IMUNITU
VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.
60 cps
Vitamín D3 podporuje normálnu funkciu imunitného systému. 
Bez lepku, laktózy a bravčovej želatíny. 2-mesačné balenie. 
Výživový doplnok. 

ZDRAVÁ POKOŽKA
Betakarotén, Betakarotén Forte
90 cps
Betakarotén je jednou z foriem vitamínu A, ktorý prispieva 
k udržaniu zdravej pokožky, dobrého zraku a k správnemu 
fungovaniu imunitného systému. Výživové doplnky.

IMUNITA 
A VYČERPANIE
Megacéčko s pomarančovou príchuťou, 600 mg
30 tbl
Vysoká dávka vitamínu C v jednej tablete s pomarančovou 
príchuťou. Vitamín C podporuje imunitný systém. Vitamín C chráni 
bunky pred oxidatívnym stresom, prispieva k tvorbe kolagénu, 
a tým uchováva zdravé kosti, chrupavky a zuby. Vyrobené 
držiteľom certifikatu GMP. Výživový doplnok.

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZIVÁ
Complex 6 Aktiv
180 tbl
Výživový doplnok s obsahom glukozamínu, chondroitínu, MSM, hyaluronátu sodného, kolagénu typu II 
a vitamínu C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii kostí a chrupaviek. 
K nákupu Complex 6 Aktiv získate Complex Aktiv Gel, 100 ml (v hodnote 6,99 €), ZADARMO. 

KĹBY
Kolagén 2000 Aktiv
120 tbl
Obsahuje vysokokvalitný, 100 % prírodný hydrolyzovaný kolagén typu I Peptan® 2000 HD a vitamín C, 
ktorý prispieva k správnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii kostí a chrupaviek. Výživový 
doplnok. K nákupu Kolagén 2000 Aktiv získate Instant cold pack, 3 ks (v hodnote 4,99 €), ZADARMO.

899 €
Forte /999 €

629 €
Betakarotén /699 €

Complex 
Aktiv Gel

ZADARMO
UŠETRÍTE
6,99 €

Instant 
cold pack

ZADARMO
UŠETRÍTE
4,99 €

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. Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vyobrazených produktov 
MAGNE B6®. Pri rôznych cenách produktov získate ZADARMO produkt s najnižšou cenou. Výživové doplnky.

799 €
0,400 €/1 vrecko

BALANCE, 20 vreciek

1029 €
FORTE, 50 tbl

1069 €
0,356 €/1 vrecko

CONTROL STRESS, 30 vreciek

1329 €
CONTROL STRESS, 30 tbl

2+1
ZADARMO

VITAMÍNY
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tbl 
Extra silná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok. V špeciálnej 
tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej postupné uvoľňovanie. Len pre 
členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ GS Vitamín C 1000 + šípky, 
50 + 10 tbl, za 6,99 € (z pôvodných 7,99 €). Výživové doplnky. 

S kartou
Dr.Max CLUB

1239 €
100 + 20 tbl /1439 €

699 €
/779 €

-23%

319 €
/419 €

2999 €
180 tbl

1699 €
120 tbl



2. Liek na vonkajšie použitie. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. 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. 5. do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VLASY, 
NECHTY, PLEŤ
Collagen Drink
30 vreciek
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. K nákupu 2 balení Collagen Drink, 
30 vreciek, získate tretie balenie ZADARMO.

ANTIPERSPIRANT
Driclor ROZTOK
20 ml
Číry guľôčkový antiperspirant. Pomáha znižovať nadmerné 
potenie. Vhodný na podpazušie, dlane i chodidlá. 
Kozmetický výrobok.

EXFOLIAČNÉ 
NÁVLEKY
Parasoftin EXFOLIAČNÉ NÁVLEKY
1 pár
Exfoliačné návleky zabezpečujú intenzívne hydratovanú hladkú 
a jemnú pokožku chodidiel. Zmäkčujú a odstraňujú zrohovatené 
vrstvy kože. Kozmetický výrobok.

KVASINKOVÁ 
INFEKCIA
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. 
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Canesten GYN 1 deň 
500 mg, 1 tbl8, za 8,99 € (z pôvodných 10,39 €). 
Lieky2, 8 obsahujú klotrimazol.

INKONTINENČNÉ 
VLOŽKY
TENA® Lady Slim Ultra Mini
48 ks
Slipové vložky pre ženy s veľmi ľahkým únikom moču s trojakou 
ochranou proti pretečeniu, vlhkosti a zápachu. Maximálne 
diskrétne a spoľahlivé. Zdravotnícka pomôcka.

MYKÓZA 
KOŽE
Canespor® krém
15 g
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. VÝHODNE AJ 
Canespor® roztok, 15 ml, za 7,99 € (z pôvodných 8,79 €), 
53,267 €/100 ml. Lieky² obsahujú bifonazol.

MYKÓZA
Candibene
dermálny krém, 20 g
Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka. 
VÝHODNE AJ Candibene, 40 ml, za 3,89 € (z pôvodných 4,19 €), 
9,725 €/100 ml. Lieky2 obsahujú klotrimazol.

HEMOROIDY
Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Voľnopredajný liek2, 9 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.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl
Urinal Akut® Forte vyvinutý v spolupráci s expertami na urológiu 
obsahuje patentované zloženie s vysokokoncentrovaným extrak -
tom 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+1
ZADARMO-15% -19%

999 €
49,950 €/100 ml

/1179 €
649 €

/809 €

539 €
0,112 €/1 ks

L.SK.MKT.CC.02.2021.1345

S kartou
Dr.Max CLUB

1099 €
GYN Kombi /1249 €

479 €
23,950 €/100 g

20 g /519 €

S kartou
Dr.Max CLUB

599 €
19,967 €/100 g

30 g /729 €

-17%

999 €
10 tbl /1159 €

2899 €
0,966 €/1 vrecko

30 vreciek

799 €
53,267 €/100 g

15 g /879 €

L.SK.MKT.CC.01.2020.1020



1. Liek na vnútorné použitie. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. 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. 5. do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 

ZÁPCHA
Microlax®
4 × 5 ml
Liek9 na rýchlu úľavu od zápchy. Rýchly nástup účinku za 5 až 
20 minút. Jednoduchá a diskrétna aplikácia. Rektálny roztok 
Microlax® je určený na rektálne použitie. Predvídateľný účinok.

HNAČKA
Loperamid Dr.Max 2 mg
20 cps
Loperamid Dr.Max sa môže užívať ako liečba náhle vzniknutej 
krátkodobej (akútnej) hnačky. Liek1 obsahuje loperamídiumchlorid.

HNAČKA
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 3,89 € (z pôvodných 
4,39 €). Lieky¹ obsahujú loperamídiumchlorid.

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml
Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie? Bylinný liek1

Iberogast® prináša efektívnu úľavu vďaka rýchlemu vstrebávaniu. 
Iberogast®, expert na vaše tráviace ťažkosti. 
Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu Iberogast®, 50 ml, 
získate druhé balenie so zľavou –50 %.

TRÁVENIE
BioGaia® ProTectis® Kvapky
5 ml
Kvapky s L. reuteri pre diétny režim pri poruchách zažívania. 
Dietetická potravina. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z PRODUKTOVÉHO RADU BioGaia®.

LAKTOBACILY
PROBIO-FIX®
60 cps
PROBIO-FIX® obsahuje mliečne baktérie uložené v špeciálnom 
ochrannom matrixe a v ALU tube. Odporúčaný Slovenskou 
spoločnosťou pre probiotiká. Výživový doplnok.

ŽIVÉ 
MIKROORGANIZMY
BIOPRON® Forte
30 + 10 cps
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.

-50%
NA DRUHÉ
BALENIE

619 €
1,548 €/1 dávka

/689 €
539 €

/599 €
649 €
20 cps /739 €

L.SK.MKT.CC.09.2020.1185

S kartou
Dr.Max CLUB

1289 €
25,780 €/100 ml

50 ml
999 €
199,800 €/100 ml

5 ml /1159 €

-17%

1459 €
/1769 €

1049 €
30 + 10 cps /1249 €

-16%

PROBIOTIKÁ
floraliv® kapsuly
20 cps
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
VÝHODNE AJ floraliv® fľaštičky obohatené o zinok, 7 × 10 ml, 
za 9,99 € (z pôvodných 11,49 €), 1,427 €/1 dávka. 
Výživové doplnky.

1059 €
20 cps /1219 €

VITAMÍNY 
A MINERÁLY
Dr.Max
20 šumivých tbl
Namixujte si ľubovoľnú dvojicu šumivých vitamínov a minerálov 
podľa svojej chuti. Zadarmo vždy produkt s nižšou predajnou 
cenou. Platí iba na tu vyobrazené šumivé výživové doplnky.

od 299 €
20 šumivých tbl

1+1
ZADARMO

NOVINKA



www.drmax.sk/produkty

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.
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.

Bežne kupovaným produktom na účely tejto reklamy sa rozumie produkt Cetebe IMMUNITY Forte 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. 

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

Produkt
Dr.Max
LEPŠIA
CENA

700 mg vitamínu C
5 mg zinku
25 mg extraktu z echinacey799 €

30 cps

300 mg vitamínu C 
10 mg zinku 
10 µg vitamínu D899 €

30 cps



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. 5. do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

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

CHOLESTEROL
ARTERIN® CHOLESTEROL
30 tbl
Účinný a dobre tolerovaný prípravok na kontrolu cholesterolu. 
Obsahuje prémiové štandardizované prírodné extrakty bergamotu 
a artičoku, fytosteroly, ako aj vitamín C, ktoré synergicky pôsobia 
na dosiahnutie optimálneho účinku. znižuje cholesterol, prispieva 
k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu krvných ciev, 
má antioxidačný účinok. Stačí 1 tableta denne. 
VÝHODNE AJ ARTERIN®, 60 tbl, za 14,39 € (z pôvodných 
15,99 €), a ARTERIN®, 120 tbl, za 22,19 € (z pôvodných 24,59 €). 
Výživové doplnky.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 FORTE rybí olej 1000 mg
180 tbl
Vysoká dávka omega-3 mastných kyselín prémiovej kvality pre 
zdravé srdce, mozog a zrak. EPA a DHA prispievajú k normálnej 
funkcii srdca. DHA podporuje duševnú vitalitu, prispieva 
k normálnej funkcii mozgu a zraku. Priaznivý účinok je dosiahnutý 
pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA. VÝHODNE AJ Omega-3 
FORTE 1000 mg, 90 tbl, za 6,79 € (z pôvodných 7,99 €). 
Výživové doplnky.

SRDCE, POKOŽKA, TRÁVENIE
RAKYTNÍKOVÝ OLEJ 100 %
30 ml
100 % rakytníkový olej z rakytníka rešetliakového, ktorý podporuje 
prirodzenú obranyschopnosť organizmu, podporuje trávenie, 
má priaznivý vplyv na pokožku a srdce. Je možné užívať ho tak 
vnútorne ako aj zvonka na pokožku. Výživový doplnok.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
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.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
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. 

KŔČOVÉ ŽILY, 
HEMOROIDY
Detralex® 500 mg
60 tbl
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. VÝHODNEJ AJ Detralex® 1 000 mg 
perorálna suspenzia vo vrecku, 30 vreciek1, za 17,59 €
(z pôvodných 20,19 €), 0,586 €/1 vrecko.

NERVOVÁ 
SÚSTAVA
REVITANERV STRONG 500 mg
30 tbl
REVITANERV STRONG s obsahom 500 mg kyseliny alfa-lipoovej 
a vitamínmi B1, B2, B3, B5, B6 prispieva k normálnej činnosti 
nervovej sústavy. Výživový doplnok.

1499 €
/1719 €

1499 €
60 tbl /1699 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1799 €
60 cps /2099 €

1539 €
30 tbl /1709 €

1119 €
180 tbl /1319 €

-15%

1119 €
37,300 €/100 ml

/1299 €

-17%

recyklačný poplatok 0,07 €

S kartou
Dr.Max CLUB

6399 €
/7719 €

-19%

5499 €
/6849 €

recyklačný poplatok 0,02 €

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP B3 AFIB 
automatický tlakomer na rameno
1 ks
BP B3 AFIB je základný model novej generácie tlakomerov 
Microlife, krvného tlaku doma. AF je jednou z najčastejších príčin 
mozgovej príhody, ale často ju nemožno rozpoznať. BP B3 AFIB 
je klinicky validovaný pre viaceré špeciálne skupiny pacientov 
a preto poskytuje presné meranie krvného tlaku takmer pre 
každého. Zdravotnícka pomôcka.

6999 €
/7999 €

recyklačný poplatok 0,07 €



NAVŠTÍVTE NÁS 

V LEKÁRŇACH

AJ ONLINE

www.drmax.sk/beautyclub

17. 5. – 21. 5. 2021
Dni zdravej pokožky
Navštívte nás v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max alebo online 
na stránke www.drmax.sk/beautyclub a nechajte si 
od našich odborníkov poradiť, aká starostlivosť a produkty 
sú pre vašu pokožku vhodné.

Odborné poradenstvo a zľavový kupón na vybrané produkty 
získavate vďaka členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.

BeautyClubBeautyClub



Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byť používaná iba na odporúčanie pediatra. Viac informácií na obaloch výrobkov. Žiadny opaľovací prípravok 
neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným žiarením. Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku. 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. 5. do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať 
s inými akciovými ponukami.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Sudocrem® care & protect
100 g
Poskytuje citlivej detskej pokožke trojakú 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.

OČNÉ 
KVAPKY
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. 
Zdravotnícka pomôcka.

SVALOVÉ 
NAPÄTIE
Arnicalme® ROLL-ON
45 g
Upokojujúci a osviežujúci gél s praktickým aplikátorom. Účinné 
uvoľnenie svalového napätia. Relaxačný roll-on na automasáž. 
Obsahuje extrakt z čerstvej Arniky horskej. VÝHODNE AJ 
Arnicalme® CREAM, 70 g, za 4,99 € (z pôvodných 5,39 €), 
7,129 €/100 g. Kozmetické výrobky.

OPAĽOVANIE
EQUILIBRIA
Opaľovacie prípravky EQUILIBRIA s extraktom z morskej riasy 
Laminaria ochroleuca sú vyvinuté na vysokú ochranu pokožky 
detí a dospelých pred slnečnými lúčmi. Opaľovacie oleje 
neobsahujú extrakt z morskej riasy.

OPAĽOVANIE
SUN CARE
Opaľovacie prípravky Dr.Max SUN CARE pre dospelých i deti 
pomáhajú chrániť pokožku pred vplyvmi slnečného žiarenia.

PO OPAĽOVANÍ
Panthenol 10 % sprej
150 ml
Panthenol hydratuje a zvláčňuje pokožku podráždenú 
opaľovaním. Výhodne aj Panthenol gél, 7 %, 100 ml, za 3,99 €
(z pôvodných 4,49 €), 3,990 €/100 ml, a Panthenol telové mlieko, 
7 %, 200 ml, za 4,49 € (z pôvodných 4,99 €), 2,245 €/100 ml. 
Kozmetické výrobky.

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

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Bepanthen® Baby
100 g 
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. 
VÝHODE AJ Bepanthen® Baby, 30 g, za 5,69 € (z pôvodných 
6,19 €), 18,967 €/100 g. Kozmetické výrobky.

DOJČENSKÁ 
VÝŽIVA
Nutrilon® 2
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 ks mliečnej výživy 
Nutrilon® získate akciovú cenu 11,99 € za 1 ks, 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.

799 €
7,990 €/100 g

100 g /889 €

Sudocrem® 
care & protect, 

30 g,
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,59 €

-18%

-20%-30%

NOVINKA

od 629 €
3,145 €/100 ml

After sun /899 €
od 239 €

1,195 €/100 ml

After sun /299 €
539 €

3,593 €/100 ml

sprej /599 €

899 €
0,180 €/1 ks

50 ks /929 €

LMR-CH-20210223-08

1199 €
11,990 €/100 g

100 g /1369 €
1349 €

1,686 €/100 g

800 g /1619 €

1199 €
za ks

ZAPLATÍTE

KÚPTE 
6 ks

S kartou
Dr.Max CLUB

649 €
14,422 €/100 g

45 g /709 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1019 €
101,900 €/100 ml

/1249 €



www.drmax.sk/beautyclub

od 1299 €
2,746 €/100 ml

Hydratačná čistiaca 
emulzia, 473 ml

od 1099 €
21,980 €/100 ml

Reparačný krém, 
50 ml

od 2249 €
56,225 €/100 ml

ULTRA FLUIDE denný, 
40 ml

od 2699 €
53,980 €/100 ml

MINÉRAL 89, 50 ml
od 1199 €

9,592 €/100 ml  

Deodorant, 125 ml
od 499 €

9,980 €/100 ml 

Krém na ruky, 50 ml

Zľava –4 € na produkt platí pri nákupe akýchkoľvek produktov z produktového radu BIODERMA Photoderm. Zľava –4 € platí pri nákupe produktov LA ROCHE-POSAY 
z produktového radu TOLERIANE nad 19,90 €. Zľavu –6 € získate pri nákupe akýchkoľvek produktov značky A-DERMA nad 16 €. Pri nákupe akýchkoľvek produktov VICHY 
zo všetkých produktových radov nad 27 € získate taštičku s miniproduktmi VICHY ZADARMO. Taštička je samostatne nepredajná. Ponuka platí od 1. 5. do 31. 5. 2021 alebo 
do vypredania zásob. 

Zľava –20 % platí pri nákupe minimálne 2 ľubovoľných produktov CERAVE. Pri nákupe akýchkoľvek produktov Eucerin® zo všetkých produktových radov nad 22,90 € získate 
LETNÝ DARČEKOVÝ SET Eucerin® ZADARMO. Set je samostatne nepredajný. Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na URIAGE micelárne termálne vody, dezodoranty, antiperspirant, 
odličovacie mlieko, micelárnu penu, sprchovací krém, gél a olej a gély na intímnu hygienu. Akcia neplatí na sprchovacie gély a oleje Xémose a Bariéderm. Pri rôznych cenách 
produktov získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt 
s najnižšou cenou. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Ponuka platí od 1. 5. do 30. 6. 2021 
alebo do vypredania zásob. Kúpite v lekárňach s dermokozmetikou alebo na www.drmax.sk/beautyclub.

od 2159 €
4,318 €/100 ml

After sun, 500 ml

TAŠTIČKA
ZADARMO

PRI NÁKUPE 

PRODUKTOV VICHY 

NAD 27 €

1+1
 ZADARMO

NA PRODUKTY

HYGIENY

2+1
 ZADARMO

NA CELÉ

PORTFÓLIO

ZĽAVA

-4 €
NA PRODUKTY

PHOTODERM

ZĽAVA

-4 €
PRI NÁKUPE 

NAD 19,90 €

ZĽAVA

-20%
PRI KÚPE

2 PRODUKTOV

ZĽAVA

-6 €
PRI NÁKUPE

NAD 16 €

SET
ZADARMO

PRI NÁKUPE

NAD 22,90 €

od 1549 €
6,196 €/100 ml

Šampón suché lupiny, 
250 ml

Patentovaná slnečná
ochrana pokožky

Pomôžte svojej citlivej 
pleti

CeraVe: produkty
vyvinuté s dermatológmi

Inovatívna starostlivosť 
o pleť bez kompromisov

Čistá, bezpečná a účinná 
starostlivosť

Priekopník v rastlinnej 
dermokozmetike

Dôkladná starostlivosť
s produktmi URIAGE

Jedinečná kozmetika
pre jedinečné ženy
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Zľava –4 € na produkt platí pri nákupe akýchkoľvek produktov z produktového radu BIODERMA Photoderm. Zľava –4 € platí pri nákupe produktov LA ROCHE-POSAY 
z produktového radu TOLERIANE nad 19,90 €. Zľavu –6 € získate pri nákupe akýchkoľvek produktov značky A-DERMA nad 16 €. Pri nákupe akýchkoľvek produktov VICHY 
zo všetkých produktových radov nad 27 € získate taštičku s miniproduktmi VICHY ZADARMO. Taštička je samostatne nepredajná. Ponuka platí od 1. 5. do 31. 5. 2021 alebo 
do vypredania zásob. 
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produktov získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt 
s najnižšou cenou. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Ponuka platí od 1. 5. do 30. 6. 2021 
alebo do vypredania zásob. Kúpite v lekárňach s dermokozmetikou alebo na www.drmax.sk/beautyclub.
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pre jedinečné ženy



1+1
ZADARMO

-20%

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 1 mg/ml a Orinox Neo sú lieky na aplikáciu do nosa, obsahujú xylometazolíniumchlorid. 
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. 5. do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.

BEBELO MILK 2 je následná dojčenská výživa. BEBELO MILK 3 je mliečna výživa pre malé deti. Potraviny na osobitné výživové účely. BEBELO MILK 2 a 3 obsahujú komplexné 
zloženie v zmysle požiadaviek predpisov platných pre všetky dojčenské výživy. Dôležité upozornenie: Dojčenie je pre vaše bábätko to najlepšie. Pokiaľ už nemôžete dojčiť, 
vyberajte náhradnú dojčenskú výživu po porade so svojím pediatrom. Akcia sa nevzťahuje na počiatočnú dojčenskú výživu.

Zľava –20 % sa vzťahuje na vyššie vyobrazené produkty Dr.Max. Tussical, 200 ml, je liek na vnútorné použitie, obsahuje butamirátiumdihydrogéncitrát. 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. 5. do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.

1759 €
/2199 €

Lutein Complex 
Premium 
90 cps

799 €
1,332 €/100 g

600 g
799 €

1,332 €/100 g

600 g

549 €
3,660 €/100 ml

Kalciový 
sirup
150 ml

559 €
2,795 €/100 ml

/699 €

Tussical 
1,5 mg/ml
200 ml

Laktobacily „6“
30 cps/60 cps1199 €

60 cps /1499 €
639 €
30 cps /799 €

369 €
36,900 €/100 ml Orinox 

1 mg/ml 
10 ml 469 €

46,900 €/100 ml Orinox 
Neo 
10 ml799 €

Magnesium 
B6 Gold 
100 mg 
30 tbl

599 €
Acetylcystein 
Dr.Max 
600 mg
10 šumivých tbl

Vyskladajte si dvojice produktov Dr.Max 
podľa vlastného výberu

Využite zľavu 
na vybrané produkty Dr.Max

S láskou k bábätkám 

NOVINKA

DLHODOBO 

VÝHODNÁ 

CENA


