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ROKOV

Dr.Max
Vitamín C,
250 mg, 30 tbl,

ZADARMO
UŠETRÍTE

1,59 €

NÁDCHA

Zľava
až do 50 %
z doplatku
na recept

53,900 €/100 ml

539 €

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

10 ml

extra zľava na prúžky do glukomerov

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam, bez obsahu
konzervačných látok, dlhodobý účinok až 10 hodín. Liek5 obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid. K nákupu
vybraných liekov Olynth® získate Dr.Max Vitamín C, 250 mg, 30 tbl (v hodnote 1,59 €), ZADARMO.
Výživový doplnok.

-26%

LOKÁLNA
BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % gél
180 g

15 /21

79 €

Analgetikum vo forme gélu s účinkom až na 24 hodín pri aplikácii
2× denne ráno a večer. Ľahko otvárateľný uzáver.
Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminum.

VITAMÍN D
DeVit® 2000
60 cps

MUCOSOLVAN®
pre dospelých
100 ml

5,490 €/100 ml

5 /6

49 €

100 ml

69 €

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ.
Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť. VÝHODNE AJ
MUCOSOLVAN® LONG EFFECT 75 mg, 20 cps, za 7,79 €
(z pôvodných 9,39 €), a MUCOSOLVAN® Junior sirup, 100 ml,
za 4,79 € (z pôvodných 5,89 €), 4,790 €/100 ml.
Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

6 /8

79 €
29 €

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

-20%

IMUNITA

ArkoDEFENSES ADULT
7× 10 ml

1,999 €/1 dávka

1399/17€

69 €

7-dňový intenzívny program na posilnenie imunity.
Arko DEFENSES ADULT obsahuje overené prírodné zložky,
ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Výživový doplnok.

COLDREX®
Horúci nápoj CITRÓN
S MEDOM, 10 vreciek,

-17%

VLHKÝ KAŠEĽ

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

-18%

8,883 €/100 g

99 €

OKTÓBER 2021

ZA 0,01 €
UŠETRÍTE

9,68 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

0,764 €/1 vrecko

10

1,327 €/1 ks

69 €

14 vreciek

COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek
Liek1 uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje
horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle a uvoľňuje
upchatý nos. K nákupu vybraných liekov COLDREX® Horúci
nápoj získate COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN S MEDOM,
10 vreciek1 (v hodnote 9,69 €), LEN ZA 0,01 €, 0,001 €/1 vrecko.

INKONTINENCIA

929/10€
7 ks

29 €

MoliCare® Premium lady pants 5 kvapiek
veľkosť L, 7 ks
veľkosť M, 8 ks
Inkontinenčné naťahovacie nohavičky pre ženy. Obvod bokov:
100 – 150 cm. Nasiakavosť 844 ml. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ
PRODUKTY Z RADU MoliCare®. Zdravotnícke pomôcky.

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. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

RÝCHLY
ÚČINOK!

BOLESŤ,
HORÚČKA

239/2€
24 tbl

359/3€

69 €

48 tbl

99 €

449/4€
30 cps

Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 24 tbl
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 48 tbl
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 30 cps

539/6€
30 cps

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

BOLESŤ

Liek na vnútorné použitie na krátkodobú liečbu bolesti hlavy
(vrátane migrény), zubov, bolesti v krížoch s vyžarovaním
do dolných končatín (ischiasu), pooperačnej bolesti, bolesti
pri nachladnutí a menštruácii.
1

Panadol Novum 500 mg filmom obalené
tablety
2× 24 tbl
Panadol Novum 500 mg zmierňuje miernu až stredne silnú bolesť
a horúčku. Vďaka technológii Optizorb uvoľňuje účinnú látku
už za 5 minút a rýchlejšie sa vstrebáva. Nedráždi žalúdok.
Liek1 obsahuje paracetamol. Pri kúpe dvoch balení získate
výhodnú cenu. Bežná cena jedného balenia Panadol Novum
500 mg, 24 tbl, je 1,99 €.

49 €

BOLESŤ

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

PARALEN GRIP®
horúci nápoj
NOVUM, 12 vreciek,

ZADARMO
UŠETRÍTE

8,89 €

0,642 €/1 vrecko

98 €

BOLESŤ

549/6€

-20%

100 €

98 €

339/4€

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tbl

UŠETRÍTE

2 /3

-15%

29 €

KÚPTE
2 ks

2× 24 tbl

Liek¹ tlmí bolesť. Znižuje horúčku. Pomáha pri chrípke. Nedráždi
žalúdok. Je vhodný aj pre diabetikov. Obsahuje paracetamol.

S kartou
Dr.Max CLUB

39 €

NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
30 cps

BOLESŤ,
HORÚČKA

-20%

S kartou
Dr.Max CLUB

BOLESŤ,
HORÚČKA

89 €

PARALEN® 500
24 tbl

Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti,
a na zníženie horúčky. Liek vo forme mäkkých kapsúl má v porovnaní s tabletovými formami až o polovicu rýchlejší nástup účinku.
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

-15%

169 /€1

99 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

899/11€

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.

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

889 €

12 vreciek

PARALEN® GRIP horúci nápoj
pomaranč a zázvor
12 vreciek
Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka,
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť.
Bez umelých farbív. K nákupu vybraných liekov PARALEN® GRIP
horúci nápoj, 12 vreciek, získate PARALEN GRIP® horúci nápoj
NOVUM1, 12 vreciek ZADARMO (z pôvodných 8,89 €).

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. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ZĽAVA

-5 €

VITAMÍN C

PEPTIDY

55,980 €/100 ml

75,980 €/100 ml

27 /32

3799/42 €

99 €

50 ml

NA VYBRANÉ
PRODUKTY VICHY
LIFTACTIV

99 €

99 €

50 ml

KOZMETIKA

VICHY® LIFT ACTIV
Liftactiv Collagen Specialist – číslo 1 v európskych lekárňach v oblasti starnutia pleti. VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY Z RADU LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST a LIFTACTIV SUPREME SO ZĽAVOU – 5 €.
* Štúdia vykonaná spoločnosťou IQVIA v období december 2020, Slovenská republika, 60 dermatológov odpovedalo na otázku: Ktorú dermokozmetickú značku odporúčate alebo predpisujete pri nasledujúcich
indikáciách najčastejšie?: Problémy starnúcej pleti/pokožky.

449/5€

479/5€

19 €

24 tbl

20 tbl

Novinka na bolesť hlavy
Ibalgin® Plus, 24 tbl

449/4€

39 €

48 tbl

Novinka na bolesť chrbta
Ibolex® 200 mg, 20 tbl

99 €

Klasika na rôzne typy bolesti
Ibalgin® 400, 48 tbl

KÚPTE
2 ks

UŠETRÍTE

399 €

-28%

7,190 €/100 g
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19 €

100 g

99 €

Potláča bolesť, zmierňuje zápal
a urýchľuje vstrebávanie modrín
Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g

4,995 €/100 g

999/13€

2× 100 g

98 €

Potláčajú bolesť svalov a kĺbov, tlmia zápal,
znižujú opuch priamo v mieste bolesti
Ibalgin® GEL/KRÉM, 100 g

Ibalgin® Plus je liek na vnútorné použitie. Ibolex® 200 mg filmom obalené tablety, 20× 200 mg, je liek na vnútorné použitie. Obsahuje dexibuprofén. Ibalgin® 400, 48× 400 mg, je liek na vnútorné použitie.
Obsahuje ibuprofén. Ibalgin® Duo Effect je liek na vonkajšie použitie. Ibalgin® gel a Ibalgin® krém sú lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

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. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ
HRDLA

499/5€
24 pas

59 €

Orasept s príchuťou medu a citróna
alebo Orasept mentol
24 pastiliek

769/8€

29 €

BOLESŤ
HRDLA

699/8€
24 pas

19 €

Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek

Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

Liek3 určený na úľavu od bolesti hrdla BEZ CUKRU. Cmúľanie
pastilky umožňuje účinkovanie liečiva v postihnutej oblasti
a takisto pomáha zvhčovať a upokojiť bolestivú oblasť.

BOLESŤ
HRDLA

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

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

-20%

19,300 €/100 ml

11,980 €/100 ml

5 /6

5 /6

79 €

99 €

19 €

BOLESŤ
HRDLA

50 ml

59 €

Liek7 na dezinfekciu ústej dutiny a hltana pri zápalových
infekčných ochoreniach.

6,590 €/100 ml

659/8€
100 ml

29 €

KAŠEĽ

Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup
100 ml

Stoptussin1. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam.
Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje vykašliavanie. VÝHODNE AJ
Stoptussin sirup, 180 ml1, za 6,69 € (z pôvodných 7,19 €),
3,717 €/100 ml.

Stop suchému kašľu, účinná úľava od suchého dráždivého kašľa.
Bez cukru, príjemná višňová príchuť. Pre dospelých a deti
od 6 rokov. Liek1 obsahuje dextrometorfániumbromid. VÝHODNE
AJ LIEKY1 Robitussin Expectorans na vykašliavanie 100 mg/5 ml
sirup, 100 ml (guajfenezín) a Robitussin Junior na suchý dráždivý
kašeľ 3,75 mg/5 ml sirup, 100 ml (dextrometorfániumhydrobromid), 100 ml, za 6,59 € (z pôvodných 8,29 €), 6,590 €/100 ml.

Stoptussin
50 ml

JOX
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml

SUCHÝ
KAŠEĽ

-15%

5 /5

39 €
99 €

VLHKÝ
KAŠEĽ

Acetylcystein Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl
Liek¹ uvoľňuje hustý hlien a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný
už od 14 rokov. Len 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín.

4,490 €/100 ml

VLHKÝ
KAŠEĽ

4,890 €/100 ml

4 /4 4 /5
49 €

15 mg

99 €

89 €

30 mg

49 €

Ambroxol Dr.Max sirup
15 mg/5 ml alebo 30 mg/5 ml
100 ml
Liek pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimuluje činnosť
riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčuje tak
vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Obsahuje ambroxoliumchlorid.
1

0,250 €/1 vrecko

VLHKÝ
KAŠEĽ

499/5€

20 vreciek

89 €

Solmucol® 200 mg
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 4,69 €
(z pôvodných 5,49 €), 5,211 €/100 ml. Lieky1 obsahujú
N-acetylcysteín.

1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 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. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-22%

4,790 €/100 ml

4 /5

79 €
19 €

KAŠEĽ

Calcium chloratum – TEVA
100 ml

29,900 €/100 ml

32,900 €/100 ml

2 /3 3 /3
99 €

0,5 mg/ml

49 €

NÁDCHA

41,900 €/100 ml

29 €

1 mg/ml

4 /4

69 €

Neo 1 mg/ml

69 €

NÁDCHA

489/6€
10 ml

29 €

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

Orinox
10 ml

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

48,900 €/100 ml

19 €

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch
slizníc v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie.
Lieky⁵ obsahujú xylometazolíniumchlorid.

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

-15%

14,967 €/100 ml

4 /4

7,548 €/100 ml

49 €

30 ml

99 €

NÁDCHA

Morská voda
Izotonická, Hypertonická alebo Baby
30 ml
Morská voda sa používa pri zápale sliznice nosohltana, pri nádche
alebo pri upchatí nosa. Zvlhčuje sliznicu nosa, mechanicky čistí
a uvoľňuje hlieny. Zdravotnícke pomôcky.

NÁDCHA

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

ZADARMO

7,49 €

7,99 €

799 €

109/13999 €

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 Isolda hygienický gél, 500 ml (v hodnote 7,49 €),
ZADARMO.

49 €

NÁDCHA

Aliamare®
roztok izotonický aerosólový, 100 ml
Aliamare® obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú a izotonickú
morskú vodu. Prirodzene zvlhčuje, čistí a pomáha regenerovať
sliznicu nosa poškodenú zápalom. Vhodný pre deti od 1 mesiaca
veku aj pre dospelých. Zdravotnícka pomôcka.

Dr.Max
Vitamin C Imuno
Akut, 30 cps,

ZADARMO

Vitamin C Imuno Akut
30 cps

999/11€

99 €

PHYSIOMER® nosový sprej Hypertonický
135 ml

UŠETRÍTE

IMUNITA

10 /11
135 ml

Isolda
hygienický
gél, 500 ml,

30 cps

9,990 €/100 ml

19 €

UŠETRÍTE

IMUNITA

800 tbl

99 €

Wobenzym®
800 tbl

Posilňuje oslabenú imunitu. Pomáha pri opakovaných zápaloch
dýchacích ciest bakteriálneho i vírusového pôvodu. Liek1
obsahujúci enzýmy. K nákupu Wobenzym, 800 tbl, získate
Dr.Max Vitamin C Imuno Akut, 30 cps, ZADARMO (z pôvodných
7,99 €). Výživový doplnok.

VITAMÍNY

1499/16€

99 €

Jamieson Vitamín C s postupným
uvoľňovaním
120 tbl
Výživový doplnok s vysokým obsahom vitamínu C s postupným
uvoľňovaním. Pomáha posilňovať organizmus pri chrípke
a prechladnutí, znižuje únavu, prispieva k správnej činnosti
imunitného systému, k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

719 /7€ 1259/13€ 1349/14€
30 cps

99 €

40 cps

99 €

99 €

60 cps

LAKTOBACILY

-18%

-15%

1439/17€

1029/12€

69 €

LAKTOBACILY
PROBIO-FIX®
60 cps

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

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

Výživové doplnky s obsahom laktobacilov a bifidobaktérií.

PROBIOTIKÁ
floraliv® kapsuly
20 cps

20 cps

19 €

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

-15%
S kartou
Dr.Max CLUB

749/8€

59 €

PÁLENIE ZÁHY

L.SK.MKT.CC.07.2019.0910

NADÚVANIE
A PLYNATOSŤ

689/8€

19 €

Degasin® 280 mg
32 cps

Talcid®
50 žuvacích tbl

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 hydrotalcit.

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.

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 Urinal Akut® FORTE,
20 tbl, za 17,39 € (z pôvodných 20,19 €), a Urinal® D-manosa
Forte, 10 vreciek za 9,99 € (z pôvodných 11,59 €).
Výživové doplnky.

NOVINKA

S kartou
Dr.Max CLUB
23,980 €/100 g

11 /13

6

99 €

99 €

29 €

L.SK.MKT.CC.02.2021.1315

MYKÓZA

Canesten® krém
50 g
Canesten® lieči rôzne kožné plesňové ochorenia. Pre dospelých
a deti už od 2 rokov.. Vhodný aj na liečbu mykózy intímnych partií.
Liek2 obsahuje klotrimazol.

TEST COVID

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
1 test 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.

PROTI VÍRUSOM

VIROSTOP ORAL SPRAY
30 ml

27,300 €/100 ml

819/9€
30 ml

19 €

VIROSTOP obsahuje kombináciu účinných prírodných látok
s antibakteriálnym a antivirotickým účinkom. Používa sa na
prevenciu i pri akútnych stavoch chrípky a nachladnutia. Pokrýva
sliznice dutiny ústnej ochranným filmom, tým bráni vniknutiu
baktérií a vírusov do organizmu a zároveň zvyšuje vlastnú
obranyschopnosť organizmu, čím účinne odstraňuje príznaky
chrípky, prechladnutia. Pomáha chrániť pred prienikom
koronavírusu SARS-CoV2 do organizmu. VÝHODNE AJ
VIROSTOP NASAL SPRAY, 20 ml, za 7,99 € (z pôvodných
8,99 €), 39,950 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

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. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

2+1

-25%

6

7 /10

ZADARMO

ÚNAVA
A VYČERPANIE

99 €

Magnesium 375 mg
20 šumivých tabliet

ÚNAVA
A VYČERPANIE

79 €
39 €

Vibovit FARMA
50 ks
+

Magne B6® Forte
50 tbl

Šumivé tablety s obsahom horčíka v organickej forme. Až 375 mg
horčíka (100 % referenčnej výživovej hodnoty) v jednej šumivej
tablete. Vysoká vstrebateľnosť a výborná rozpustnosť bez
sedimentu. Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI

Magne B6® Forte tablety obsahujú citrát horčíka pre účinné
doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6 prispievajú k zníženiu
vyčerpania a únavy a k správnej funkcii psychiky.
Výživový doplnok.

0,180 €/1 ks

899/9€
50 ks

29 €

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.

-20%
S kartou
Dr.Max CLUB
5,690 €/100 g

5,596 €/100 ml
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99 €
29 €

VITAMÍNY

MÖLLERʼS Omega 3 Citrón
250 ml

LOKÁLNA
BOLESŤ

569/7€

19 €

ZDRAVÉ
KĹBY

Liek2 je určený na liečbu bolesti a na zmiernenie zápalu a opuchu
pri viacerých bolestivých stavoch postihujúcich kĺby a svaly.
1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli diklofenaku.

1799/20€
60 cps

PROSTATA

99 €

Cemio RED3 silnejšie zloženie
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 VŠETKY PRODUKTY
Z RADU Cemio RED3. Výživové doplnky.

60 cps

19 €

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
VŠETKY PRODUKTY Z RADU Cemio kamzík®. Vyživové doplnky.

-17%
S kartou
Dr.Max CLUB

1639/19€

Cemio kamzík®
60 cps

VERAL® 10 mg/g gél
100 g

Möller’s Omega 3 s citrónovou príchuťou je bohatým zdrojom
omega-3 nenasýtených mastných kyselín (EPA a DHA) a vitamínov
A, D a E. Rybí olej z Nórska. Výživový doplnok.

S kartou
Dr.Max CLUB

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

6399/77 €
19 €

recyklačný poplatok 0,07 €

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

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 ramena 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

www.drmax.sk/beautyclub

Jeseň dáva pokožke poriadne
zabrať! Máte už pripravený
záchranný plán?
Bojujeme s vetrom, dažďom i náhlymi zmenami
teplôt. V prípade, že ste zo skrine vytiahli jesenný
šatník, je najvyšší čas postarať sa aj o vašu pleť
a doplniť starostlivosť o dávku poriadnej výživy!
Suchosť, bledosť či sinavosť a celkovo nevýrazný
vzhľad, často spojený s výskytom vyrážok môžu
signalizovať nedostatok vitamínov, zlú starostlivosť
alebo podráždenie oslabenej pokožky vetrom
a chladom. Pleť je nutné chrániť oveľa viac než
počas letných mesiacov. Pokiaľ vám doteraz stačili
ľahké krémy či dokonca fluidá, teraz by ste mali
staviť na prípravky s bohatšou konzistenciou.
Vhodné sú napríklad produkty s bambuckým
maslom, koenzýmom Q10 alebo bylinnými
extraktmi. Hutnejšie krémy oceníte pri športovaní
vonku či jesennej turistike, keď sa koža musí
popasovať s nevľúdnym počasím.

Produkty URIAGE posilňujú a chránia
kožnú bariéru

Termálna voda, 50 ml

Komplexná starostlivosť
o pokožku tváre a tela
6,980 €/100 ml

od 349
/4 €
99 €

Krém na ruky, 50 ml

NÉ
NA VYBRA Y
PRODUKT
VICHY

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

od 3 /4

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

-5 €

-30%

4999 €€

-30%

ZĽAVA

ZĽAVA

6,980 €/100 ml

ZĽAVA

Dermokozmetika s mineralizujúcou
termálnou vodou
55,980 €/100 ml

27 /32

99 99€€

Supreme krém

75,980 €/100 ml

3799/42 €

99 €

Collagen denný krém

Zľava – 30 % sa vzťahuje na všetky produkty značky NUANCE. Zľava – 30 % sa vzťahuje na všetky produkty značky URIAGE.
Zľava – 5 € platí na krémy a séra produktov radu LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST a LIFTACTIV SUPREME. Zľavy nie je
možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob v lekárni
Dr.Max. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

www.drmax.sk/babyclub

ZĽAVA

ZĽAVA

-15%

-16%

Komplexná starostlivosť
pre spokojné bruško

Najpokročilejšia patentovaná
receptúra

1,415 €/100 g

1,999 €/100 g

8 /9

1599/19€

49 €

600 g

99 €

800 g

19 €

ZĽAVA

-15%
Odborníci na rôzne
potreby pokožky
ZĽAVA

569/6€

-15%

125 g

Pomoc na ceste k tehotenstvu
0,733 €/1 ks

21 /25

99 €
99 €

FOLANDROL, 30 ks

2+1

4,552 €/100 g

O

ZADARM

79 €

Pre zdravé a spokojné deti
44,900 €/100 ml

od 449 €
Vitamin D Baby, 10 ml

Zľava − 15 % platí na Sunar® Complex 2, 3, 4, 600 g za 8,49 € (z pôvodných 9,99 €), 1,415 €/100 g. Zľava − 16 % platí na
Nutrilon® Profutura 2, 3, 4, 800 g za 15,99 € (z pôvodných 19,19 €), 1,999 €/100 g. Dojčenie je najlepšou výživou v prvých
mesiacoch života dieťaťa. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára, na základe rady odborníkov
medicíny, výživy, liečiv či osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Akcia sa nevzťahuje na počiatočnú
dojčenskú výživu. Spôsob použitia a ďalšie info na obaloch. Potravina na osobitné výživové účely. Zľava − 15 % platí na všetky
veľkosti balenia Sudocrem® MULTI-EXPERT. Zľava − 15 % platí aj na INOFOLIC® PREMIUM, 60 ks za 37,99 € (z pôvodných
44,99 €), 0,633 €/1 vrecko a na MYOovunelle® Vaginálne čapíky, 3 ks za 11,89 € (z pôvodných 13,99 €), 3,963 €/1 ks.
Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov
získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuka platí
od 1. 9. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob.

OCHRANNÁ SILA TERMÁLNEJ VODY PRE VAŠU POKOŽKU
Exkluzívne v lekárňach Dr.Max a na drmax.sk

SKIN DAYS

13. – 17. 10. 2021
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky
–50 % v lekárňach Dr.Max a online na
stránke www.drmax.sk/beautyclub.

Zľavy až do – 50 % platia na vybrané produkty dermokozmetiky od 13. 10. do 17. 10. 2021 alebo do vypredania zásob.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy sa nevzťahujú na akciové a promo balenia. Zľavy
platia v online lekárni Dr.Max a vo vybraných kamenných lekárňach Dr.Max s ponukou dermokozmetiky. Zoznam
kozmetických značiek v akcii nájdete na www.drmax.sk/skindays. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne.

ZĽAVY AŽ

DO

-50%

PLATÍ
KU
NA PONU
ZMETIKY
DERMOKO

Zľava
až do 50 %

Plaťte za svoje
lieky čo najmenej

z doplatku na recept

EXTRA
AO
ZĽPRAÚŽV
Y
K D
NA
ROV
GLUKOME

Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB máte istotu,
že na lieky na predpis dostanete vždy
zľavu z doplatku. A navyše do 31. 10. 2021
získate aj extra zľavu na prúžky do glukomerov.

S

M

Nazbieraných

30 bodov

5%

Nazbieraných

60 bodov

L

10 %

Nárok na zľavu

15 %

Nárok na zľavu

300 bodov
Nárok na zľavu

 Za každé celé jedno euro
nákupu získate 1 bod.

Zbieranie bodov

+
získavate
15 bodov.

Nazbieraných

20 %

Nárok na zľavu

Modelový príklad:

Prvý nákup voľnopredajného
sortimentu* v hodnote 15,90 €,

XL

Nazbieraných

150 bodov

Uplatnenie zľavy

=
Druhý nákup voľnopredajného
sortimentu* v hodnote 17,29 €,

získavate
17 bodov.

Nazbieraných:

32 bodov

Nárok na zľavu
pri ďalšom nákupe

5%

Nákup voľnopredajného
sortimentu v hodnote 21,50 €,

môžete si uplatniť
zľavu 5 %.
Zostatok po uplatnení
5 % zľavy:

2 body

Za nákup
pri uplatňovaní
zľavy sa vám
body nepripisujú.

 Zbieraním bodov sa dostávate
do jednotlivých úrovní zľavy S,
M, L a XL.
 Pri ďalšom nákupe získavate
nárok na uplatnenie
jednorazovej percentuálnej
zľavy.
 Po uplatnení zľavy pri nákupe
vám budú odrátané príslušné
body. Zvyšné body zostávajú
na vašej vernostnej karte.
 Hodnota nákupu, pri ktorom
si uplatňujete zľavu, môže byť
maximálne 100 € s DPH.

Zbieraním ďalších bodov môžete postupne získať zľavu až 20 %.
www.drmax.sk

Extra zľava 10 % sa vzťahuje na prúžky do glukomera, ktoré sú zaradené v aktuálnom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, pri splnení
podmienky ich nákupu mimo plnej alebo čiastočnej úhrady zdravotnou poisťovňou (napr. pri nákupe nad rámec určeného množstvového limitu).
Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo
Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek, zdravotnícku pomôcku alebo
dietetickú potravinu uvedenú v príslušnom kategorizačnom zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

Čo je výhodné s logom Dr.Max tento mesiac?

1+1

ZADARMO

1699 €

1499 €

120 tbl

2199 €

120 tbl

2999 €

180 tbl

180 tbl

NA VYBRANÉ
PRODUKTY

3,660 €/100 ml

549 €
150 ml

Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyobrazených produktov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo
produkt s najnižšou predajnou cenou. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2021
alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max.

Dlhodobo
výhodná cena

výživa
BEBELO Milk 2 a 3 600 g
Výživa pre dojčatá a batoľatá BEBELO Milk
má komplexné a vyvážené zloženie, ktoré
zohľadňuje špeciﬁcké výživové potreby
bábätiek a batoliat v každom období ich
vývoja. Bez palmového oleja.

S láskou k bábätkám

1,198 €/100 g

719 /7€

kozmetika

99 €

Milk, 600 g

Detská kozmetika BEBELO Care bola
vyvinutá s ohľadom na jemnú pokožku
bábätiek a je vhodná pre deti už
od narodenia. Výrobky BEBELO Care
majú príjemnú vôňu a ľahkú štruktúru,
ľahko sa nanášajú a rozotierajú. Všetky
produkty sú dermatologicky testované
a neobsahujú parabény.

Absorpčné podložky a vlhčené obrúsky pre pohodlné
prebaľovanie doma i na cestách. Všetko je vyrobené v prémiovej
kvalite a s ohľadom na citlivú detskú pokožku. V sortimente
nájdete aj zdravotnícke pomôcky pre zdravie a pohodlie bábätiek,
medzi ktoré patria nosová odsávačka a infračervený teplomer.

starostlivosť
o dieťa

6,180 €/100 ml

od 3

09 €

/3

49 €

Massage gel, 50 ml

0,016 €/1 ks

od 1

pre mamičku
BEBELO Care mama myslí na citlivé
obdobie nastávajúcich a dojčiacich
mamičiek. Ponúka prípravky,
ktoré pomáhajú zvládnuť krásne
aj náročné obdobie tehotenstva,
pôrodu a dojčenia.

0,126 €/1 ks

629 /€6

99 €

Nursing pads, 50 ks

0,118 €/1 ks

3 /3

0,119 €/1 ks

29 €

plienky,
28 ks

29 €

69 €

plienky,
36 ks

4 /4

79 €

poskytujú mu ﬂexibilitu v pohybe a komfort pri nosení. Absorpčná
vrstva so systémom SeconDRY® prináša rýchly pocit sucha
a poskytuje optimálnu ochranu pokožky. Dermatologicky testované.

7 /7

0,150 €/1 ks

19 €

plienky,
54 ks

49 €

Plienky BEBELO sa perfektne prispôsobia telíčku vášho bábätka,

plienky

0,133 €/1 ks

29 €

/1

Wet wipes, 80 ks

99 €

7 /7

0,213 €/1 ks

19 €

plienky,
48 ks

99 €

plienkové
nohavičky, 38 ks

809/8€

99 €

* Akcia — 10 % platí od 1. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia — 10 % 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 použití uvedené na obaloch výrobkov.

