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ZADARMO

na všetky produkty
Dr.Max

Viac ako 300 produktov
značky Dr.Max
Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov značky Dr.Max.
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akciu nie je možné kombinovať
s inými akciovými ponukami. Ibuprofen1 Dr.Max 400 mg obsahuje ibuprofén. Orinox5 1 mg/ml, 10 ml,
obsahuje xylometazolíniumchlorid. Akcia sa nevzťahuje na produkty značky Skinexpert by Dr.Max.

-22%

BOLESŤ
HRDLA
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39 €
59 €

Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

KAŠEĽ

Stoptussin sirup
180 ml

-32%

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 kapsúl

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

-25%

-20%

3,550 €/100 ml

689/8€

639/8€
180 ml

59 €

Stoptussin sirup1. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným
látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje vykašliavanie.
VÝHODNE AJ Stoptussin, kvapky, 50 ml1, za 6,39 €
(z pôvodných 8,59 €), 12,780 €/100 ml.

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

BOLESŤ

Dni zdravej pokožky 19. 9. – 23. 9. 2022
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49 €
69 €

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké kapsuly.
Rýchlo sa dostane k miestu bolesti. Pri bolesti hlavy, zubov, chrbta,
svalov, kĺbov a bolestivej menštruácii. Liek¹ obsahuje ibuprofén.

VITAMÍN D
DeVit® 2000
60 kapsúl

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

-22%

LOKÁLNA
BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g

12,990 €/100 g

12 /16

99 €
79 €

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 24 hodín
pri aplikácii 2× denne ráno a večer. Uľavuje od bolesti chrbta,
svalov a kĺbov. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminum.

69 €

-29%

LOKÁLNA
BOLESŤ
Dolgit® KRÉM
100 g

5,490 €/100 g

549/7€
100 g

79 €

Je určený na lokálnu liečbu reumatických aj nereumatických
bolestí a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu
formou lokálneho zábalu. Liečivo: ibuprofén 5 g v 100 g krému.
VÝHODNE AJ Dolgit® krém, 50 g, za 3,99 € (z pôvodných 5,09 €)
7,980 €/100 g a Dolgit® krém, 150 g, za 7,99 € (z pôvodných 10,49 €)
5,327 €/100 g. Vhodný od 14 rokov. Lieky2 obsahujú ibuprofén.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 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. 9. do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-21%

BOLESŤ
A HORÚČKA

179 /2€
24 tbl

29 €

PARALEN® 500
24 tabliet

BOLESŤ
A HORÚČKA

-20%

-22%

349/4€

629/8€

30 tbl

39 €

MIG-400®
30 tabliet

Liek tlmí bolesť a znižuje horúčku. Pomáha pri chrípke. Nedráždi
žalúdok a je vhodný aj pre diabetikov. VÝHODNE AJ PARALEN®
RAPID 500 mg, 16 šumivých tabliet, za 2,49 € (z pôvodných
3,19 €). Lieky1 obsahujú paracetamol.

MIG-400® – 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 2,99 € (z pôvodných 3,79 €),
2,990 €/100 ml. Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

-21%

09 €

BOLESŤ

Voltaren Rapid 25 mg
20 mäkkých kapsúl
Ľahko prehltnuteľné želatínové kapsuly s protizápalovým účinkom
na rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Liek1 obsahuje
diclofenacum kalicum.

-21%

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB

739/9€

499/6€

39 €

19 €

BOLESŤ

BOLESŤ

ATARALGIN® je voľnopredajný liek1 proti bolesti hlavy a krčnej
chrbtice a na zmiernenie príznakov chrípkových ochorení.

Ibolex®: nová generácia lieku proti bolesti. Účinná úľava
od bolesti, nižšia záťaž pre telo. Liek1 obsahuje dexibuprofén.

ATARALGIN®
50 tabliet

89 €

ACYLPYRIN® 500 mg tablety
10 tabliet

Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tabliet

ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy, kĺbov
a svalov pri chrípkových ochoreniach. Liek1 obsahuje kyselinu
acetylsalicylovú.

-22%

-24%

-19%

0,678 €/1 vrecko

49,900 €/100 ml

46,900 €/100 ml
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49 €

14 vreciek

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

149 /€1

19 €

COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek
Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Vďaka paracetamolu
znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle. S liečivou
látkou na uvoľnenie upchatého nosa a s vitamínom C. Liek na
vnútorné použitie. VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU
COLDREX® Horúci nápoj SO ZĽAVOU – 22 %.

469/5€

99 €
59 €

79 €

NÁDCHA

NÁDCHA

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí.
Osvieži vôňou mäty a eukalyptu. Vhodný pre dospelých a deti
od 6 rokov. Liek⁵ obsahuje tramazolini hydrochloridum.

Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni.
S protivírusovým účinkom. Bez konzervačných látok. Pre deti
od 6 rokov a dospelých. Liek5 obsahuje oxymetazolín.

Muconasal® plus
10 ml

Nasivin® SOFT 0,05 %
10 ml

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. 9. do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-20%

-21%

-20%

4,690 €/100 ml

4,990 €/100 ml

6,790 €/100 ml
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4 /6

69 €

99 €

89 €

KAŠEĽ

39 €

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

KAŠEĽ

Soledum® 200 mg
20 kapsúl

659/8€
20 cps

09 €

Soledum® 200 mg gastrorezistentné mäkké tobolky je
registrovaný liek, ktorý lieči zápal priedušiek, bežné prechladnutie,
rozpúšťa hustý hlien, a tým uľahčuje vykašliavanie. Účinná látka
z eukalyptu s protizápalovým účinkom. VÝHODNE AJ Soledum®
100 mg, 20 kapsúl, za 5,59 € (z pôvodných 6,89 €).
Lieky1 obsahujú cineol.

PROSPAN®
100 ml

Ambrobene 15 mg/5 ml sirup
100 ml

PROSPAN® sirup je rastlinný liek, ktorý uvoľňuje hlieny
v dýchacích cestách, uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.
Vhodný od narodenia. Liek1 obsahuje suchý extrakt
z brečtanových listov (Hederae helicis folii extractum siccum).

Liek na rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.
Obsahuje ambroxóliumchlorid.
1

-18%

49 €

KAŠEĽ A PRIEDUŠKY

KAŠEĽ

Calcium chloratum – TEVA
100 ml

-20%

BOLESŤ HRDLA

Strepfen® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek

679/8€

839/10€
24 pst

49 €

Rýchlo a dlhodobo uľaví od bolesti hrdla. Tlmí bolesť hrdla až na
6 hodín. Poskytuje upokojujúci efekt po 2 minútach (daný liekovou
formou pastilky). Obsahuje flurbiprofén, ktorý pôsobí proti zápalu.
VÝHODNE AJ Strepfen® Sprej, 15 ml, za 8,39 € (z pôvodných
10,49 €), 55,933 €/100 ml a Strepfen® S POMARANČOVOU
PRÍCHUŤOU BEZ CUKRU, 24 pastiliek, za 8,39 € (z pôvodných
10,49 €). Lieky1 obsahujú flurbiprofén.

-19%

BOLESŤ HRDLA
junior-angin
24 pastiliek

669/8€
24 pst

29 €

Pastilky s jahodovou príchuťou pre deti od 4 rokov. Vďaka
islandskému lišajníku uľavujú od bolesti v krku. Upokojujú
podráždené sliznice. Pôsobí antisepticky v ústnej dutine.
VÝHODNE AJ junior-angin, 8 ks, lízatka, za 5,99 € (z pôvodných
7,29 €), 0,749 €/1 ks a junior-angin, 100 ml, za 7,79 €
(z pôvodných 9,49 €), 7,790 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

-23%
18,967 €/100 ml
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8 /10

69 €
49 €

BOLESŤ HRDLA

JOX
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml
Liek na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana pri zápalových
infekčných ochoreniach.
7

0,933 €/1 dávka

19 €
69 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

2799/32 €
30 dávok

39 €

IMUNITA

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávok

Zinok má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá sa môže
prejaviť zvýšenou náchylnosťou na infekcie v chladnejšom období.
Zinkorot® – zinok, ktorý lieči. Liek1 obsahuje dihydrát
zinkumorotátu.

OSCILLOCOCCINUM® je homeopatický liek, tradične sa používa
pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, prechladnutie, bolesti).
Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové kategórie vrátane
tehotných žien a detí. VÝHODNE AJ OSCILLOCOCCINUM®,
6 dávok, za 8,39 € (z pôvodných 10,19 €), 1,398 €/1 dávka.
Lieky na vnútorné použitie obsahujú extrakt z pečene a srdca
kačice Anas barbariae.

Zinkorot®
25 mg, 50 tabliet

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. 9. do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

LOKÁLNA
BOLESŤ

Olfen Forte 23,2 mg/g gél
150 g

-22%

-25%

-21%

8,860 €/100 g

5,990 €/100g

1,638 €/1 ks
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29 €

150 g

09 €

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, sila 2× vyššej koncentrácie účinnej
látky.* Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta,
svalov a kĺbov. * V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne
použitie obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gél2, ktorý obsahuje
sodnú soľ diklofenaku. VÝHODNE AJ Olfen Forte 23,2 mg/g gél,
100 g, za 9,79 € (z pôvodných 12,39 €), 9,790 €/100 g.
Lieky2 obsahujú dietylamínovú soľ diklofenaku.

5 /8

99 €
09 €

LOKÁLNA
BOLESŤ

LOKÁLNA
BOLESŤ

39 €

5 ks

Olfen 140 mg
5 liečivých náplastí

Olfen gel
100 g

Olfen – chladivý gél s diklofenakom na rýchlu a spoľahlivú úľavu
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Liek2 obsahuje sodnú soľ
diklofenaku.

Olfen 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, na dlhotrvajúcu
úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín až na 12 hodín.
VÝHODNE AJ Olfen 140 mg, 10 liečivých náplastí, za 14,49 €
(z pôvodných 18,79 €), 1,449 €/1 ks. Lieky2 obsahujú sodnú soľ
diklofenaku.

1+1

-25%

819/10€

-23%

ZADARMO

S kartou
Dr.Max CLUB

2669 €

9,290 €/100 g

929/12€

49 €

LOKÁLNA
BOLESŤ

BOLESŤ
NERVOVÉHO PÔVODU

30 cps

Ibalgin® Duo Effect2 unikátna kombinácia 2 účinných látok potláča
bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje vstrebávanie modrín.

Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu: bolesť chrbtice,
syndróm karpálneho tunela, brnenie končatín. Iba 1 kapsula
denne. AU! BLOCK, už žiadne AU! Potravina na osobitné lekárske
účely. Len pre členov Dr. Max CLUB k nákupu CEMIO AU!
BLOCK, 30 kapsúl, získate druhé balenie ZADARMO.

-23%

59 €

100 cps

ESSENTIALE® 300 mg
100 kapsúl

CEMIO AU! BLOCK
30 kapsúl

Ibalgin® DUO EFFECT
100 g

PEČEŇ

1659/21€

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. ESSENTIALE®
300 mg je určený pacientom s poškodením pečeňových funkcií
v dôsledku toxicko-metabolického poškodenia pečene a pri
zápale pečene. Zlepšuje subjektívne ťažkosti, ako je strata chuti
do jedla alebo pocit tlaku pod pravým rebrom. VÝHODNE AJ
ESSENTIALE® forte 600 mg, 30 kapsúl, za 10,39 € (z pôvodných
12,99 €). Lieky1 obsahujú esenciálne fosfolipidy.

-21%

-40%

25,967 €/100 ml

2,990 €/1 ks

S kartou
Dr.Max CLUB
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21,980 €/100 ml

99 €

TRÁVENIE

50 ml

39 €

Iberogast®
50 ml

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť žalúdka?
Nevoľnosť? Vyskúšajte Iberogast® – experta na vaše tráviace
ťažkosti! Liek1 Iberogast® je zložený z kvapalných extraktov
rôznych častí bylín. Iberogast®, expert na vaše tráviace ťažkosti.
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Iberogast®, 100 ml1,
za 15,79 € (z pôvodných 20,49 €), 15,790 €/100 ml.

PROTI VÍRUSOM

VIROSTOP ORAL SPRAY
30 ml

7 /9

79 €

30 ml

89 €

VIROSTOP spreje – efektívna ochrana pred ochorením COVID-19,
chrípkou a prechladnutím. V prípade choroby účinne zmierňujú
prejavy ochorenia COVID-19, chrípky a ďalších ochorení horných
dýchacích ciest. Niekoľkonásobne nižšie riziko infekcie horných
dýchacích ciest. VÝHODNE AJ VIROSTOP NASAL SPRAY, 20 ml,
za 7,79 € (z pôvodných 9,89 €), 38,950 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

ANTIGÉNOVÝ
TEST

299/4€

99 €

Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid test
1 set
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test – rýchly antigénový test na
prítomnosť koronavírusu (SARS-CoV-2) na výter z nosa. Výterový
test s výsledkom do 15 minút deteguje vírus v jeho inkubačnej
perióde v akútnej fáze a počiatočnej fáze choroby.
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. 9. do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-15%

-16%

-17%
S kartou
Dr.Max CLUB

699/8€

29 €

VITAMÍN D

VITAMÍN D

Malé, ľahko prehĺtateľné kapsuly s vitamínom D3 podporujú
normálnu funkciu imunitného systému. Bez obsahu gluténu,
laktózy a bravčovej želatíny. 60-kapsulové balenie na 2 mesiace
užívania. Výživový doplnok.

UŠETRÍTE

7,59 €

99 €

60 cps

Celaskon® LONG EFFECT s postupným uvoľňovaním vitamínu C
až 12 hodín na jeho lepšie vstrebávanie. Urýchľuje liečbu a znižuje
závažnosť chrípky a nachladnutia. Podporte svoju imunitu
pravidelným užívaním. Zvýšená potreba užívania napr. aj
v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, po úrazoch
alebo u fajčiarov. Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú. K nákupu
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg, 60 kapsúl, získate Celaskon®
LONG EFFECT 500 mg, 30 kapsúl (v hodnote 7,59 €),
ZADARMO.

-21%
9,483 €/100 ml

17 /23

569/7€

39 €

MULTIVITAMÍNY

49 €

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 so
šípkami, 50 + 10 tabliet, za 6,99 € (z pôvodných 8,69 €).
Výživové doplnky.

-26%

ZADARMO

11

VITAMÍN C

1279/15€

GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tabliet NAVYŠE

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

Celaskon® LONG
EFFECT, 30 cps,

Celaskon® LONG EFFECT
60 kapsúl

79 €

Jamieson D3 2 000 IU
60 tabliet

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.
60 kapsúl

VITAMÍN C

569/6€

69 €

60 tbl

29 €

VITAMÍNY
PRE DETI

Centrum pre ženy
Centrum pre mužov
60 tabliet

Centrum pre ženy a pre mužov je kompletný multivitamín
s vitamínmi a minerálmi vytvorený špeciálne pre potreby
moderných žien a mužov. Bez lepku a bez cukru. VÝHODNE
VŠETKY PRODUKTY Z RADU Centrum® SO ZĽAVOU – 26 %.
Výživové doplnky.

CeVitko
60 ml

CeVitko je sirup s obsahom vitamínu C pre deti už od narodenia.
Neobsahuje konzervanty, farbivá ani umelé sladidlá.
Výživový doplnok.

-19%

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB

VITAMÍNY
PRE DETI

11 /14
Multivitamíny Marťankovia®

89 €

90 tbl

69 €

90 cmúľacích tabliet

Multivitamíny Marťankovia® s Imunactivom s príchuťou MIX sú
komplexom vitamínov a minerálov pre deti v odporúčaných
denných dávkach. Obsahujú komplex aktívnych látok Imunactiv®,
ktorý tvorí betaglukán, vitamín C a zinok na podporu imunity.
Najdôveryhodnejšia značka 2021 v kategórii Detské vitamíny.
VÝHODNE AJ Marťankovia® s Imunactivom, 70 + 30 tabliet,
za 10,19 € (z pôvodných 12,59 €) a Marťankovia® PROimun 3+,
30 tabliet, za 7,69 € (z pôvodných 9,59 €). Výživové doplnky.

VITAMÍNY
PRE DETI

9 /12
0,140 €/1 ks

79 €

70 ks

RAKYTNÍČEK
MULTIVITAMÍNOVÉ ŽELATÍNKY
S RAKYTNÍKOM
70 ks

09 €

Rakytníček obsahuje ovocnú šťavu, vďaka ktorej má lahodnú chuť.
Obsahuje vitamíny a rakytník na podporu imunity. Bez
konzervantov, sladidiel a farbív. Len pre členov Dr.Max CLUB
VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY Z RADU RAKYTNÍČEK želatínky
SO ZĽAVOU – 19 %. Výživové doplnky.

VITAMÍNY
PRE DETI

Vibovit+ Imunity
50 ks

0,180 €/1 ks

899/9€

Imunity, 50 ks

99 €

Želé multivitamíny pre deti so zvýšeným obsahom vitamínu D a C
na podporu zdravej imunity detí. S príchuťou bazy čiernej
a komplexom 11 vitamínov a minerálnych látok. VÝHODNE AJ
Vibovit+ ABECEDA, 50 ks, za 8,79 € (z pôvodných 9,79 €),
0,176 €/1 ks a Vibovit+ FARMA, 50 ks, za 8,79 € (z pôvodných
9,59 €), 0,176 €/ks. Výživové doplnky. Neslúžia ako náhrada
pestrej a vyváženej stravy.

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. 9. do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-15%

-18%
S kartou
Dr.Max CLUB

12,475 €/100 ml

4 /5

23,980 €/100 g

99 €

40 ml

89 €

MYKÓZA

Candibene
dermálna roztoková aerodisperzia, 40 ml
Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka.
VÝHODNE AJ Candibene, dermálny krém, 20 g, za 4,99 €
(z pôvodných 5,89 €), 24,950 €/100 g.
Lieky2 obsahujú klotrimazol.

11 /14

99 €

MYKÓZA
KOŽE

79 €

Canesten®
50 g

Lieči plesňové ochorenia kože, pre pacientov s opakovaným
výskytom mykóz*. Vhodný aj na liečbu mykózy intímnych partií.
Canesten je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje liečivo
klotrimazol. * 50 % pacientov trpí opakovanou mykózou
(Nielsen U&A study SK 07/2020).

-21%

-26%
NECHTOVÁ
MYKÓZA

EXOTERIN® 78,22 mg/ml
liečivý lak na nechty
3,3 ml

393,636 €/100 ml

1299/17 €
3,3 ml

79 €

EXOTERIN®2 je určený na liečbu hubových infekcií nechtov
u dospelých. Je účinný proti dermatofytom, bez pilníkovania. Prvé
4 týždne sa liečivý lak nanáša 1× denne, následne 1× týždenne na
postihnutý necht na nohe alebo na ruke. Liek2 obsahuje terbinafín.
VÝHODNE AJ EXOROLFIN liečivý lak na nechty 5 %, 2,5 ml, za
12,59 € (z pôvodných 16,19 €), 503,600 €/100 ml a EXO-NAILNER™
lak 2 v 1, 5 ml, za 11,39 € (z pôvodných 14,49 €), 227,800 €/100 ml.
EXOROLFIN2 obsahuje amorolfiniumchlorid.
EXO-NAILNER™ lak 2 v 1 je zdravotnícka pomôcka.

-21%

-16%

NOVINKA
S kartou
Dr.Max CLUB

9 /12

99 €

MYKÓZA

79 €

Canesten GYN 1 deň 500 mg
1 mäkká vaginálna kapsula

23,180 €/100 g

INTÍMNE
ZDRAVIE

11 /14

59 €

69 €

Vagisan HydroKrém je nehormonálny krém proti suchosti pošvy.
Poskytuje úľavu od pocitov nepohodlia, ako sú suchosť, pálenie,
svrbenie a bolesť spôsobená suchou pošvou.
Zdravotnícka pomôcka.

-20%
5 /6

59 €

2 tbl

99 €

VŠI

349/4€

19 €

Ochranný krém na podporu liečby a prevenciu: plienkovej
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky, dermatitídy pri
inkontinencii dospelých a na ochranu pokožky v okolí poranení.
Zdravotnícka pomôcka. Certifikát vydala notifikovaná osoba
č. 0482.

-18%

-20%

13,190 €/100 ml

28,760 €/100 ml

13 /16

19 €

šampón 100 ml

09 €

VETERINA

PARANIT RADIKÁLNY
PROTI VŠIAM A HNIDÁM
šampón 100 ml + hrebeň zadarmo

Originálne a chutné odčervenie pre vašich miláčikov. Prípravky
Drontal® ponúkajú chutné a pohodlné odčervenie pre psov
všetkých veľkostí. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY
Z RADU Drontal® a Dronspot®. Veterinárne lieky.
Len pre zvieratá.

Odstráni vši do 5 minút. Obsahuje faktor na ochranu proti všiam
(LPF), ktorý vo vlasoch vytvára pre vši nepriaznivé podmienky
a chráni pred opakovanou nákazou až do 72 hodín*. Klinicky
preukázaná 100 % účinnosť*. Dermatologicky testovaný, bez
silikónov. * Ochrana faktorom LPF a pedikulicídna aktivita boli
preukázané na základe údajov ex vivo. Paranit sprej zabíja 100 %
vší a takmer 100 % hníd. VÝHODNE AJ PARANIT extra Silný
Sprej, 100 ml, za 15,99 € (z pôvodných 19,69 €), 15,990 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

Drontal® Dog Flavour
150/144/50 mg
2 tablety

ZAPARENINY

Sudocrem® MULTI-EXPERT
60 g

Vagisan HydroKrém
50 g + 1 aplikátor

Inovatívna forma na jednorazovú liečbu vaginálnej kvasinkovej
infekcie. Mäkká kapsula v tvare kvapky pre jednoduché
zavádzanie. Liek na vaginálne použitie obsahuje liečivo
klotrimazol.

5,817 €/100 g

719 /8€
25 ml

ZUBNÁ
HYGIENA

99 €

HERBADENT® Gingiválny roztok
25 ml
Inovovaný roztok na zmiernenie bolestivých prejavov slizníc
spojených s aftami, zápalom ďasien, paradentózou, zubnými
náhradami či stomatologickými zákrokmi. VÝHODNE AJ
HERBADENT BYLINNÁ ÚSTNA VODA ORIGINAL, 400 ml, za
6,49 € (z pôvodných 8,29 €), 1,623 €/100 ml. Kozmetické výrobky.

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. 9. do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-18%

-19%

-26%
S kartou
Dr.Max CLUB

1519/18€

59 €

LAKTOBACILY
A BIFIDOBAKTÉRIE

30 + 10 cps

-22%

-21%

2999/38 €

1599/20€

69 €

100 cps

49 €

Pharmaton® GERIAVIT Vitality 50+
100 kapsúl

KOLAGÉN

Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového
výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng G115® prispieva k telesnej
a duševnej pohode, odolnosti organizmu proti stresu a pomáha
podporovať vitalitu organizmu. VÝHODNE AJ Pharmaton®
GERIAVIT Vitality 50+, 30 kapsúl, za 11,89 € (z pôvodných
15,29 €). Výživové doplnky.

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko
prehltnuteľných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len
1 kocka denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový doplnok.

Colafit®
60 kociek

LINEX® FORTE
28 kapsúl

LINEX® FORTE je kombinácia živých bakteriálnych kmeňov
a prebiotík. Na udržiavanie rovnováhy črevnej mikroflóry. Užíva sa
v dávke 1 kapsula 1 až 3× denne. Výživový doplnok. Len pre členov
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU
LINEX® SO ZĽAVOU – 26 %.

-22%

PROSTATA

Prostenal® CONTROL
50 + 10 tabliet

13 /17

89 €

CHOLESTEROL

ARTERIN® CHOLESTEROL
30 tabliet
Znižuje cholesterol*. Prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre
normálnu funkciu krvných ciev**. Nové zdokonalené zloženie.
* Bolo preukázané, že rastlinné steroly znižujú hladinu cholesterolu
v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorom pri vzniku
koronárnych srdcových chorôb. ** Vitamín C prispieva
k normálnej tvorbe kolagénu a správnej funkcii krvných ciev.
Výživový doplnok.

29 €

50 + 10 tbl

-21%
S kartou
Dr.Max CLUB

S kartou
Dr.Max CLUB

99 €

1339/17€

Kombinuje 320 mg serenoy plazivej, extrakt z pŕhľavy a tribulus
terrestris, vitamíny a minerály, ktoré podporujú celkové zdravie
prostaty. Udržuje správnu funkciu močových ciest a má priaznivý
vplyv aj na sexuálnu výkonnosť. Najdôveryhodnejšia značka
v starostlivosti o prostatu 2020/21, držiteľ certifikátu GMP.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO
RADU Prostenal®. Výživové doplnky.

-19%

-21%

49 €

28 cps

PROBIOTIKÁ

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

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

839/11€

99 €

BIOPRON® 9 Premium
30 + 10 kapsúl

PROBIO-FIX®
60 kapsúl

VITAMÍNY

ŽIVÉ
MIKROORGANIZMY

1129/13€

111,326 €/100 ml

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

2939/36 €
2 × 13,2 ml

29 €

€
6499
/82
OMRON M300

39 €

Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálny roztokový sprej, 2 × 13,2 ml

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Sprej účinkuje rýchlo a túžbu
po cigarete uhasí po 30 sekundách (pri použití dvoch dávok).
Zmierňuje chuť na cigaretu a abstinenčné príznaky spojené
s ukončením fajčenia. Umožňuje plynule reagovať na potrebu
doplnenia nikotínu v tele. Dovoľuje postupné znižovanie
dodávanej dávky nikotínu. Neobsahuje cukor. Mentolová príchuť.
2 × 150 dávok. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU
Nicorette® SO ZĽAVOU – 19 %. Orálny roztokový sprej Nicorette®
Spray 1 mg/dávka obsahuje nikotín a je určený na podanie do úst.

Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou pre normálnu
aj silnú pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. Kalibrácia
v rámci 3-ročnej záruky zadarmo. Len pre členov Dr.Max CLUB
VÝHODNE aj Tlakomer OMRON M300 Intelli IT s bluetooth
pripojením na smartfón za 72,99 € (z pôvodných 92,49 €).
Zdravotnícke pomôcky.

recyklačný poplatok 0,07 €

Tlakomer OMRON M300 + sieťový zdroj
1 ks

Pred použitím 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. 9. do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

www.drmax.sk/beautyclub

Viete, čo bude vaša
pokožka v jesenných
mesiacoch potrebovať?

S príchodom sychravejšieho počasia sa
oplatí pridať vašej pleti trochu viac výživy.
Na hydratáciu nezabúdajte ani počas
jesene, do rutiny môžete zaradiť pleťové
krémy s obsahom bambuckého masla,
skvalénu, ceramidov alebo kyseliny
hyalurónovej. Séra s obsahom vitamínu C
vašu pleť rozjasnia a potlačia tvorbu
melanínu, vďaka čomu sa môžete zbaviť
pigmentových škvŕn, ktoré sa po lete
objavili na vašej tvári. Ak ste si počas leta
privykli chrániť si pokožku opaľovacím
krémom, rozhodne ho s príchodom jesene
neodkladajte do poličky. Niet lepšieho
anti-ageingového prípravku, než je denné
používanie SPF po celý rok.

ZĽAVA

-25%
NA CELÉ
O
PORTFÓLI

Vyvinuté pre potreby celej rodiny
7,380 €/100 ml

od 369
/4 €
99 €

Termálna voda, 50 ml

2+1

ZĽAVA

-50%

O

M
ZADACR
ELÉ

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

NUANCE – komplexná starostlivosť
o pokožku tváre a tela
4,980 €/100 ml

od 2

49 €

Krém na ruky, 50 ml

NA
O
PORTFÓLI

O krok bližšie k zdraviu a kráse
2,958 €/100 ml

1399 €

Čistiaca emulzia, 473 ml

Zľava – 25 % sa vzťahuje na celé portfólio značky URIAGE. Zľava – 50 % sa vzťahuje na celé portfólio značky NUANCE.
Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky CeraVe okrem akciových balení. Pri rôznych cenách produktov
získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuka
platí od 1. 9. do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky
nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

www.drmax.sk/babyclub

ZĽAVA

Á

VÝHODN
CENA

-10%
Pocit pohodlia počas celého dňa

Rastie spolu s bábätkami
1,332 €/100 g

0,016 €/1 ks

7

od 129
/1 €

79 €

49 €

BEBELO MILK, 600 g

Wet wipes, 80 ks

s,
KÚPTE 6 k
E
ÍT
T
A
L
ZAP
ks
1
a
z
€
3
13,3

Nová generácia mliek Nutrilon®

1,465 €/100 g

18

879/1€1

59 €

59 €

600 g

800 g

-16%

CENA
ZA 1 KUS

9,99

Starostlivosť o pokožku celej rodiny
už od narodenia
9,990 €/100 g

19 /23

98 €
99 €

2 × 100 g

-24%
Pre úžasnú budúcnosť našich najmenších

2,324 €/100 g

ZĽAVA

ZĽAVA

ZĽAVA

ZĽAVA

-19%

€

-15%

Pomocníci na imunitu vždy nablízku
2,278 €/1 dávka

11 /14

39 €19 €

ArkoDEFENSE Kids
sus por, 1 × 5 ampl

5,596 €/100 ml

1399/16€

59 €

Imunoglukan P4H®,
250 ml

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 sa mala používať 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. Potraviny na osobitné výživové účely.
Batoliace mlieka majú byť súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy dieťaťa. Akcie sa nevzťahujú na počiatočnú dojčenskú výživu. Zľava −10 % platí na vybrané produkty
značky BEBELO®. Zľava sa nevzťahuje na dojčenskú mliečnu výživu BEBELO® Milk. Pri kúpe 6 balení Nutrilon® získate akciovú cenu 13,33 € za balenie, 1,666 €/100 g.
Akcia sa vzťahuje na Nutrilon® 2, 3, 4, 5 aj na príchute, 800 g, pričom produkty je možné kombinovať. Podmienkou je
nákup na jeden pokladničný doklad. Bepanthen® Baby je kozmetický výrobok. Imunoglukan P4H® a ArkoDEFENSES Kids sú
výživové doplnky. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné uplatniť v kamennej aj online
lekárni Dr.Max. Ponuka platí od 1. 9. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob.

Dni zdravej
pokožky

19. – 23. 9. 2022
Odborníci z Dr.Max si pre vás pripravili dni
venované starostlivosti o kožu. Príďte medzi nás
a nechajte si poradiť, ako svoju pokožku čo najlepšie
pripraviť na chladnejšie počasie. Čakáme vás
v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max alebo online na stránke
www.drmax.sk/dni-zdravej-pokozky-2022.
Odborné poradenstvo a zľavový kód
na vybrané produkty získavate vďaka
členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.

-40 %
ANÉ
NA VYBR TY*
PRODUK

TE NÁS
NAVŠTÍV
ACH
V LEKÁRŇ
E
AJ ONLIN

www.drmax.sk/dni-zdravej-pokozky-2022

* Zľavový kód –40 % platí na vybrané produkty značky Dr.Max len pre členov Dr.Max CLUB. Zľavový kód získate po vyplnení online
dotazníka v termíne 19. – 23. 9. 2022. Platnosť zľavového kódu je od 19. 9. do 25. 9. 2022 alebo do vypredania zásob. Zľavu je možné
uplatniť v kamennej lekárni Dr.Max aj online na www.drmax.sk. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Staráme sa s láskou:

BABY DAYS

8. – 14. 9. 2022
Nenechajte si ujsť zľavy
až do výšky –50 % v lekárňach
Dr.Max s detským sortimentom
a online na stránke
www.drmax.sk/babyclub.

www.drmax.sk/babyclub

ZĽAVY AŽ

DO

-50 %
PLATÍ
KU
NA PONU
O
H
É
K
DETS
TU
N
E
IM
T
SOR

Zľavy až do –50 % platia na vybrané produkty s ponukou detského sortimentu od 8. do 14. 9. 2022 alebo
do vypredania zásob. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné uplatniť
v kamennej lekárni Dr.Max s detským sortimentom aj online. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne.

ZĽAVA

-25 %

INOVATÍVNA STAROSTLIVOSŤ
PRI VYPADÁVANÍ VLASOV

NA CELÉ
PORTFÓLIO

JEDINEČNÝ KOMPLEX
PATENTOVANÝCH INGREDIENCIÍ
Redensyl® pôsobí na vlasové folikuly
kľúčové pre rast nových vlasov.
FiberHance™ posilňuje a zaceľuje
vnútornú štruktúru vlasových
vlákien a znižuje ich lámavosť.
3,345 €/100 ml

6 /8

69 €

Maska,
200 ml

99 €

9,690 €/100 ml

9 /12

69 €

Tonikum,
100 ml

99 €

2,995 €/100 ml

5 /7

99 €

Šampón,
200 ml

99 €

2,995 €/100 ml

599/7€ 969/12€

Kondicionér,
200 ml

99 €

99 €

Výž. doplnok,
60 cps

Akcia –25 % platí od 1. 9. do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

NOVINKY
s logom
Dr.Max

Dr.Max Natural
ŠAMPÓN
400 ml

0,998 €/100 ml

399 €
400 ml

Šampón s chinínom pre slabé, tenké
a lámavé vlasy s rozštiepenými končekmi.
Zloženie z 92 % prírodného pôvodu.
Šampón so žihľavou pre mastné vlasy, ktoré ľahko
strácajú objem a majú problém s reguláciou kožného
mazu. Zloženie z 93 % prírodného pôvodu.
Šampón s arnikou pre spľasnuté a mdlé vlasy bez objemu.
Zloženie z 92 % prírodného pôvodu.
Šampón s aloe vera pre podráždenú, suchú a svrbiacu pokožku hlavy
trpiacu opakovaným výskytom lupín. Zloženie z 92 % prírodného pôvodu.

Dr.Max Natural
ANTI-AGE FACE CREAM
50 ml

15,980 €/100 ml

799 €
50 ml

Anti-ageingový pleťový krém pomáha
spevniť pokožku a redukovať príznaky
starnutia. Makadámiový olej a bambucké
maslo pomáhajú vyživovať unavenú,
suchú a citlivú pokožku. Kyselina
hyalurónová podporuje hydratáciu pleti
a spolu s extraktom z hnedej morskej
riasy udržuje jej pružnosť a vitalitu.
Avokádový olej pomáha udržiavať
pokožku hladšiu a jemnejšiu.
Zloženie z 97 % prírodného pôvodu.

Dr.Max Natural
KONDICIONÉR
240 ml

1,496 €/100 ml

359 €
240 ml

Kondicionér s chinínom
na posilnenie a regeneráciu vlasov.
Zloženie z 98 % prírodného pôvodu.
Kondicionér so žihľavou na hydratáciu vlasov
bez zaťaženia. Zloženie z 97 % prírodného
pôvodu.
Kondicionér s arnikou pre hydratáciu a výživu vlasov.
Zloženie z 97 % prírodného pôvodu.
Kondicionér s aloe vera pre posilnenie a vyživenie vlasov.
Zloženie z 97 % prírodného pôvodu.

Dr.Max Natural
NOURISHING FACE
CREAM
15,980 €/100 ml
50 ml

799 €
50 ml

Vyživujúci pleťový krém obsahuje
kombináciu bambuckého masla
s kyselinou hyalurónovou, ktorá
podporuje pružnosť pokožky.
Makadámiový a avokádový olej
pomáhajú udržiavať pokožku hladkú
a jemnú, pantenol upokojuje
podráždenie suchej pokožky.
Zloženie z 91 % prírodného pôvodu.

Nakombinujte si 3 ľubovoľné
produkty s logom Dr.Max
a jeden z nich získate ZADARMO

2+1

ZADARMO

na všetky produkty
Dr.Max

Ako to funguje? Je to jednoduché!
ZADARMO

499 €

399 €

349 €

Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov značky Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo
produkt s najnižšou cenou. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 9. do 30. 9. 2022 alebo do
vypredania zásob. Orinox, 1 mg/ml, 10 ml, liek na aplikáciu do nosa, obsahuje xylometazolíniumchlorid. Diclofenac 10 mg/g, 100 g,
liek na vonkajšie použitie, obsahuje sodnú soľ diklofenaku. Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 30 kapsúl, liek na vnútorné použitie, obsahuje
ibuprofén. Tussical, 200 ml, liek na vnútorné použitie, obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát. Ambroxol Dr.Max 30 mg/5 ml, 100 ml,
liek na vnútorné použitie, obsahuje ambroxoliumchlorid. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Akcia sa nevzťahuje na produkty značky Skinexpert by Dr.Max.

898 €

