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ZADARMO

na všetky produkty
Dr.Max*

Viac ako 300 produktov
značky Dr.Max

Dni detskej imunity 20. 9. – 24. 9. 2021

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. Nogrip1 14 vreciek. 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.

-19%

BOLESŤ

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 cps

4 /5

69 €
79 €

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Ľahko rozpustné
ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou. Pri bolesti hlavy
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii.
Liek¹ obsahuje ibuprofén.

-27%

LOKÁLNA
BOLESŤ
Dolgit® KRÉM
100 g

NÁDCHA

499/6€
10 ml

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

29 €

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
AJ Otrivin PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml, 10ml5, za 4,99 €
(z pôvodných 6,49 €), 49,900 €/100 ml

4,990 €/100 g

4 /6

99 €

100 g

89 €

Je určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických bolestí
a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu formou
lokálneho zábalu. Vhodný od 14 rokov. VÝHODNE VŠETKY LIEKY
Z RADU Dolgit® KRÉM SO ZĽAVOU –27 %.
Liek² obsahuje ibuprofén.

-20%

LOKÁLNA
BOLESŤ

Olfen FORTE 23,2 mg/g gél
100 g

UŠETRÍTE

2,09 €

Celaskon® 250 mg
100 tbl

499 €
100 tbl

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

949/11€

89 €

-24%

ZADARMO

IMUNITA

9,490 €/100 g

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.

Celaskon®
250 mg, 30 tbl,

-20%

49,900 €/100 ml

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

PEČEŇ

Essentiale® 300 mg
100 cps

1499/19€
100 cps

89 €

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. Essentiale® 300 mg
je určený pacientom s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku
toxicko-metabolického poškodenia pečene a pri zápale pečene.
Zlepšuje subjektívne ťažkosti, ako je strata chuti do jedla alebo
pocit tlaku pod pravým rebrom. VÝHODNE AJ Essentiale® forte,
600 mg, 30 cps, za 10,29 € (z pôvodných 11,99 €).
Lieky1 obsahujú esenciálne fosfolipidy.

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. 9. do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

2+1

ZADARMO

NERVOZITA
A ÚZKOSTNÉ STAVY

KOZMETIKA

879/10€ 689/8€
90 tbl

29 €

Pri nákupe 3 produktov Eucerin® získate najlacnejší z nich ZADARMO.
Akcia platí na všetky produkty Eucerin® okrem akciových balení. Pri rôznych cenách
produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. Kozmetika.

Homeopatický liek1, tradične používaný pri úzkostných stavoch, precitlivenosti a podráždenosti.
Sédatif PC® nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

MUCODUAL
sirup, 100 ml,

Ibalgin® DUO
EFFECT, 50 g,

ZADARMO

ZADARMO

3,79 €

3,09 €

52,900 €/100 ml

9,990 €/100 g

UŠETRÍTE

5

29 €

10 ml

MUCONASAL PLUS
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

09 €

Sédatif PC®
90 tbl alebo 60 tbl

Eucerin®

NÁDCHA

60 tbl

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. Navyše osvieži vôňou mäty
a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.
Liek5 obsahuje tramazolini hydrochloridum. K nákupu MUCONASAL PLUS, 10 ml, získate
zdravotnícku pomôcku MUCODUAL sirup, 100 ml (v hodnote 3,79 €), ZADARMO.

UŠETRÍTE

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® DUO EFFECT
100 g

999 €
100 g

Unikátna kombinácia dvoch účinných látok vo forme krému. Potláča bolesť, zmierňuje zápal
a urýchľuje vstrebávanie modrín. Lieči poúrazové stavy a následky športových úrazov, krvné
podliatiny, podvrtnutie kĺbu. Uľavuje od bolesti chrbta. Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.
K nákupu Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g, získate Ibalgin® DUO EFFECT, 50 g (v hodnote 3,09 €),
ZADARMO. Ibalgin® DUO EFFECT je voľnopredajný liek2.

-18%

47,900 €/100 ml

4 /5

45,900 €/100 ml

79 €

NÁDCHA

39 €

Nasivin® SOFT 0,05 %
10 ml
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.
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11,590 €/100 g

59 €

NÁDCHA

10 ml

99 €

NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s dvojakým účinkom – váš upchatý nos nielen
uvoľní, ale aj účinne zahojí podráždenú sliznicu. Liek⁵. VÝHODNE
AJ NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml⁵, za 4,59 €
(z pôvodných 4,99 €), 45,900 €/100 ml.

LOKÁLNA BOLESŤ

1159/14€

29 €

Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g

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 diethylaminium.

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. 9. do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-17%

ŽILY, HEMOROIDY

13 /16

23,960 €/100 g

16 /20

599/7€

49 €

99 €

60 tbl

-21%

0,550 €/1 vrecko

99 €

Detralex® 500 mg, 60 tbl
Detralex® 1 000 mg, 30 vreciek
Emotralex™ masť, 25 g

-18%

30 vreciek

19 €

25 g

59 €

Vhodná kombinácia pre pacientov s hemoroidmi. 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. Emotralex™ hojí, regeneruje, upokojuje rektálnu sliznicu. Zdravotnícka pomôcka na rektálne použitie.

-16%

BOLESŤ

599/7€

-21%

19 €

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

779/8€

99 €

BOLESŤ

ATARALGIN®
50 tbl

BRUFEN® 400 mg
30 tbl

369/4€
30 tbl

69 €

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku,
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. Ibuprofén
sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. VÝHODNE AJ
BRUFEN® 400 mg, 50 tbl, za 4,69 € (z pôvodných 5,89 €).
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

Voľnopredajný liek1 proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice
a zmiernenie príznakov chrípkových ochorení.

-16%

BOLESŤ

-18%

NOVINKA

S kartou
Dr.Max CLUB

BOLESŤ

Nalgesin® S 275 mg
20 tbl

569/6€
20 tbl

79 €

Rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, zubov, chrbta,
svalov, gynekologické či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri
prevencii a liečbe migrény. VÝHODNE AJ Nalgesin® S 275 mg,
30 tbl, za 7,79 € (z pôvodných 9,29 €).
Lieky¹ obsahujú sodnú soľ naproxénu.

229/2€

59 €

BOLESŤ

PARALEN® RAPID 500 mg
16 šumivých tbl
Novinka vo forme šumivej tablety. Tlmí bolesť. Znižuje horúčku.
Liek1 obsahuje paracetmol.

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

129 /€1

59 €

ACYLPYRIN® 500 mg tablety
10 tbl
Znižuje horúčku, uľaví od bolesti hlavy, kĺbov a svalov pri
chrípkových ochoreniach. Liek1 obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

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

4,790 €/100 ml
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11,980 €/100 ml

79 €
19 €

KAŠEĽ

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

46,900 €/100 ml
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469/5€

99 €

KAŠEĽ

50 ml

59 €

09 €

Stoptussin
50 ml

KAŠEĽ

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.

Liek1 na úľavu od suchého a dráždivého kašľa.

Pleumolysin
10 ml

-15%

4,990 €/100 ml
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99 €
49 €

0,642 €/1 vrecko

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

899/10€

14 vreciek

69 €

KAŠEĽ

COLDREX® Horúci nápoj Citrón
14 vreciek

Liek1 na rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.
Obsahuje ambroxóliumchlorid.

Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Liek1 vďaka
paracetamolu uľaví od horúčky, bolesti hlavy a bolesti v hrdle.
Navyše s účinnou látkou na uvoľnenie upchatého nosa
a s vitamínom C. VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU COLDREX®
Horúci nápoj SO ZĽAVOU –15 %.

Ambrobene 15 mg/5 ml sirup
100 ml

769/8€

29 €

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

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

-16%

19,300 €/100 ml

18,633 €/100 ml
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559/5€

79 €
19 €

BOLESŤ HRDLA

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

619/7€

99 €

BOLESŤ HRDLA

STOPANGIN
orálna aerodisperzia, 30 ml
STOPANGIN® – dezinfikuje ústnu dutinu a hltan pri zápalových
ochoreniach a je podporný liek⁷ pri liečbe antibiotikami.
Obsahuje hexetidín.

24 pst

39 €

BOLESŤ HRDLA
neo-angin® bez cukru
24 pst

Na bolesť hrdla jednoducho neo-geniálny! Uľavuje od bolesti,
potláča zápal, lieči infekciu. VÝHODNE AJ neo-angin®
s príchuťou čerešne alebo šalvie, 24 pst, za 6,19 € (z pôvodných
7,39 €). Neo-Angin® je liek1 na miestne použitie v ústach a v hrdle.

1. Liek na vnútorné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 9. do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Dezinfekčný
gél
ZADARMO
pri nákupe
ktoréhokoľvek
z vybraných
produktov

VITAMÍNY

Centrum® pre ženy
60 tbl

-25%

-20%

1599/21€

1039/12€ 2639/32 €

49 €

60 tbl

Centrum pre ženy je kompletný multivitamín vytvorený špeciálne
pre potreby moderných žien. Obsahuje vitamíny A, C a E, vápnik
na podporu imunity a zdravie kostí a kože.* Bezgluténový, bez
cukru. * Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
systému. Vápnik je potrebný na udržanie zdravých kostí. Vitamín A
prispieva k udržaniu zdravej pokožky. VÝHODNE VŠETKY
PRODUKTY Z RADU Centrum® SO ZĽAVOU –25 %.
Výživové doplnky.

VITAMÍNY

30 tbl

99 €

100 tbl

99 €

Pharmaton® GERIAVIT Vitality 50+
30 tbl alebo 100 tbl
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového
výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng G115® prispieva k telesnej
a duševnej pohode, k odolnosti organizmu proti stresu a pomáha
podporovať vitalitu organizmu. VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY
Z RADU Pharmaton® SO ZĽAVOU –20 %. Vyživové doplnky.

S kartou
Dr.Max CLUB
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VITAMÍNY

100 + 20 tbl

79 €

GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tbl
Extrasilná 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 7,09 € (z pôvodných 8,29 €). Výživové doplnky.
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8,990 €/100 ml

99 €

79 €

VITAMÍNY
NA IMUNITU

79 €

100 ml

TRÁVENIE

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.
60 cps

899/9€

Hylak forte
100 ml

Vitamín D3 podporuje normálnu funkciu imunitného systému.
Bez lepku, laktózy a bravčovej želatíny. 2-mesačné balenie.
Výživový doplnok.

Hylak forte1. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. Vhodný aj
pre deti od 2 rokov. VÝHODNE AJ Hylak forte1, 30 ml, za 4,99 €
(z pôvodných 5,39 €), 16,633 €/100 ml.

-18%

-25%

S kartou
Dr.Max CLUB

S kartou
Dr.Max CLUB

23,180 €/100 ml

1159/12€
50 ml

TRÁVENIE

89 €

LMR-CH-20210609-13

Iberogast®
50 ml

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť žalúdka?
Nevoľnosť? Liek1 na rôzne tráviace ťažkosti a harmonizuje celé
trávenie. Iberogast®. Expert na vaše tráviace ťažkosti!
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Iberogast®, 100 ml,
za 16,19 € (z pôvodných 18,29 €), 16,190 €/100 ml.

59 €

ŽIVÉ
MIKROORGANIZMY

1019/12€
30 + 10 cps

49 €

BIOPRON9® Premium
30 + 10 cps

Prémiový komplex živých mikroorganizmov s fruktooligosacharidmi
na ideálnu podporu vašej celkovej pohody a rovnováhy črevnej
mikroflóry. Vaša denná dávka života počas a po liečbe
antibiotikami. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU
BIOPRON9® Premium. Výživové doplnky.

719 /9€
32 cps

PROBIOTIKÁ

59 €

LINEX® kapsuly
32 cps

LINEX® kapsuly1 obsahujú 3 druhy živých lyofilizovaných baktérií
mliečneho kvasenia. Vhodné na podpornú liečbu pri hnačkách,
nadúvaní a iných poruchách trávenia pre dojčatá, deti aj
dospelých. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU LINEX® SO ZĽAVOU –25 %.

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. Pri nákupe ktoréhokoľvek z produktov Centrum®,
Pharmaton®, GS Vitamín C 1000 so šípkami, VIGANTOLVIT® D3 2000 alebo Hylak® forte získate dezinfekčný gél zadarmo. Akcia platí od 1. 9. do 30. 9. 2021 alebo do vypredania
zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

0,180 €/1 ks

8 /9

99 €

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI

VITAMÍNY

Vibovit Imunity
50 ks
+

Želé multivitamíny pre deti so zvýšeným obsahom vitamínu D a C
na podporu zdravej imunity detí. S príchuťou bazy čiernej a 100 %
prírodnými farbivami a arómou. VÝHODNE AJ Vibovit+ ABECEDA
alebo FARMA, 50 ks, za 8,99 € (z pôvodných 9,29 €),
0,180 €/1 ks. Výživové doplnky. Neslúžia ako náhrada pestrej
a vyváženej stravy.

-15%

0,126 €/1 ks

14,890 €/100 ml
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79 €

49 €

50 ks

-21%

19 €

70 ks

VŠI

1489/17 €

59 €

100 ml

PARANIT extra Silný Sprej
100 ml

RAKYTNÍČEK®
multivitamínové želatínky
s rakytníkom
70 ks
Želatínky sú unikátne nielen svojou ovocnou chuťou – obsahujú
totiž 20 % ovocnej šťavy, ale aj vysokým obsahom 9 vitamínov.
VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY Z RADU RAKYTNÍČEK želatínky
SO ZĽAVOU –21 %. Výživové doplnky.

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. VÝHODNE AJ PARANIT radikálny PROTI VŠIAM
A HNIDÁM, šampón 100 ml + hrebeň za 11,99 €
(z pôvodných 14,19 €). Zdravotnícke pomôcky.

Sudocrem®
care & protect,
30 g,

-18%

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,59 €

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

Sudocrem® care & protect
100 g

7,990 €/100 g

7 /8

24,950 €/100 g

99 €
89 €

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.

499/5€

49 €

20 g

MYKÓZA

NECHTOVÁ
MYKÓZA

1259/15€

EXOROLFIN 5 % liečivý lak na nechty
2,5 ml

Candibene
dermálny krém, 20 g
Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka.
VÝHODNE AJ Candibene, dermálna roztoková aerodisperzia,
40 ml, za 3,79 € (z pôvodných 4,19 €), 9,475 €/100 ml.
Lieky2 obsahujú klotrimazol.

Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých. Je účinný proti
kvasinkám, kožným hubám aj plesniam. Nanáša sa na postihnutý
necht na ruke alebo nohe jedenkrát týždenne. Liek na lokálne
použitie, obsahuje amorolfín. VÝHODNE AJ EXO-NAILNER®
lak 2 v 1, 5 ml, za 11,39 € (z pôvodných 13,89 €). EXO-NAILNER®
lak 2 v 1 je zdravotnícka pomôcka.

-16%
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27,560 €/100 g

6 /7

19 €

89 €

39 €

89 €

49 €

2,5 ml

-17%

0,088 €/1 ks

INKONTINENČNÉ
VLOŽKY

369/4€

49 €

DENTÁLNA HYGIENA

TEHOTENSKÝ TEST
TEST CLEARBLUE DIGITAL
s indikátorom týždňa 1 ks

TENA Lady Slim Ultra Mini
inkontinenčné slipové vložky
28 ks + 14 ks ZADARMO

Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých,
ako aj u pacientov so zubnými strojčekmi. Liek⁶ podporuje
remineralizovanie zubnej skloviny.

Digitálny tehotenský test. Presnosť vyššia než 99 % v určovaní
tehotenstva odo dňa očakávanej menštruácie. Určí počet týždňov
od počatia. Zdravotnícka pomôcka.

Slipové vložky pre ženy s veľmi ľahkým únikom moču s trojitou
ochranou proti pretečeniu, vlhkosti a zápachu. Maximálne
diskrétne a spoľahlivé. Zdravotnícka pomôcka.

elmex® gelée
25 g

2. Liek na vonkajšie použitie. 6. Liek na zubné 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. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-16%

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB

CHOLESTEROL

1499/17 €
30 tbl

09 €

S kartou
Dr.Max CLUB

ZDRAVÉ SRDCE

1199/14€

Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg
120 + 60 cps ZADARMO

ARTERIN® CHOLESTEROL
30 tbl
Účinný a dobre tolerovaný prípravok na kontrolu cholesterolu.
Obsahuje prémiové štandardizované prírodné extrakty bergamotu
a artičoky, fytosteroly, ako aj vitamín C, ktoré synergicky pôsobia
na dosiahnutie optimálneho účinku. Len pre členov Dr.Max CLUB
VÝHODNE AJ ARTERIN®, 60 tbl, za 14,19 € (z pôvodných
15,99 €) a ARTERIN®, 120 tbl, za 21,99 € (z pôvodných 24,59 €).
Výživové doplnky.

969/11€

39 €

180 tbl

Vysoká dávka omega-3 mastných kyselín prémiovej kvality pre
zdravé srdce, mozog a zrak. Olej z rýb žijúcich v ekologicky
čistých oblastiach okolo Peru. 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 7,99 € (z pôvodných 9,69 €).
Výživové doplnky.

99 €

PEČEŇ

LIPOVITAN® DUO
30 tbl
LIPOVITAN® DUO obsahuje cholín, ktorý prispieva k udržaniu
normálnej funkcie pečene a silymarin, extrakt z pestreca
mariánskeho, ktorý podporuje normálnu činnosť pečene a jej
detoxikáciu. Len 1 tableta denne. Výživový doplnok.

-15%

15 /18

29 €
09 €

21 /24
Proenzi® ArthroStop® Rapid+
KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZIVÁ

39 €
99 €

180 tbl

KOLAGÉN
Colafit®
60 kociek

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.

Vyvážená receptúra obohatená o unikátny ExPur komplex zložený
z kolagénu a vitamínu C. Obsahuje glukozamín, chondroitín
a kolagén. Účinne pôsobí vo všetkých kĺboch a spojivových
tkanivách. S extraktom z Boswellie serrata, ktorý pomáha
udržiavať zdravé a pružné kĺby. S vitamínom C, ktorý prispieva
k normálnej tvorbe kolagénu na správnu funkciu chrupaviek.
Výživový doplnok.

-18%

121,174 €/100 ml

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

3199/33€
2 × 13,2 ml

39 €

Nicorette® Spray 1 mg/dávka,
orálna roztoková aerodisperzia 2 × 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Liek na aplikáciu do úst
účinkuje rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách
(po použití dvoch dávok). Umožňuje plynule reagovať na potrebu
doplnenia nikotínu v tele. Neobsahuje cukor. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ LIEKY Z RADU Nicorette®. Lieky obsahujú nikotín.

-17%

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB
9,990 €/100 g

OPUCH, ZÁPAL
A BOLESŤ

999/12€
100 g

29 €

Reparil® – Gel N
100 g

Potláča opuch, zápal a bolesť. Liek² sa používa pri zraneniach
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách.
VÝHODNE AJ Reparil® – Gel N, 40 g2, za 6,79 € (z pôvodných
8,39 €), 16,975 €/100 g.

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.

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

www.drmax.sk/beautyclub

ZĽAVA

ZĽAVA

-30%

-6 €

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

NOVINKA

PE
PRI NÁKU
NAD 20 €

7,995 €/100 ml

Darčekový
balíček

O
ZADARM
pe

Komplexná starostlivosť o pokožku
tváre a tela

pri náku
nad 27 €

1599 €

Sébium Gel moussant
actif, 200 ml

Účinné a dlhodobé riešenie
na každý typ akné

6,980 €/100 ml

od 349
/4 €
99 €

Krém na ruky, 50 ml

2+1

O
ZADARM

Medicínska starostlivosť
pre krásnu pleť
65,980 €/100 ml

32

99 €

Hyaluron-Filler denný
krém, 50 ml

Kozmetika vyvinutá pre podporu
boja s prvými známkami starnutia

ZĽAVA

-30%

53,980 €/100 ml

2699 €

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

MINÉRAL 89, 50 ml

Produkty URIAGE posilňujú a chránia
kožnú bariéru
6,980 €/100 ml

od 349
/4 €
99 €

Termálna voda, 50 ml

Zľava –30 % sa vzťahuje na všetky produkty značky NUANCE. Zľavu –6 € získate pri nákupe produktov BIODERMA Sébium
nad 20 €. K nákupu produktov VICHY nad 27 € získate darčekový balíček s miniproduktmi Vichy LIFTACTIV SUPEREME, Vichy
LIFTACTIV SPECIALIST alebo Vichy NEOVADIOL zadarmo. Akcia 2 + 1 sa vzťahuje na celý produktový rad Eucerin®. V akcii
2 + 1 získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. Zľava –30 % sa vzťahuje na všetky produkty značky URIAGE. Zľavy nie
je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 9. do 30. 9. 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
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ZĽAVA

-18%

Výživa pre deti, ktoré nie sú dojčené

11,990 €/100 g

1199/13€

2,024 €/100 g

16

19 €

100 g

800 g

ZĽAVA

Protectis jahodová
príchuť, 10 tbl

NOVINKA

1,674 €/100 g

1339/16€
800 g

Šikovní pomocníci pre správne trávenie
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69 €

Základ pre úžasnú budúcnosť
bábätka

-16%

99 €
19 €

Celoživotná starostlivosť o pokožku

39 €

Najlepšia receptúra od Sunaru
v novej praktickej dóze
1,970 €/100 g

1379/15€
700 g

99 €

Pri kúpe 6 balení Nutrilon® získate akciovú cenu 11,99 € za balenie, 1,499 €/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. Dojčenie je najlepšou
výživou nielen v prvých 6 mesiacoch života dieťaťa. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára, na základe rady
odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv či osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Batoľacie mlieko má
byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Akcie sa nevzťahujú na počiatočnú
dojčenskú výživu. Potravina na osobitné výživové účely. Výhodne aj iné vybrané produkty z radu Bepanthen®. Zľava –16 % platí na
všetky produkty z radu BioGaia®. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuka platí od 1. 9. do 31. 10. 2021
alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max.

Dni detskej imunity
20. 9. – 24. 9. 2021
Navštívte nás v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max alebo
online na stránke www.drmax.sk/babyclub
a nechajte si od našich odborníkov poradiť,
čo je dôležité pre správne fungovanie
detského imunitného systému
a ako ho môžete podporiť.
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Odborné poradenstvo a zľavový kupón
na vybrané produkty získavate vďaka
členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.

www.drmax.sk/babyclub

Staráme sa s láskou:

BABY DAYS

9. 9. – 14. 9. 2021
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
DETSKÉH
TU
N
E
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T
R
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Zľavy až do –50 % platia na vybrané produkty s ponukou detského sortimentu od 9. do 14. 9. 2021 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.

na všetko*

S láskou k bábätkám
Dlhodobo
výhodná cena

Značka BEBELO bola vyvinutá s láskou k bábätkám. Rozumie ich potrebám od narodenia až po prvé krôčiky
a sprevádza mamičky a oteckov v každodennej starostlivosti o ich malé poklady.
Ako bábätko rastie, menia sa aj nároky na jeho výživu a starostlivosť. Preto BEBELO prináša kompletný sortiment
produktov — od dojčenských mliek cez plienky a hygienické pomôcky až po detskú kozmetiku.
Každý výrobok spĺňa maximálne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť.

výživa

kozmetika
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.

BEBELO Milk 2 a 3 600 g
Dojčenská a batoľacia výživa BEBELO Milk
má komplexné a vyvážené zloženie,
ktoré zohľadňuje špeciﬁcké výživové potreby
bábätiek a batoliat v každom období
ich vývoja. Bez palmového oleja.
1,198 €/100 g

719 /7€

99 €

Milk, 600 g

starostlivosť
o dieťa
6,180 €/100 ml

od 3

09 €

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.

/3

49 €

Massage gel, 50 ml

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.

0,016 €/1 ks

od 1

29 €

/1

49 €

Wet wipes, 80 ks

0,126 €/1 ks

od 6

29 €

plienky

/6

99 €

Nursing pads, 50 ks

Plienky BEBELO sa perfektne prispôsobia telíčku vášho bábätka,

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.

0,118 €/1 ks

plienky,
28 ks

329/3€

69 €

0,119 €/1 ks

plienky,
36 ks

429/4€

79 €

0,133 €/1 ks

plienky,
54 ks

719/7€

99 €

0,150 €/1 ks

plienky,
48 ks

719/7€

99 €

0,213 €/1 ks

plienkové
nohavičky, 38 ks

809/8€

99 €

* Akcia —10 % platí od 1. 9. do 30. 9. 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 užití uvedené na obaloch výrobkov.
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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. 2021 alebo do
vypredania zásob. Ambroxol Dr.Max, 30 mg/5 ml, liek na vnútorné použitie, obsahuje ambroxoliumchlorid, Nogrip, 14 vreciek, liek
na vnútorné použitie, Larynox 1,5 mg/ml, 30 ml, liek na aplikáciu do hrdla, obsahuje benzydamíniumchlorid, Orinox, 1 mg/ml, 10 ml,
liek na aplikáciu do nosa, obsahuje xylometazolíniumchlorid, Ibuprofen Dr.Max, 400 mg, 48 tbl, liek na vnútorné použitie, obsahuje
ibuprofén. 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 €

