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ROKOV

2+1

ZADARMO

na všetky produkty
Dr.Max

Zľava
až do 50 %
z doplatku
na recept

Viac ako 300 produktov
značky Dr.Max

Plaťte za svoje lieky čo najmenej

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.

-25%

Hylak forte,
30 ml1

UŠETRÍTE

538 €

TRÁVENIE
Hylak forte
100 ml

9,590 €/100 ml

9

59 €

100 ml

+ 0 /5

01 €

30 ml

39 €

Vaše trávenie ako nové. Liek¹ na rýchlu a účinnú obnovu črevnej
mikroflóry pri hnačke, ale aj zápche a liečbe antibiotikami.
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. K nákupu Hylak forte, 100 ml,
získate Hylak forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,39 €), LEN ZA 0,01 €,
0,033 €/100 ml.

ÚNAVA
A VYČERPANIE
MAGNE B6®
100 tbl

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

LOKÁLNA
BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % gél
180 g

9,050 €/100 g

1629/21€

79 €

180 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 diethylaminum.
K nákupu Voltaren Forte 2,32 % gél, 180 g, získate multifunkčnú
šatku na behanie ZADARMO.

-20%

-24%

9 /12

8 /11

79 €
29 €

Liek1 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému
sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. MAGNE B6® zlepšuje pri
nedostatku horčíka nervozitu, únavu, podráždenie, svalové kŕče,
tŕpnutie.

ODVODNENIE
Forfemina Slim
60 cps

Zľava 5 €
pri nákupe
nad 25 €

49 €

60 cps

29 €

Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej vody z tela, kontrole
telesnej hmotnosti a normálnej funkcii vylučovacieho systému,
bráni vzniku opuchov dolných končatín. VÝHODNE AJ Forfemina,
30 cps, za 6,99 € (z pôvodných 9,19 €). Výživové doplnky.

PRODUKTY
BIODERMA
Zľava –5 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov BIODERMA
zo všetkých produktových radov nad 25 €. Zľavu nie je možné
kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na
akciové balenia a zľavnené produkty. Kozmetika.

-18%

ZAPARENINY

Sudocrem MULTI-EXPERT
125 g

4,392 €/100 g

549/6€
125 g

79 €

Sudocrem MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby pokožky.
Ochranný krém na podporu liečby a prevencie: plienkovej
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky. VÝHODNE VŠETKY
PRODUKTY Z RADU Sudocrem MULTI-EXPERT SO ZĽAVOU
–18 %. Zdravotnícka pomôcka. Certifikát vydala notifikovaná
osoba č. 0482.

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. 6. do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-15%
S kartou
Dr.Max CLUB

499/5€

49 €

BOLESŤ

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 cps

BOLESŤ
A HORÚČKA

319/3€
30 tbl

69 €

539/6€
30 cps

39 €

NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
30 cps

MIG-400®
30 tbl

Rýchlo sa dostane k miestu bolesti! Účinné analgetikum vo forme
mäkkých kapsúl s protizápalovým účinkom. Pri bolesti hlavy
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii.
Liek¹ obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ
A HORÚČKA

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

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® RAPID1
400 mg CAPSULES, 10 cps, za 2,99 € (z pôvodných 3,49 €)
a NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES, 20 cps, za 4,29 €
(z pôvodných 5,09 €). Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

-18%

1 /1

69 €

BOLESŤ
A HORÚČKA

89 €

5 /6

BOLESŤ

49 €

CETALGEN 500 mg/200 mg
20 tbl

PARALEN® 500
24 tbl

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

559,500 €/100 g

69 €
OPAR

1119/13€

69 €

Zovirax DUO 50 mg/g + 10 mg/g
dermálny krém, 2 g

Liečba krátkodobej stredne silnej bolesti. Liek1 tlmí bolesť hlavy,
chrbta, zubov i menštruačné bolesti. Rýchla úľava, silný účinok
až 9 hodín.

Krém na liečbu oparu s dvojakým zložením: zastavuje množenie
vírusu a pomáha liečiť zápal. Liek2 pomáha zastaviť vznik
pľuzgierikov.

1+1

-20%

ZADARMO

S kartou
Dr.Max CLUB
5,690 €/100 g

7,483 €/100 g

LOKÁLNA
BOLESŤ

4 /5

49 €
19 €

Flector® EP Gél
60 g
Ošetrenie bolesti v správnych rukách. Gél pôsobí priamo v mieste
bolesti svalov, šliach, kĺbov či chrbtice. Účinne zmierňuje zápal
a opuch. Liek2 obsahuje diklofenak epolamín.

LOKÁLNA
BOLESŤ

5 /7

69 €
19 €

VERAL® 10 mg/g gél
100 g
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.

2,999 €/1 ks

LOKÁLNA
BOLESŤ

2099/21 €
7 ks

69 €

Flectopar® liečivá náplasť
7 ks
Flectopar® lieči bolesť a opuch, následky zranení, podvrtnutia,
natiahnutia a pomliaždenia. Cielene pôsobí počas 24 hodín.
K nákupu Flectopar® liečivá naplasť, 7 ks, získate druhé balenie
ZADARMO. Liek2 obsahuje diklofenak epolamín.

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. 6. do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

4,790 €/100 ml

7 /8

4 /5

79 €
29 €

BOLESŤ
HRDLA

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

-16%

-17%

19,580 €/100 g

154,750 €/100 ml

9 /11

79 €
79 €

Fenistil 1 mg/g
dermálny gél, 50 g
Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho pôvodu. Účinkuje
priamo v mieste svrbenia a podráždenia. Forma gélu má chladivý
účinok. Liek² obsahuje dimetindeni maleas.

ALERGIA

Livostin® 0,5 mg/ml
očné suspenzné kvapky, 4 ml

619/6€
50 ml

KAŠEĽ

59 €

Stoptussin
50 ml

Calcium chloratum – TEVA
100 ml

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

ALERGIA

19 €

KAŠEĽ

Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

12,380 €/100 ml

79 €

619/7€

49 €

4 ml

Liek⁴ na klasickú a sezónnu alergiu. Takmer okamžitá úľava
a cielený účinok v mieste ťažkostí. VÝHODNE AJ Livostin®
0,5 mg/ml nosová suspenzná aerodisperzia, 10 ml⁵, za 6,19 €
(z pôvodných 7,49 €), 61,900 €/100 ml.
Lieky4, 5 obsahujú levokabastiniumchlorid.

Stoptussin – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam
– tíši dráždivý kašeľ. Liek¹ chráni pred ďalším dráždením na kašeľ,
riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. VÝHODNE AJ
Stoptussin sirup, 180 ml1, za 6,69 € (z pôvodných 7,19 €),
3,717 €/100 ml.

-50%
NA DRUHÉ
BALENIE

ALERGIA

Claritine® 10 mg
10 tbl

629 €
10 tbl

L.SK.MKT.CC.03.2019.0863

Osloboďte sa od alergie. Rieši prejavy vonkajších aj interiérových
alergií. Uľavuje od svrbenia a výtoku z nosa, pálenia a slzenia očí,
kýchania, žihľavky. Neovplyvňuje bežné denné aktivity. Uľaví
od príznakov alergie až na 24 hodín. Pri kúpe Claritine® 10 mg,
10 tbl, získate druhé balenie so zľavou –50 %.
Lieky¹ obsahujú loratadín.

-17%

45,900 €/100 ml

4 /4

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.

93,900 €/100 ml

OČNÉ
KVAPKY

9 /11

4,660 €/100 ml

39 €

10 ml

39 €

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

REPELENT

699/7€

99 €

PREDATOR FORTE DEET 25 %
150 ml
Jednotka na trhu, ktorá nedá šancu komárom a kliešťom!
Repelentná ochrana proti komárom, kliešťom a ďalšiemu hmyzu.
Aplikácia na pokožku aj odev. Jemne parfumovaný.
Biocídny výrobok¹⁰.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 10. Biocídny výrobok. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte
písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade,
že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

2+1

Smecta Go®,
12 vreciek,

ZADARMO

ZADARMO

UŠETRÍTE

6,39 €

0,333 €/1 vrecko

999/10€

30 vreciek

979 €

89 €

HNAČKA

30 cps

VITAMÍNY
Pharmaton®
30 cps

Smecta®
príchuť pomaranč a vanilka
prášok na prípravu suspenzie, 30 vreciek
Smecta® je liek s obsahom diosmektitu. Lieči príznaky náhlej hnačky u dospelých a detí od 2 rokov
podávaný spolu s rehydratačným roztokom. K nákupu Smecta® príchuť pomaranč a vanilka,
30 vreciek, získate Smecta Go®, 12 vreciek1 (v hodnote 6,39 €), ZADARMO.
1

Pharmaton® GERIAVIT, 30 cps je vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku
G115®. Pharmaton® MAN Energy 30+, 30 cps, Pharmaton® WOMAN Energy 30+, 30 cps, obsahujú
18 dôležitých vitamínov a minerálov – špeciálne zloženie, ktoré zodpovedá špecifickým potrebám
ľudského organizmu. Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyobrazených
produktov Pharmaton®. Výživové doplnky.

-15%

PORANENIA
KOŽE
UniGel® APOTEX
5g

131,800 €/100 g

6 /7

59 €
39 €

BepanGel® hojivý gél
50 g

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

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZIVÁ

Proenzi® ArtroStop® Rapid+
180 tbl + 60 tbl

2139/24€
180 + 60 tbl

PORANENIA,
INFEKCIE

99 €

Komplexná kĺbová výživa so silou 3 látok. Špičková starostlivosť
o vaše kĺby s dlhodobým účinkom až 2 – 3 mesiace po ukončení
užívania. Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex.
Obsahuje glukozamín, chondroitín a kolagén. S extraktom
boswellia serrata, ktorý pomáha udržiavať zdravé a pružné kĺby,
s vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre
správnu funkciu chrupaviek. VÝHODNE AJ Proenzi® ArtroStop®
Rapid+, 180 tbl, za 21,39 € (z pôvodných 24,99 €).
Výživové doplnky.

21,580 €/100 g

10 /12

79 €
19 €

L.SK.MKT.CC.12.2020.1264

Hojí rany rýchlo a bez jaziev. Moderný hydrogél 4 v 1 – urýchľuje
hojenie – chráni pred ďalšou infekciou – chladí a nepáli – znižuje
riziko vzniku jaziev. BepanGel® hojivý gél je zdravotnícka
pomôcka.

BANDÁŽ

16,580 €/100 ml

829/9€

HOJENIE RÁN

Bionect® Control Spray
50 ml

50 ml

79 €

Ochrana pred infekciou + podpora hojenia. Na ošetrenie odrenín,
rezných rán, popálenín, diabetickej nohy, preležanín. S obsahom
kyseliny hyalurónovej, striebra a vitamínu E. VÝHODNE AJ
Bionect® krém, 30 g, za 4,49 € (z pôvodných 5,29 €),
14,967 €/100 g a BIONECT PLUS krém, 25 g, za 4,49 €
(z pôvodných 5,29 €), 17,960 €/100 g. Zdravotnícke pomôcky.

-25%

-26%

1799/23€

199 /2€

koleno

99 €

3M FUTURO kolenná bandáž
1 ks
Univerzálna a nastaviteľná bandáž na koleno, ktorá poskytuje
pevnú podporu oslabenému kolenu. Odolný materiál
z neoprénovej zmesi pre pevnú podporu kolena. VÝHODNE AJ
3M FUTURO bandáž na zápästie SPORT za 14,99 €
(z pôvodných 19,99 €). Zdravotnícke pomôcky.

NÁPLASŤ

154 UNI

69 €

3M SPOFAPLAST 154 náplasť
6 cm × 1 m
3M SPOFAPLAST tradičná silne lepiaca elastická náplasť.
VÝHODNE AJ vodoodolná náplasť 3M SPOFAPLAST 190, 10 ks,
za 2,49 € (z pôvodných 3,29 €) a kusová náplasť 3M
SPOFAPLAST 176, 20 ks, za 2,39 € (z pôvodných 3,19 €).
Zdravotnícke pomôcky.

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. 6. do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Plaťte za svoje
lieky čo najmenej
EXTRA
AO
ZĽAÚŽV
KY D

Zľava
až do 50 %

z doplatku na recept

NA PR EROV
GLUKOM

Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB máte istotu,
že na lieky na predpis dostanete vždy
zľavu z doplatku. A navyše do 30. 6. 2021
získate aj extra zľavu na prúžky do glukomerov.
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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.

Príďte
behaniu
na kĺb!
1 km = 0,1 eura

deťom s postihnutím
pohybového aparátu

Poďte si zabehať a pomôcť na VoltaRUN. Za každý kilometer, ktorý ubehnete alebo ujdete, prispejeme deťom
s postihnutím pohybového aparátu 0,1 eura. Navyše prispejeme 10 eur za každý kilometer predaných
produktov Voltaren v období od 1. 6. do 31. 8. 2021.* Zapojiť sa môže doslova každý. Viac na behajlesmi.sk.
* Finálna suma dotácie bude určená na základe dát IQVIA nasledujúcim spôsobom: v prípade každého z liečivých prípravkov Voltaren sa jeho dĺžka v km vynásobí
počtom predaných kusov, získané súčiny sa zrátajú a vynásobia číslom 10. Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O prípadných rizikách
a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Voltaren Forte 2,32 % gél, Voltaren Emulgel 11,6 mg/g gél, Voltaren 140 mg liečivá
náplasť sú lieky na vonkajšie použitie. Voltaren Rapid 25 mg mäkké kapsuly, Voltaren Actigo Extra 25 mg obalené tablety jsou lieky na vnútorné použitie. Obsahujú
diklofenak. Hrejivá náplasť VoltaTherm je zdravotnícka pomôcka. V prípade otázok kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic
s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Prípadné nežiaduce účinky prosím hláste na: sk-safety@gsk.com. Ochranné známky sú vlastnené
alebo licencované skupinou spoločností GSK. ©2021 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 05/2021
PM-SK-VOLT-21-00059

-18%

TRÁVENIE

Pancreolan® FORTE
60 tbl

8 /9

69 €
39 €

Aby trávenie nebolo trápenie! Dodá potrebné tráviace enzýmy
na prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Liek¹ obsahuje pankreatín.

NADÚVANIE
A PLYNATOSŤ
Degasin® 280 mg
32 cps

579/6€

79 €

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.

1439/17€

LAKTOBACILY

69 €

PROBIO-FIX®
60 cps

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

-18%

-15%

-15%

2199/26€

3699/43 €

1699/19€

99 €

99 €

DETOXIKÁCIA

IMUNITA

ParazitEx pre tráviaci trakt bez parazitov vďaka vrcholáku a papáji.
Preverené a najsilnejšie zloženie. Balenie pre potrebnú mesačnú
kúru! Výživový doplnok.

Obsahuje bioaktívny L-Karnozín, ktorý podporuje obnovu buniek.
Navyše obsahuje aj 6 ďalších overených látok so silným
antioxidačným účinkom. Výživový doplnok.

ParazitEX
60 cps

99 €

ZRAK

Ocuvite LUTEIN forte
60 tbl

Carnosine komplex 900 mg
60 tbl

Ocuvite LUTEIN forte je výživový doplnok, ktorý obsahuje
vyváženú kombináciu vitamínov, minerálov a karotenoidov
dôležitých pre výživu očí. Výživové doplnky sa nesmú používať
ako náhrada rozmanitej stravy.

Sudocrem®
care & protect,
30 g,

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,59 €
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39 €

TEHOTENSTVO

19 €

Femibion® 1 Tehotenstvo
28 tbl
Prvý prípravok pre plánujúce a tehotné ženy s kombináciou
metafolínu a cholínu. Kyselina listová spolu s Metafolinom®
prispievajú k správnemu deleniu buniek. Neobsahuje lepok,
laktózu ani želatínu. Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI
Vibovit+ Imunity
50 ks

0,180 €/1 ks
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99 €

50 ks

49 €

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.

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

Sudocrem® care & protect
100 g

7,990 €/100 g

799/8€
100 g

89 €

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.

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. 6. do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-18%

OPUCH
A ZÁPAL
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99 €

Aescin, 20 mg
30 tbl

30 tbl

29 €

Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných končatín.
VÝHODNE AJ Aescin, 20 mg, 90 tbl, za 9,99 € (z pôvodných
10,49 €). Lieky1 obsahujú alfa-escinum.

Reparil® – Gel N
100 g

9,990 €/100 g
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99 €

100 g

29 €

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.

-20%

-12%

12 /15

18 /21

59 €

ŽILY

OPUCH, ZÁPAL
A BOLESŤ

FORTE

79 €

PRIESSNITZ ŽILNÁ A CIEVNA
VÝŽIVA FORTE, 60 tbl
Je vysokoúčinný výživový doplnok v tabletách, obsahuje
trans-resveratrol, ktorý prispieva k normálnemu kardiovaskulárnemu zdraviu, a vitamíny B12 a B6, ktoré prispievajú k normálnej
tvorbe červených krviniek. VÝHODNE AJ Priessnitz žily a cievy
MEDICAL, 125 ml, za 9,99 € (z pôvodných 12,59 €), 7,992 €/100 ml.
Zdravotnícka pomôcka.

POCIT
ŤAŽKÝCH NÔH

-15%

OPUCH,
BOLESŤ
Lioton® gel
100 g

15,980 €/100 ml

SVALY A KŔČE

50 tbl

19 €

STOP KŔČOM
50 tbl

Špeciálne zloženie na zabezpečenie správnej činnosti svalov
(kontrakcie a relaxácie). VÝHODNE AJ STOP KŔČOM RAPID,
20 vreciek, za 4,59 € (z pôvodných 5,69 €), 0,230 €/1 vrecko,
a STOP KŔČOM Forte, 20 tbl eff, za 2,99 € (z pôvodných 3,69 €).
Výživové doplnky.

799/9€

69 €

KARPÁLNY
TUNEL
KARPAL AKUT
50 ml

Zdravotnícka pomôcka určená na masáž pri postihnutí
syndrómom karpálneho tunela. Obmedzuje bolestivosť ruky
a zlepšuje citlivosť prstov.

-19%

499/6€

99 €

-17%

79 €

Výživový doplnok obsahujúci rokmi overenú kombináciu aktívnych
látok diosmín, hesperidín a aescín určených na úľavu ťažkých nôh.
MOBIVENAL® je kontrolovaný na úrovni kontroly kvality lieku
(GMP certifikát). Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada
rozmanitej stravy.

1099/12€

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

99 €

MOBIVENAL® micro
100 + 20 tbl

10,990 €/100 g

-19%

ZDRAVÉ SRDCE

Jamieson® Omega 3-6-9
150 + 50 cps

2099/23 €
39 €

Komplex nenasýtených mastných kyselín s vitamínom E, získaný
z čerstvých, čistých, za studena lisovaných olejov z ľanu, boráka
a rýb. Kyselina alfalinolénová a kyselina linolová prispievajú
k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi. DHA prispieva
k správnej činnosti mozgu a k dobrému zraku. EPA a DHA
podporujú optimálnu činnosť srdca. Vyživový doplnok.

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. 6. do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

na všetko*
okrem mliek

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.
1,332 €/100 g

799 €
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

plienky

29 €

/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. 6. do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia —10 % sa nevzťahuje na produkty z radu BEBELO Milk.
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.

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB
49,900 €/100 ml
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DOLORgit med Ušné kvapky
UŠNÉ KVAPKY

19 €

10 ml

Zmierňujú bolesť, začervenanie a svrbenie. Ušné kvapky slúžia
na podporné ošetrenie pri ťažkostiach vonkajšieho ucha.
Účinná látka glycerín pôsobí proti opuchom, zmierňuje bolesti
a vytvára ochranný film. Zdravotnícka pomôcka.

INTÍMNE ZDRAVIE
Beliema® Effect PLUS
7 tbl

2,598 €/100 ml

99 €
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99 €
39 €

7 tbl

Starostlivosť o intímne zdravie. Malé vaginálne tablety obsahujú
extrakt z brusníc, laktitol, kyselinu hyalurónovú a boritú na
ošetrenie kvasinkových aj bakteriálnych vaginálnych infekcií
a obnovu normálneho pH a mikroflóry. VÝHODNE AJ Beliema
Expert Intim krém, 30 ml, za 7,69 € (z pôvodných 8,89 €),
25,633 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

MOČOVÉ CESTY

1299/14€

59 €

Barny’s CRAN-URIN FORTE
500 ml
Extrakt z pravých kanadských brusníc triedy A štandardizovaných
na 18 mg PAC. Typická chuť brusníc bez cukru vhodná pre deti
od 3 rokov aj diabetikov. Výživový doplnok.

MENOPAUZA

GS Merilin HARMONY
60 + 30 tbl

MYKÓZA

Canesten® krém
20 g

6 /7
20 g

09 €

L.SK.MKT.CC.02.2021.1315

Canesten® lieči rôzne kožné plesňové ochorenia. Pri opakovanom
výskyte mykóz. Vhodný aj na liečbu mykózy intímnych partií.
VÝHODNE AJ Canesten krém, 50 g, za 12,19 € (z pôvodných
13,29 €), 24,380 €/100 g. Lieky2 obsahujú klotrimazol.

9,725 €/100 ml

MYKÓZA

NECHTOVÁ
MYKÓZA

12 /15
2,5 ml

49 €

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

389/4€
40 ml

19 €

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 5,49 €), 24,950 €/100 g.
Lieky2 obsahujú klotrimazol.

-18%

59 €

29 €

Vysokoúčinný v období klimaktéria. Prírodný a nehormonálny.
Ploštičník na všetky prejavy klimaktéria (návaly tepla, potenie),
ľubovník pre psychickú pohodu. Obohatené o vápnik a vitamín D3
pre pevnosť kostí. Výživový doplnok.

32,450 €/100 g

49 €

2459/27 €

-15%

NECHTOVÁ
MYKÓZA
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40,780 €/100 ml

49 €

Pero

49 €

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

BRADAVICE

2039/23 €
50 ml

99 €

Wartner® Kryoterapia
50 ml
Prípravok na rýchle a účinné odstránenie bradavíc. Zmrazí
bradavicu až k jej jadru, většinou stačí jedna aplikácia.
Jednoduché použitie, vhodné pre deti od 4 rokov. Balenie
obsahuje až 12 aplikácií! VÝHODNE AJ WARTNER Pero na
odstránenie bradavíc, 1 ks, za 15,59 € (z pôvodných 18,49 €).
Klinicky overené zdravotnícke pomôcky.

2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

www.drmax.sk/beautyclub

É
VÝHODN
IE
N
E
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S HYDRATAU
HMLO
ZADARMO

Účinné riešenia
proti starnutiu pleti a vráskam
od 31

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

Jedinečná kozmetika
pre jedinečné ženy
9,980 €/100 ml

od 499 €

99 €

Krém na ruky, 50 ml

ZĽAVA

-30%

ZĽAVA

-6 €
PE
PRI NÁKU
NAD 19 €

Pomôžte svojej citlivej
pleti
4,248 €/100 ml

od 16

99 €

EFFACLAR Čistiaci gél,
400 ml

Účinná ochrana pokožky
počas letných dní
6,993 €/100 ml

€
od 10/49
14
99 €

Aftersun, 150 ml

Výhodné balenie obsahuje 1 ks denného alebo nočného krému z radov Eucerin® HYALURON-FILLER alebo Eucerin® HYALLURON-FILLER + ELASTICITY a 1 ks Hydratačnej hmly
Eucerin® HYALURON, 150 ml. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľava
–6 € platí pri nákupe produktov LA ROCHE-POSAY zo všetkých produktových radov nad 19 €. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Zľava –30 % platí na všetky
produkty z produktového radu URIAGE Bariésun. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ZĽAVA

-5 €

ZĽAVA

-20%

PE
PRI NÁKU
NAD 25 €

Ý KRÉM
NA NOČN
DENNÉHO
PE
KÚ
I
PR
KRÉMU

Čistá, bezpečná a účinná
starostlivosť

Riešenie na mieru
vašej pokožky

85,980 €/100 ml

2,998 €/100 ml

42

od 1499 €

99 €

LIFTACTIV COLLAGEN
SPECIALIST krém, 50 ml

Sensibio H20 Micelárna
voda, 500 ml

ZĽAVA

-20%

ZĽAVA

-7 €

PRI KÚPE
KTOV
2 PRODU

PE
PRI NÁKU
NAD 21 €

Špecialista starostlivosti
o citlivú pleť
6,660 €/100 ml

od 9

99 €

Termálna voda, 150 ml

CeraVe: produkty
vyvinuté s dermatológmi
2,746 €/100 ml

od 1299 €
Hydratačná čistiaca
emulzia, 473 ml

Pri nákupe denného krému VICHY z produktových radov LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST, LIFTACTIV SUPREME, NEOVADIOL MAGISTRAL a NEOVADIOL COMPENSATING
COMPLEX získate zľavu –20 % na nákup nočného krému VICHY z rovnakého produktového radu. Zľava –5 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov BIODERMA zo všetkých
produktových radov nad 25 €. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Zľava –7 € platí pri nákupe nad 21 €. Zľava platí pri nákupe akýchkoľvek produktov
značky Avène okrem akciových balení. Zľava –20 % platí pri nákupe minimálne 2 ľubovoľných produktov CeraVe. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.
Ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob. Kúpite v lekárňach s dermokozmetikou alebo na www.drmax.sk/beautyclub. Zoznam vybraných lekární s ponukou
dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

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

2+1

ZADARMO

na všetky produkty
Dr.Max

ZADARMO

Ako to funguje?
Je to jednoduché!

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. 6. do 30. 6. 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.

SKIN DAYS

10. – 13. 6. 2021
Nedajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v lekárňach
Dr.Max a online na stránke www.drmax.sk/beautyclub.

PLATÍ
KU
NA PONU
ZMETIKY
DERMOKO

Zľavy až do –50 % platia na vybrané produkty dermokozmetiky od 10. 6. do 13. 6. 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.

898 €

