
VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

Dni zdravých očí v lekárňach Dr.Max

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. 6. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
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 získate multifunkčnú šatku na behanie ZADARMO.

ŽILY, CIEVY, HEMOROIDY
Detralex® 500 mg, 60 tabliet 
Detralex® 1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku, 30 ks 
Emotralex™ rektálna masť, 25 g
Vhodná kombinácia pre pacientov s hemoroidmi. Detralex® je liek na boľavé či opuchnuté nohy a kŕčové žily. Tiež lieči príznaky akútnej 
hemoroidálnej epizódy. Detralex® – cíťte sa nezastaviteľní. Detralex® 500 mg1 filmom obalené tablety a Detralex® 1 000 mg1 perorálna 
suspenzia vo vrecku sú lieky na perorálne použitie. Užívajte s jedlom. Výhodne aj vhodná liečba do kombinácie – Emotralex™ 25 g 
rektálna masť na hemoroidy. Rýchlo hojí, regeneruje a upokojuje. Emotralex™ je zdravotnícka pomôcka na rektálne použitie.

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 xylometazolínium
chlorid. Repellent Spray je biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Akcia sa nevzťahuje na produkty značky Skinexpert by Dr.Max.

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

PEČEŇ
ESSENTIALE® 300 mg
100 kapsúl
Podpora prirodzenej regenerácie pečene. ESSENTIALE® 300 mg 
je určený pacientom s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku 
toxickometabolického poškodenia pečene a pri zápale pečene. 
Liek zlepšuje subjektívne ťažkosti, ako je strata chuti do jedla 
alebo pocit tlaku pod pravým rebrom. VÝHODNE AJ 
ESSENTIALE® forte 600 mg, 30 kapsúl1, za 9,99 € (z pôvodných 
12,99 €). Lieky1 obsahujú esenciálne fosfolipidy.

DEZINFEKCIA
Betadine® 100 mg/ml dezinfekčný roztok
30 ml
Antiseptický roztok používaný na vyčistenie a dezinfekciu rán 
a pokožky. Pôsobí proti vírusom, baktériám, plesniam a prvokom. 
VÝHODNE AJ Betadine® 100 mg/g masť, 20 g, za 3,49 € 
(z pôvodných 4,89 €), 17,450 €/100 g. Lieky2 obsahujú povidón 
jódovaný.
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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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ
Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tabliet
Ibolex® – nová generácia lieku proti bolesti. Účinná úľava 
od bolesti, nižšia záťaž pre telo. Liek1 obsahuje dexibuprofén.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Olfen Forte 23,2 mg/g gél
150 g
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.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
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.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Olfen 140 mg
5 liečivých náplastí
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 15,99 € 
(z pôvodných 18,79 €), 1,599 €/1 ks. Lieky2 obsahujú sodnú soľ 
diklofenaku.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Flector® EP náplasť
5 ks
Flector® EP náplasť je švajčiarska liečivá náplasť na bolesti svalov, 
kĺbov či chrbtice. Účinne zmierňuje zápal a opuch. Nezaťažuje 
tráviacu sústavu a pôsobí priamo v mieste bolesti počas  
12 – 24 hodín. Liek2 obsahuje diklofenak epolamín.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Wobecare® Active CBD Krém
100 ml
Wobecare® Active CBD Krém je vhodný na masáž pokožky napr. 
v oblastiach namáhaného chrbta, kĺbov či svalov. Poskytuje 
okamžitý chladivý účinok na úľavu pokožky. Kozmetický výrobok.

BOLESŤ
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tabliet
VALETOL® 300/150/50 mg1 na krátkodobú liečbu bolesti hlavy, 
krížov s vyžarovaním do dolných končatín a pri menštruácii. 

LOKÁLNA  
BOLESŤ
VERAL® 10 mg/g gél
100 g
VERAL® 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. 
Voľnopredajný liek na vonkajšie použitie.

BOLESŤ  
A HORÚČKA
MIG-400®
30 tabliet
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. 
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1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 4. Liek na aplikáciu do oka. 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. 6. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

SVALY A KŔČE
STOP KŔČOM
56 tabliet
Výživový doplnok so špeciálnym zložením na zabezpečenie 
správnej činnosti svalov (kontrakcie a relaxácie). VÝHODNE AJ 
STOP KŔČOM RAPID, 20 vreciek, za 4,59 € (z pôvodných 
6,19 €), 0,230 €/1 vrecko a STOP KŔČOM Forte, 20 tabliet eff, 
za 2,89 € (z pôvodných 3,89 €). Výživové doplnky.

ALERGIA
Fenistil 1 mg/g gél
50 g
Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú pokožku rôzneho 
pôvodu: svrbiaca vyrážka, uštipnutie hmyzom, spálenie slnkom, 
povrchové popáleniny, žihľavka. Forma gélu má chladivý účinok. 
Liek k použitiu na kožu. Obsahuje dimetindénmaleinát.

NÁDCHA
Otrivin Menthol 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Začína 
uvoľňovať upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Aplikácia ráno 
a večer zaistí úľavu od upchatého nosa až na 24 hodín. 
Neobsahuje konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek
Liek3 na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám od 1 minúty (na základe štúdie in vitro). Zníženie 
bolesti hrdla po 5 minútach. Len pre členov Dr.Max CLUB 
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU Strepsils®.

ALERGIA
LIVOSTIN® 0,5 mg/ml
očné suspenzné kvapky, 4 ml
Liek⁴ na liečbu príznakov klasickej alergie. Rýchla úľava a cielený 
účinok v mieste ťažkostí. VÝHODNE AJ LIVOSTIN® 0,5 mg/ml 
nosová suspenzná aerodisperzia, 10 ml⁵, za 6,99 € (z pôvodných 
8,19 €), 69,900 €/100 ml. Lieky4, 5 obsahujú levokabastíniumchlorid.

OČI
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 –20 %. Zdravotnícke pomôcky.

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

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

KAŠEĽ
Stoptussin
50 ml
Stoptussin1. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. 
Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje vykašliavanie. VÝHODNE AJ 
Stoptussin sirup, 180 ml1, za 6,99 € (z pôvodných 7,99 €), 
3,883 €/100 ml.
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 8. Liek na vaginálne 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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

MYKÓZA  
KOŽE
Canespor® krém
15 g
Na liečbu kožnej mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových 
priestorov, rúk a ďalších častí tela. Natiera sa len 1× denne. 
VÝHODNE AJ Canespor® roztok, 15 ml, za 7,59 € (z pôvodných 
9,59 €), 50,600 €/100 ml. Lieky² obsahujú bifonazol.

INTÍMNA  
HYGIENA
ROSALGIN® EASY
140 mg vaginálny roztok, 5 × 140 ml
ROSALGIN® EASY prináša rýchlu úľavu od gynekologických 
ťažkostí, svrbenia a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. 
Liek8 obsahuje benzydamíniumchlorid.

TRÁVENIE
Pancreolan® FORTE
60 tabliet
Aby trávenie nebolo trápenie! Pancreolan® FORTE vám dodá 
potrebné tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré podporia 
vaše trávenie a pôsobia proti plynatosti a nadúvaniu po jedle. 
Liek¹ obsahuje pankreatín.

BRADAVICE
WARTNER® Kryoterapia
50 ml
WARTNER® Kryoterapia je prípravok na odstraňovanie bradavíc. 
Zmrazí bradavicu až k jej jadru, najrýchlejšia metóda samoliečby, 
väčšinou stačí jedna aplikácia. Jednoduché použitie, vhodné pre 
deti od 4 rokov. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ 
WARTNER® Pero na odstránenie bradavíc, 1 ks, za 13,69 € 
(z pôvodných 18,29 €). Klinicky overené zdravotnícke pomôcky.

VAGINÁLNA  
MYKÓZA
Candibene 200 mg
3 vaginálne tablety s aplikátorom
Candibene 200 mg, vaginálne tablety, je antimykotikum na liečbu 
vaginálnych mykóz. VÝHODNE AJ Candibene 100 mg, 
6 vaginálnych tabliet s aplikátorom, za 6,69 € (z pôvodných 
7,49 €). Lieky8 obsahujú klotrimazol.

TRÁVENIE
Hylak forte
100 ml
Hylak1 forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie.  
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.

NECHTOVÁ  
MYKÓZA 
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 EXOTERIN 78,22 mg/ml liečivý lak 
na nechty, 3,3 ml2, za 13,49 € (z pôvodných 17,79 €), 
408,788 €/100 ml, obsahuje terbinafín a EXO-NAILNER® lak 2 v 1, 
5 ml, za 10,99 € (z pôvodných 14,49 €), 219,800 €/100 ml. 
EXONAILNER® lak 2 v 1 je zdravotnícka pomôcka. 

NECHTOVÁ  
MYKÓZA
AMOROLFÍN BELUPO 50 mg/ml  
liečivý lak na nechty
2,5 ml
Liek je antimykotický lak na nechty obsahujúci liečivo amorolfín. 
Používa sa u dospelých na liečbu onychomykózy (ochorenie 
nechtov spôsobené plesňami, kvasinkami a dermatofytmi), 
ktorá postihuje najviac 2 nechty. Liečivý lak na nechty sa nanáša 
na postihnutý necht na ruke alebo nohe 1× týždenne. 
Liek2 obsahuje amorolfiniumchlorid.

HNAČKA
Smecta®  
príchuť pomaranč a vanilka
prášok na prípravu suspenzie, 30 vreciek
Smecta® je liek1 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 vreciek (v hodnote 
6,89 €), ZADARMO. Smecta Go® je zdravotnícka pomôcka.
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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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZIVÁ
proenzi® ArthroStop® RAPID+
180 + 60 tabliet
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 
– natívny kolagén typu II a vitamín C. VÝHODNE AJ proenzi® 
ArthroStop® RAPID+, 180 tabliet, za 20,99 € (z pôvodných 
26,69 €). Výživové doplnky.

MULTIVITAMÍNY
Pharmaton® MAN Energy 30+, 30 tabliet 
Pharmaton® WOMAN Energy 30+, 30 tabliet 
Pharmaton® GERIAVIT Vitality 50+, 30 tabliet
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového 
výťažku G115®. Pharmaton® WOMAN Energy 30+ a Pharmaton® 
MAN Energy 30+. Výživové doplnky so špeciálnym zložením, 
ktoré zodpovedá špecifickým potrebám mužského alebo 
ženského organizmu. Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na 
ľubovoľnú kombináciu vyobrazených produktov Pharmaton®. 
Pri rôznych cenách produktov získate ZADARMO produkt 
s najnižšou cenou.

OPUCH  
A ZÁPAL
Aescin, 20 mg
30 tabliet
Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných 
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných končatín. 
VÝHODNE AJ Aescin, 20 mg, 90 tabliet, za 9,99 € (z pôvodných 
10,99 €). Lieky1 obsahujú alfaescinum.

PORANENIA  
KOŽE
UniGel® APOTEX
5 g
Upozornenie na zmenu názvu lieku! V najbližšom období bude 
zdravotnícka pomôcka dostupná pod novým názvom HemaGel 
5 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.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plnoautomatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie 
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Deteguje nepravidelný 
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou 
pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka.

KĹBY
Barny's TRIPLE blend EXTRA SILNÝ 
700 g
Profesionálmi uznávaná legendárna kĺbová výživa s konskou silou 
v dobre vstrebávateľnej práškovej forme. Až 6 aktívnych látok pre 
ortopedický komfort zdravého pohybového aparátu. S vitamínom C  
efektívne pôsobí na správnu funkciu chrupaviek a podporu 
správnej tvorby kolagénu. Výživový doplnok.

BANDÁŽ
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 16,99 € 
(z pôvodných 22,69 €). Zdravotnícke pomôcky.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife® BP A2 Accurate New 
s adaptérom
1 ks
Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene, 
vybavený IHB technológiou na včasné rozpoznanie arytmie srdca. 
Klinicky overená presnosť meraní v domácich podmienkach. 
5 rokov záruka. Zdravotnícka pomôcka.

-25%-21%

-20%

-21%

ŽILY A CIEVY
PRIESSNITZ ŽILNÁ A CIEVNA VÝŽIVA 
FORTE 
60 toboliek + 125 ml
Je vysokoúčinný výživový doplnok v tabletách s obsahom 
transresveratrol, ktorý prispieva k normálnemu kardio vasku
lárnemu zdraviu, a vitamíny B12 a B6, ktoré prispievajú 
k normálnej tvorbe červených krviniek. VÝHODNE AJ 
PRIESSNITZ ŽILY A CIEVY MEDICAL, 125 ml, za 10,49 € 
(z pôvodných 13,39 €), 8,392 €/100 ml. Zdravotnícka pomôcka.

2099 €
180 + 60 tbl /2669 €

-19%

629 €
125,800 €/100 g

/779 €

5399 €
7,713 €/100 g

/6129 €

499 €
30 tbl /549 €

1319 €
60 tbl + 125 ml /1689 €

2+1
ZADARMO

1129 €
WOMAN Energy 30+

1379 €
Geriavit Vitality 50+

1129 €
MAN Energy 30+

5999 €
/7499 €

recyklačný poplatok 0,02 €

1999 €
koleno /2699 €

3899 €
/4529 €

recyklačný poplatok 0,09 €



2. Liek na vonkajšie použitie. 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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ZAPARENINY,  
SUCHÁ KOŽA
Bepanthen® Baby
2 × 100 g
Spoľahlivá ochrana pokožky celej rodiny. Hydratuje a prirodzene 
regeneruje, pomáha chrániť pokožku pred vznikom zaparenín, 
vhodný aj na suché miesta: napr. päty, lakte, líca, pery. Bez farbív 
a parfumácie. VÝHODNE AJ Bepanthen® Baby, 100 g, za 11,69 € 
(z pôvodných 14,29 €), 11,690 €/100 g. Kozmetické výrobky.

ZAPARENINY
Sudocrem® MULTI-EXPERT
60 g
Ochranný krém na podporu liečby a prevenciu: plienkovej 
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky, dermatitídy pri 
inkontinencii dospelých a na ochranu pokožky v okolí poranení. 
VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY Z RADU Sudocrem®  
MULTI-EXPERT. Zdravotnícka pomôcka. Certifikát vydala 
notifikovaná osoba č. 0482.

BOLESŤ  
UCHA
AURIDOL®
7 g
AURIDOL® na bolesť uší obsahuje 2 účinné látky, pričom 
neobsahuje žiadne pomocné látky, ako napr. alkohol. 
Zdravotnícka pomôcka.

SPÁNOK
ZzzQuil NATURA
30 ks želé
Pomôže vám rýchlo zaspať vďaka melatonínu, ktorý prispieva 
k zníženiu času zaspávania. Inovatívna forma želé. Prírodná aróma 
lesných plodov. Bez umelých príchutí, farbív, sladidiel, 
konzervačných látok. 1 želé 30 minút pred spánkom. 
Výživový doplnok.

REPELENT
REPELENT PREDATOR FORTE DEET 25 %
150 ml
REPELENT PREDATOR FORTE DEET 25 %10 je jednotka na trhu*, 
ktorá nedá šancu komárom a kliešťom! Repelentná ochrana proti 
komárom, kliešťom a ďalšiemu hmyzu. Aplikácia na pokožku aj 
odev. Jemne parfumovaný. VÝHODNE AJ REPELENT PREDATOR 
JUNIOR, 150 ml10, za 8,89 € (z pôvodných 10,89 €), 
5,927 €/100 ml a REPELENT PREDATOR DEET 16 %, 150 ml10, 
za 6,49 € (z pôvodných 7,99 €), 4,327 €/100 ml.  
* (V lekárňach, Zdroj IMS data report 2021).

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

MULTIVITAMÍNY  
PRE DETI
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 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 8,59 € (z pôvodných 
9,59 €), 0,172 €/ks. Výživové doplnky. Neslúžia ako náhrada 
pestrej a vyváženej stravy.

KLIEŠTE
AtiX
súprava na bezpečné odstraňovanie 
kliešťov
Kliešťa zmrazí a bezpečne odstráni. Vhodné pre ľudí aj zvieratá. 
Zdravotnícka pomôcka.

OPAR
Zovirax Duo 50 mg/g 
+ 10 mg/g dermálny krém
2 g
Jediný krém2 na liečbu oparov s dvojitým zložením: zastavuje 
množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. Je klinicky preukázané, 
že pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov. Skracuje čas hojenia.

-21%-19%-18%

-16% -19%

-19%-17%

CENA  
ZA 1 KS 
9,99 €

1998 €
9,990 €/100 g

2 × 100 g /2399 €
359 €

5,983 €/100 g

60 g /399 €

899 €
0,180 €/1 ks

Imunity, 50 ks /999 €
1099 €

0,366 €/1 ks

/1329 €

749 €
4,993 €/100 ml

PREDATOR FORTE,  
150 ml /919 €

729 €
/929 €

449 €
64,143 €/100 g

/559 €

1039 €
/1289 €

1259 €
629,500 €/100 g

/1559 €

NOVINKA



na všetko*

-10 %

Akcia −10 % platí od 1. 6. do 30. 6. 2022 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.

S láskou k bábätkám

od 309 €
6,180 €/100 ml

Masážny gél, 50 ml
/349 €719 €

1,198 €/100 g

BEBELO MILK, 600 g
/799 € 359 €

0,128 €/1 ks

Plienky 1 newborn, 28 ks
/399 € 769 €

0,202 €/1 ks

Plienky 5 junior, 38 ks
/859 €

od 129 €
0,016 €/1 ks

Wet wipes, 80 ks
/149 € od 629 €

0,126 €/1 ks

Vložky do podprsenky, 50 ks
/699 €

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. 

INOVATÍVNA STAROSTLIVOSŤ 
PRI VYPADÁVANÍ VLASOV

969 €
9,690 €/100 ml 

Tonikum, 
100 ml /1299 €

599 €
2,995 €/100 ml 

Šampón, 
200 ml /799 €

669 €
3,345€/100 ml 

Kondicionér, 
200 ml /899 €

899 €
Výž. doplnok, 

60 cps /1199 €
669 €

3,345 €/100 ml

Maska, 
200 ml /899 €

ZĽAVA

-25 %
NA CELÉ

PORTFÓLIO

Akcia –25 % platí od 1. 6. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Pupalkový olej 500 mg
60 kapsúl
Obsahuje pupalkový olej, ktorý je zdrojom kyseliny 
gamalinolénovej (GLA 9 %) a kyseliny linolovej 
(LA 70 %), ktoré patria medzi omega6 mastné 
kyseliny. Pupalkový olej pomáha udržiavať normálny 
stav pokožky, prispieva tiež k udržaniu hormonálnej 
rovnováhy a pohodliu počas menštruácie.

CRP test
1 test
CRP je rýchly samotest, ktorý sa používa ako diagnostický ukazovateľ 
infekcie a zápalu. Hladiny CRP v krvi sú vysoké počas bakteriálnych 
infekcií a nízke počas vírusových infekcií. Preto môže byť hladina 
Creaktívneho proteínu užitočným nástrojom pri rozlišovaní bakteriálnej 
a vírusovej infekcie a voľbe správnej liečby.

Zinok Forte 25 mg
100 tabliet
Obsahuje vysokú dávku zinku v organickej 
forme diglycinátu zinočnatého s vysokou 
vstrebateľnosťou. Zinok prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému a k udržaniu 
zdravých kostí, nechtov, vlasov a zdravej 
pokožky. Zinok prispieva k plodnosti, správnej 
reprodukčnej funkcii a k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom.

1199 €
100 tbl

699 €
60 cps

1199 €
1 test

NOVINKY
s logom
Dr.Max

Vysoká
vstrebateľnosť

Potrebujete 
antibiotiká?



Akcia –30 % sa vzťahuje na všetky produkty značky Skinexpert by Dr.Max SOLAR. Akciu nie je možné kombinovať s inými 
akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Žiadny opaľovací prípra
vok neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným žiarením. Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať 
ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR mlieko 
po opaľovaní 
200 ml 

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovacie 
mlieko SPF 50 
200 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovacie 
mlieko pre deti 
SPF 50 
200 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovací 
olej SPF 50 
200 ml1189 €

5,945 €/100 ml

SPF 30 /1699 €

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovacie 
mlieko pre deti 
SPF 30 
200 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovací 
olej SPF 30 
200 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovacie 
mlieko SPF 30 
200 ml

-30%

TEŠTE SA Z KAŽDÉHO 
SLNEČNÉHO LÚČA
Filozofi u produktov SOLAR vystihuje presvedčenie, že najúčinnejšie 
a najefektívnejšie ingrediencie na ochranu pokožky pochádzajú 
z prírody. Slnečná kozmetika SOLAR preto obsahuje optimálny komplex 
účinných látok, ktoré pomáhajú aktívne chrániť bunky pokožky 
pred škodlivými vplyvmi slnečného žiarenia. Vďaka svojmu zloženiu 
je produktový rad SOLAR vhodný aj pre citlivú a náročnú pleť.
 
 Fotostabilné UVA a UVB fi ltre.
 Výťažok z morskej riasy Laminaria ochroleuca* aktívne pomáha 

chrániť bunky pred škodlivými vplyvmi slnečného žiarenia.
 Pre celú rodinu vrátane najcitlivejšej pokožky malých detí.
 
*  Platí len pre opaľovacie mlieka a krémy. 

Olej na opaľovanie obsahuje UVA a UVB fi ltre a pantenol.

699 €
3,495 €/100 ml

AFTER SUN/999 €

1329 €
6,645 €/100 ml

SPF 50 /1899 €

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovací krém 
pre deti SPF 50+ 
50 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovací 
krém SPF 50+ 
50 ml

769 €
15,380 €/100 ml

SPF 50+ /1099 €



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

Plaťte za svoje 
lieky čo najmenej

Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB máte istotu, že na 
lieky na predpis máte u nás teraz ešte viac vyšších zliav 
z doplatku. A navyše do 30. 6. 2022 získate aj extra zľavu 
–10 % na prúžky do glukomerov pri nákupe bez receptu.

EXTRA
ZĽAVA -10 %

NA PRÚŽKY DO

GLUKOMEROV

Teraz
ešte viac

vyšších zliav
 z doplatku

Dni zdravých očí
20. – 24. 6. 2022
Odborníci z Dr.Max si pre vás pripravili 
dni venované zdraviu očí. Príďte medzi nás 
a nechajte si poradiť, ako sa o svoj zrak čo 
najlepšie starať a zvládnuť očné ťažkosti. 
Čakáme vás v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max alebo 
online na stránke www.drmax.sk/dni-zdravych-oci. 

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

NAVŠTÍVTE NÁS 

V LEKÁRŇACH

AJ ONLINE

-40 %
NA VYBRANÉ
PRODUKTY*

www.drmax.sk/dni-zdravych-oci
* 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 20. – 24. 6. 2022. Platnosť zľavového kódu je od 20. 6. do 26. 6. 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.



www.drmax.sk/beautyclub

499 €
9,980 €/100 ml

Krém na ruky, 50 ml

Zľava –30 % platí na všetky produkty z produktového radu URIAGE Bariésun. Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na URIAGE micelárne 
termálne vody, dezodoranty, antiperspirant, odličovacie mlieko, micelárnu penu, sprchovací krém, gél a olej a gély na intímnu 
hygienu. Akcia neplatí na sprchovacie gély a oleje Xémose a Bariéderm. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 
produkt s nižšou cenou. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate 
zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľava –20 % platí pri nákupe minimálne 2 ľubovoľných produktov CeraVe. Akcie nie 
je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Ponuka platí od 
1. 6. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. Kúpite v lekárňach s dermokozmetikou alebo na www.drmax.sk/beautyclub.

2799 €
55,980 €/100 ml

ANTHELIOS PIGMENT 
CORRECT, 50 ml

1049 €
6,993 €/100 ml

Balzam po opaľovaní, 
150 ml

/1499 €

2699 €
53,980 €/100 ml

ANTI-PIGMENT Denný 
krém SPF 30, 50 ml

/3399 €

TAŠTIČKA 
ZADARMO

PRI NÁKUPE 
NAD 27 €

ZĽAVA

-20 %
NA

ANTIPIGMENT

ZĽAVA

-20 %
PRI KÚPE

2 PRODUKTOV

ZĽAVA

-6 €
PRI NÁKUPE

NAD 19 €

ZĽAVA

-7 €
PRI NÁKUPE

NAD 21 €

ZĽAVA

-5 €
PRI NÁKUPE

NAD 25 €

ZĽAVA

-30 %

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

1 + 1
ZADARMO

NA PRODUKTY
HYGIENY

Účinná ochrana pokožky 
počas letných dní

1199 €
9,592 €/100 ml

Dezodorant s kamen-
com, 125 ml

Dôkladná starostlivosť 
s produktmi URIAGE

Najjemnejšia hygiena 
a starostlivosť pre citlivú pokožku

Zdravie patrí 
aj pokožke

1299 €
2,746 €/100 ml

Čistiaca emulzia, 473 ml

O krok bližšie 
k zdraviu a kráse

Jedinečná kozmetika 
pre jedinečné ženy

Objavte revolúciu proti 
pigmentovým škvrnám

Dermokozmetické prípravky na telo 
a tvár odporúčané dermatológmi

4499 €
112,475 €/100 ml

Remodelačný denný 
krém, 40 ml

DermAbsolu, 
aby vek bol iba číslo

Zľava –5 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov BIODERMA zo všetkých produktových radov nad 25 €. Zľava –6 € platí pri nákupe produktov LA ROCHEPOSAY zo 
všetkých produktových radov okrem akciových balení a zľavnených produktov nad 19 €. Pri nákupe akýchkoľvek produktov VICHY zo všetkých produktových radov nad 27 € 
získate taštičku s miniproduktmi VICHY ZADARMO. Taštička je samostatne nepredajná. Zľava –20 % sa vzťahuje na produkty Eucerin® z produktového radu ANTIPIGMENT 
okrem akciových balení. Zľava –7 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov značky Avène okrem akciových balení nad 21 €. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými 
ponukami. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. Kúpite v lekárňach s dermokozmetikou 
alebo na www.drmax.sk/beautyclub.

2399 €
23,990 €/1 l

Atoderm Sprchový 
olej, 1 l



www.drmax.sk/beautyclub

499 €
9,980 €/100 ml

Krém na ruky, 50 ml

Zľava –30 % platí na všetky produkty z produktového radu URIAGE Bariésun. Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na URIAGE micelárne 
termálne vody, dezodoranty, antiperspirant, odličovacie mlieko, micelárnu penu, sprchovací krém, gél a olej a gély na intímnu 
hygienu. Akcia neplatí na sprchovacie gély a oleje Xémose a Bariéderm. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 
produkt s nižšou cenou. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate 
zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľava –20 % platí pri nákupe minimálne 2 ľubovoľných produktov CeraVe. Akcie nie 
je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Ponuka platí od 
1. 6. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. Kúpite v lekárňach s dermokozmetikou alebo na www.drmax.sk/beautyclub.

2799 €
55,980 €/100 ml

ANTHELIOS PIGMENT 
CORRECT, 50 ml

1049 €
6,993 €/100 ml

Balzam po opaľovaní, 
150 ml

/1499 €

2699 €
53,980 €/100 ml

ANTI-PIGMENT Denný 
krém SPF 30, 50 ml

/3399 €

TAŠTIČKA 
ZADARMO

PRI NÁKUPE 
NAD 27 €

ZĽAVA

-20 %
NA

ANTIPIGMENT

ZĽAVA

-20 %
PRI KÚPE

2 PRODUKTOV

ZĽAVA

-6 €
PRI NÁKUPE

NAD 19 €

ZĽAVA

-7 €
PRI NÁKUPE

NAD 21 €

ZĽAVA

-5 €
PRI NÁKUPE

NAD 25 €

ZĽAVA

-30 %

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

1 + 1
ZADARMO

NA PRODUKTY
HYGIENY

Účinná ochrana pokožky 
počas letných dní

1199 €
9,592 €/100 ml

Dezodorant s kamen-
com, 125 ml

Dôkladná starostlivosť 
s produktmi URIAGE

Najjemnejšia hygiena 
a starostlivosť pre citlivú pokožku

Zdravie patrí 
aj pokožke

1299 €
2,746 €/100 ml

Čistiaca emulzia, 473 ml

O krok bližšie 
k zdraviu a kráse

Jedinečná kozmetika 
pre jedinečné ženy

Objavte revolúciu proti 
pigmentovým škvrnám

Dermokozmetické prípravky na telo 
a tvár odporúčané dermatológmi

4499 €
112,475 €/100 ml

Remodelačný denný 
krém, 40 ml

DermAbsolu, 
aby vek bol iba číslo

Zľava –5 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov BIODERMA zo všetkých produktových radov nad 25 €. Zľava –6 € platí pri nákupe produktov LA ROCHEPOSAY zo 
všetkých produktových radov okrem akciových balení a zľavnených produktov nad 19 €. Pri nákupe akýchkoľvek produktov VICHY zo všetkých produktových radov nad 27 € 
získate taštičku s miniproduktmi VICHY ZADARMO. Taštička je samostatne nepredajná. Zľava –20 % sa vzťahuje na produkty Eucerin® z produktového radu ANTIPIGMENT 
okrem akciových balení. Zľava –7 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov značky Avène okrem akciových balení nad 21 €. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými 
ponukami. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. Kúpite v lekárňach s dermokozmetikou 
alebo na www.drmax.sk/beautyclub.

2399 €
23,990 €/1 l

Atoderm Sprchový 
olej, 1 l



SKIN DAYS
9. – 14. 6. 2022
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v lekárňach 
Dr.Max a online na stránke www.drmax.sk/beautyclub.

2+1
ZADARMO

na všetky produkty 
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. Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 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. Fenimax 1 mg/g, 50 g, liek 
na vonkajšie použitie, obsahuje dimetindénium-maleát. Repellent Spray je biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 30 kapsúl, 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.

Ako to funguje? 
Je to jednoduché!

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

Zľavy až do –50 % platia na vybrané produkty dermokozmetiky od 9. 6. do 14. 6. 2022 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.

PLATÍ 

NA PONUKU

DERMOKOZMETIKY

ZĽAVY AŽ DO

-50%

ZADARMO

499 € 399 € 898 €349 €


