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-31%

10,527 €/100 g

1579/22€

LOKÁLNA BOLESŤ

89 €

Voltaren Forte 2,32 % gél
150 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.

1+1

9

59 €

50 tbl

ZADARMO

-37%

-21%

0,300 €/1 vrecko

0,666 €/1 vrecko

11,990 €/100 g

8

19 /31

99 €

99 €

99 €

30 vreciek

MAGNÉZIUM

KOLAGÉN

Magnesium B6 Premium, 50 tabliet
Magnesium Sticks 400 mg, 30 vreciek

Collagen Drink
30 vreciek

Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania a tiež k správnej
funkcii nervového systému. Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na
ľubovoľnú kombináciu vyššie vyobrazených produktov Dr.Max.
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s nižšou
cenou. Výživové doplnky.

Výživový doplnok vo forme prášku na prípravu nápoja s obsahom
až 10 000 mg kolagénu v jednej dávke, hyaluronátu sodného,
biotínu, zinku, mangánu a vitamínu C poskytuje unikátnu
starostlivosť o pokožku, vlasy a nechty a pomáha udržiavať
zdravé kosti, kĺby a spojivové tkanivá.

BOLESŤ

Ibalgin® 400
48 tabliet

-26%

-20%

4 /6

6 /7

49 €
09 €

Ibalgin® 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, svalov, kĺbov
a bolestivej menštruácii. Znižuje horúčku a tlmí zápal.
Liek1 obsahuje ibuprofén.

HNAČKA

ENDITRIL®
10 tvrdých kapsúl

19 €
79 €

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

1199/15€

29 €

OPUCH
A BOLESŤ
Lioton® gel
100 g

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.

-32%

ALERGIA

Fenistil 1 mg/g gél
50 g

18,980 €/100 g

949/14€

09 €

Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú pokožku rôzneho
pôvodu: svrbiaca vyrážka, uštipnutie hmyzom, spálenie slnkom,
povrchové popáleniny, žihľavka. Forma gélu má chladivý účinok.
Liek² obsahuje dimetindénmaleinát.

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. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

KÚPTE
2 ks

-31%

UŠETRÍTE

5

39 €

4,995 €/100 g

9 /15

LOKÁLNA BOLESŤ

0,320 €/1 vrecko

959/11€

7,890 €/100 g

7 /11

99 €

2 × 100 g

-19%

89 €

38 €

89 €

59 €

100 g

HNAČKA

Ibalgin® Gel, 100 g
Ibalgin® Krém, 100 g
Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g
Ibalgin® Gel2 a Ibalgin Krém2 potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Na liečbu poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú
pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých, deti a dospievajúcich. Pri kúpe dvoch kusov Ibalgin®
Gel 5 %, 100 g, alebo Ibalgin® Krém 5 %, 100 g, získate výhodnú cenu. Bežná cena jedného balenia Ibalgin® Gel 5 %, 100 g, alebo Ibalgin®
Krém 5 %, 100 g, je 7,69 €, 7,690 €/100 g. Produkty je možné kombinovať. Lieky2 obsahujú ibuprofén. Ibalgin® DUO EFFECT2 unikátna
kombinácia 2 účinných látok potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje vstrebávanie modrín.

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.

-50%
NA DRUHÉ
BALENIE

S kartou
Dr.Max CLUB
21,967 €/100 g

16,980 €/100 g

6 /7 849/9€
59 €

30 g

39 €

50 g

99 €

399/4€ 429/4€
10 mg

59 €

5 mg

ALERGIA, ÚĽAVA PRI SVRBENÍ

ALERGIA

Uľavuje od svrbenia rôzneho pôvodu, napríklad po poštípaní
hmyzom, spálení od slnka alebo pri žihľavke a miernych kožných
popáleninách. Gél dobre preniká do kože, vďaka čomu účinkuje
už po niekoľkých minútach. Je určený pre dospelých,
dospievajúcich a deti. Lieky2 obsahujú dimetindénium-maleát.

Lieky1 sa používajú na liečbu príznakov spojených s alergickými
stavmi, ako je alergická nádcha a žihľavka. Cetirizin Dr.Max
obsahuje cetirizín dihydrochlorid. Levocetirizin Dr.Max obsahuje
levocetirizín dihydrochlorid.

Fenimax 1 mg/g gél
30 g alebo 50 g

HNAČKA
A ZÁPCHA

6 /8

3 /4

09 €

L.SK.MKT.CC.03.2019.0863

Claritine® 10 mg
10 tabliet

-21%

20 cps

10 tbl

ALERGIA

Cetirizin Dr.Max 10 mg
Levocetirizin Dr.Max 5 mg
7 tabliet

-21%

39 €

659 €

99 €

OSLOBOĎTE SA OD ALERGIE A OPÄŤ ZHLBOKA DÝCHAJTE.
Rieši prejavy vonkajších aj interiérových alergií, neovplyvňuje
bežné denné aktivity. Uľaví od príznakov alergie až na 24 hodín.
Len pre členov Dr.Max CLUB pri kúpe Claritine® 10 mg, 10 tabliet,
získate druhé balenie so zľavou –50 %. Liek¹ obsahuje loratadín.

59 €

6 tbl

59 €

-16%

1,573 €/1 dávka

629/7€
4 × 5 ml

49 €

IMODIUM® a MICROLAX®
pre správne zažívanie
IMODIUM® – rýchla a účinná liečba akútnej a chronickej hnačky. Liek1 je vhodný na liečbu akútnej hnačky súvisiacej so syndrómom dráždivého čreva. Na liečbu dospelých a detí od 6 rokov.
Lieky IMODIUM® 2 mg1 a Imodium® Instant 2 mg1 obsahujú loperamídium-chlorid. MICROLAX® – rýchla úľava od zápchy. Liek9 s rýchlym nástupom účinku za 5 až 20 minút.
Jednoduchá a diskrétna aplikácia s predvídateľným účinkom.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 9. Liek na rektálne 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. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-17%

-20%
S kartou
Dr.Max CLUB

469/5€

269/2€ 399/4€ 449/4€
24 tbl

99 €

48 tbl

49 €

99 €

30 cps

69 €

BOLESŤ, HORÚČKA

Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 24 tabliet
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 48 tabliet
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 30 kapsúl

BOLESŤ

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

Ibalgin® Plus : rýchlejšia a silnejšia úľava od bolesti hlavy vďaka
jedinečnej kombinácii 2 účinných látok. DVOJITÁ SILA PROTI
BOLESTI HLAVY.
1

229 €

LOKÁLNA
BOLESŤ

Olfen Forte 23,2 mg/g gél
150 g

6 /8

2 × 24 tbl

Panadol Extra Novum proti miernej až stredne silnej bolesti.
Vďaka technológii Optizorb uvoľňuje účinnú látku už do 10 minút.
Pri kúpe dvoch balení získate výhodnú cenu. Bežná cena
jedného balenia Panadol Extra Novum, 24 tabliet, je 4,49 €.

-21%

-19%

8,927 €/100 g

5,790 €/100g

150 g

09 €

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

LOKÁLNA
BOLESŤ

2g

89 €

OPAR

1

13 /17

789/8€

98 €

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
filmom obalené tablety
24 tabliet

39 €

394,500 €/100 g

69 €

BOLESŤ

Ľahko prehltnuteľné želatínové kapsuly s protizápalovým
účinkom pre rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Liek1 obsahuje diclofenacum kalicum.

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku
pri chrípke a zápaloch horných dýchacích ciest. Len pre členov
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Nurofen® Rapid 400 mg CAPSULES,
30 kapsúl, za 5,29 € (z pôvodných 6,69 €).
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

UŠETRÍTE

09 €

Voltaren Rapid 25 mg
20 kapsúl

29 €

KÚPTE
2 ks

29 €

BOLESŤ

20 cps

NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
20 kapsúl

Ibalgin® Plus 400 mg/100 mg
24 tabliet

-22%
6 /8

BOLESŤ
A HORÚČKA

419/5€

5 /7

79 €
19 €

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.

Herpesin krém
2g
Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ Herpesin krém, 5 g, za 11,29 €
(z pôvodných 12,79 €), 225,800 €/100 g. Lieky² obsahujú aciklovir.

-21%

LOKÁLNA
BOLESŤ

Olfen 140 mg
5 liečivých náplastí

1,638 €/1 ks

819/10€
5 ks

39 €

Olfen 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, na dlhotrvajúcu
úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín až na 12 hodín.
VÝHODNE AJ Olfen 140 mg, 10 liečivých náplastí, za 14,69 €
(z pôvodných 18,79 €), 1,469 €/1 ks. Lieky2 obsahujú sodnú soľ
diklofenaku.

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. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-23%

-16%

-25%

0,735 €/1 vrecko

48,900 €/100 ml

52,900 €/100 ml

10 /13

4 /5

29 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

49 €

THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok
na perorálny roztok, 14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek¹ účinne odstraňuje
väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť
hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu horúceho
nápoja.

529/7€

89 €

HA 0,1 %

89 €

NÁDCHA

NÁDCHA

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

OLYNTH® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom
zvlhčujúcim látkam, bez obsahu konzervačných látok, dlhodobý
účinok až 10 hodín. Liek5 obsahuje xylometazolínium-chlorid.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU OLYNTH®.

-21%

09 €

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Pomáha
rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. 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.

-17%

-16%
S kartou
Dr.Max CLUB

21,980 €/100 ml

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml

1099/13€

99 €

50 ml

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť žalúdka?
Nevoľnosť? Iberogast® lieči rôzne tráviace ťažkosti a harmonizuje
celé trávenie. Iberogast® – expert na vaše tráviace ťažkosti!
VÝHODNE AJ Iberogast®, 100 ml1, za 15,59 € (z pôvodných
19,59 €), 15,590 €/100 ml. Lieky1 sú zložené z kvapalných
extraktov rôznych častí bylín.

NADÚVANIE

Degasin® Simetikón 280 mg
24 + 8 kapsúl

10 /13

ŽIVÉ
MIKROORGANIZMY

30 + 10 cps

99 €

BIOPRON® Forte
30 + 10 kapsúl

Unikátny komplex živých mikroorganizmov obohatený o kvasinku
S. Boulardii a fruktooligosacharidy. Podporuje obnovenie
rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života nielen
na cesty. VÝHODNE AJ BIOPRON® Forte, 30 kapsúl, za 10,99 €
(z pôvodných 13,99 €) a BIOPRON® Forte, 60 kapsúl, za 17,99 €
(z pôvodných 22,59 €). Výživové doplnky.

24 + 8 cps

79 €

Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie a plynatosť?
Degasin® prináša rýchlu úľavu pri črevných a brušných
ťažkostiach. Obsahuje až 280 mg simetikónu v jednej kapsule.
Stačí 1 kapsula denne. VÝHODNE AJ Degasin® Simetikón
280 mg, 32 kapsúl, za 7,39 € (z pôvodných 8,99 €).
Zdravotnícke pomôcky.

PÁLENIE ZÁHY

Rennie® ICE bez cukru
48 žuvacích tabliet

MAGNE B6®

FORTE ACTIVE,
20 vreciek

MAGNE B6® FORTE ACTIVE a MAGNE B6® FORTE obsahujú
horčík a vitamín B6. MAGNE B6® FORTE ACTIVE navyše obsahuje
vitamín B9, ktorý podporuje správnu funkciu psychiky, ako je
pamäť, koncentrácia a odolnosť proti stresu. Horčík a vitamíny B6
a B9 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania. MAGNE B6®
CONTROL STRESS prispieva k väčšej odolnosti proti stresu.
Extrakt z Rhodiola rosea prispieva k odolnosti proti stresu. Horčík
prispieva k zníženiu únavy. Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na
ľubovoľnú kombináciu vyobrazených produktov MAGNE B6®.
Pri rôznych cenách produktov získate ZADARMO produkt
s najnižšou cenou. Výživové doplnky.

39 €

ZADARMO

0,445 €/1 vrecko

889 €

48 tbl

2+1

ZADARMO

ÚNAVA
A VYČERPANIE

699/8€

Rennie® – rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy už do
niekoľkých minút. Vhodné aj pre tehotné, dojčiace ženy či
diabetikov pri dodržaní maximálneho dávkovania.* Na pálenie
záhy č. 1 na Slovensku.** Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE
AJ Rennie® ICE bez cukru, 24 tabliet, za 4,19 € (z pôvodných
5,19 €). Zdravotnícke pomôcky.
* Max 11 žuvacích tabliet denne. **IQVIA, predaje z lekární v SR, trh
03G – Acid Control&Heartburn prod., hodnota 2018, 2019, 2020.

2+1

-21%
99 €

559/6€

VITAMÍNY
A MINERÁLY

od 329 €
20 šumivých tbl

Dr.Max Šumivé vitamíny a minerály
20 šumivých tabliet
Namixujte si ľubovoľnú trojicu šumivých vitamínov a minerálov
podľa svojej chuti. Zadarmo vždy produkt s najnižšou predajnou
cenou. Platí iba na tu vyobrazené šumivé výživové doplnky.
Pri nákupe dvoch produktov získate tretí zadarmo. Pri rôznych
cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-21%

-20%
S kartou
Dr.Max CLUB

21,967 €/100 g

11 /12 21 /23 18 /20
69 €

60 tbl

99 €

59 €

120 tbl

99 €

6 /8

89 €

Simple,
120 tbl

99 €

ŽILY

30 g

39 €

Voľnopredajný liek2, 9 na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných
hemoroidov. VÝHODNE AJ Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg
čapíky, 10 ks9, za 6,59 € (z pôvodných 8,39 €), 0,659 €/1 ks.

-22%

-36%

S kartou
Dr.Max CLUB

ZDRAVÉ KĹBY

29 €

CEMIO KAMZÍK®
60 kapsúl

-21%

Skončite s fajčením. 24-hodinová kontrola pri odvykaní od
fajčenia. Uľaví od chuti na cigaretu, zmierni abstinenčné príznaky.
Liek² obsahuje nikotín. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE
AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU NiQuitin.

S kartou
Dr.Max CLUB

BOLESŤ CHRBTA

1699/26€

69 €

CEMIO AU! BLOCK
30 kapsúl

Nový, 2× SILNEJŠÍ CEMIO KAMZÍK® na kĺby, väzy a šľachy.
Jedinečná kombinácia prírodných kolagénov NATIV.COL™.
Vitamín C je dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu v kĺbových
chrupavkách. Výživové doplnky.

19 €

NiQuitin CLEAR 21 mg
7 ks náplastí

Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g

DioMax obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín,
escín a rutín. DioMax Simple obsahuje diosmín, hesperidín
a vitamín C, ktorý prispieva k správnej tvorbe kolagénu, a tým
k správnej funkcii ciev. Výživové doplnky.

1649/21€

2239/28 €
7 ks

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

HEMOROIDY

DioMax, 60 tabliet alebo 120 tabliet
DioMax Simple, 120 tabliet

3,199 €/1 ks

59 €

PROSTATA

1799/19€

99 €

3BULLUS
90 kapsúl

Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu: bolesť chrbtice,
syndróm karpálneho tunela, brnenie končatín. Iba 1 kapsula
denne. AU!Block, už žiadne AU! Potravina na osobitné lekárske
účely.

Výživový doplnok sa zameriava na 3 základné aspekty mužského
zdravia: 1. fungujúcu prostatu a močový mechúr, 2. potenciu
a sexuálne zdravie, 3. výkon v zmysle fyzickej sily a dobrej
odolnosti proti stresu.

-19%

-22%

S kartou
Dr.Max CLUB

1899/24€

29 €

PROSTATA

Prostamol® UNO
60 kapsúl
Prostamol® UNO je tradičný rastlinný liek1 indikovaný dospelým
mužom, ktorý sa používa na zmiernenie symptómov dolných
močových ciest súvisiacich s benígnou hyperpláziou prostaty.
Obsahuje 320 mg serenoe repens. Užíva sa 1 kapsula denne
v rovnakom čase po jedle a zapije sa dostatočným množstvom
vody.

1759/21€
60 cps

89 €

PROSTATA, POTENCIA
Cemio RED3 silnejšie zloženie
60 kapsúl

2× silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu, potenciu
a vitalitu. Slivka africká na podporu zdravia prostaty, maca na
podporu sexuálneho zdravia a sibírsky ženšen na podporu vitality.
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Cemio RED3
silnejšie zloženie, 30 kapsúl, za 11,39 € (z pôvodných 13,99 €).
Výživové doplnky.

PROSTATA

1339/17€
50 + 10 tbl

29 €

Prostenal® CONTROL
50 + 10 tabliet
Kombinuje 320 mg serenoy plazivej, extrakt z pŕhľavy a tribulus
terrestris, vitamíny a minerály, ktoré podporujú celkové zdravie
prostaty. Udržuje správnu funkciu močových ciest a má priaznivý
vplyv aj na sexuálnu výkonnosť. Najdôveryhodnejšia značka
v starostlivosti o prostatu 2020/21, držiteľ certifikátu GMP.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO
RADU Prostenal®. Výživové doplnky.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 9. Liek na rektálne 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. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-17%

-17%
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8 /10

99 €

VAGINÁLNA
MYKÓZA

39 €

GYN Kombi

L.SK.MKT.CC.02.2021.1345

INTÍMNE
ZDRAVIE

99 €

7 tbl

89 €

Beliema® Effect PLUS
7 tabliet

Canesten® GYN Kombi
1× tableta 500 mg + krém 20 g
Jednorazová liečba 1 vaginálnou tabletou s aplikátorom a krém
navyše na úľavu od nepríjemných vonkajších príznakov.
Canesten® GYN Kombi balenie obsahuje tabletu8 a krém2.
VÝHODNE AJ NOVINKA Canesten GYN 1 deň, 500 mg, 1 mäkká
vaginálna kapsula8, za 9,89 € (z pôvodných 12,09 €).
Lieky2, 8 obsahujú klotrimazol.

-20%
0,779 €/1 čapík

VAGINÁLNA
MYKÓZA

INTÍMNA
HYGIENA

Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety vhodné pri
kvasinkovej aj bakteriálnej infekcii s laktobacilmi a kyselinou
mliečnou na obnovu a udržanie fyziologického pH. Beliema®
Effect PLUS je zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ Beliema®
Expert Intim krém, 30 ml, za 7,99 € (z pôvodných 9,79 €),
26,633 €/100 ml. Beliema® Expert Intim krém je kozmetický
výrobok.

Prírodné vaginálne čapíky so zosilneným účinkom s výťažkom
z tea tree a šalvie lekárskej, ktoré výrazne eliminujú baktérie
a plesne spôsobujúce infekcie. Podporná liečba vaginálnych
výtokov. Odstraňuje pálenie a svrbenie. Pre prirodzenú rovnováhu
v pošve. VÝHODNE AJ GYNTIMA Probiotica vaginálne čapíky,
10 ks, za 7,79 € (z pôvodných 9,79 €), 0,779 €/1 čapík.
Zdravotnícke pomôcky.

Saforelle®
250 ml

-23%

2,716 €/100 ml

6 /8

49 €

Saforelle® jemný gél na intímnu hygienu a hygienu celého tela,
250 ml. Zmierňuje svrbenie a pálenie v intímnej zóne, pomáha
predchádzať gynekologickým zápalom najčastejšie spôsobeným
letnými aktivitami vo vode, pri hemoroidoch aj pri každodennej
očiste citlivej pokožky. Neobsahuje mydlo. Kozmetický výrobok.

79 €

GYNTIMA Probiotica FORTE
vaginálne čapíky 10 ks

-20%

79 €

779/9€

Probiotica
FORTE

1,699 €/100 ml

INTÍMNA
HYGIENA

1189/13€
5 × 140 ml

69 €

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. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU ROSALGIN®.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tabliet

959/12€
10 tbl

59 €

Urinal Akut® FORTE vyvinutý v spolupráci s expertmi na urológiu
obsahuje patentované zloženie s vysokokoncentrovaným
extraktom z kanadských brusníc (36 mg PAC v 1 tablete)
a s vitamínom D, doplnené zlatobyľou obyčajnou na podporu
zdravia močových ciest. Akútna starostlivosť. VÝHODNE AJ
Urinal Akut® FORTE, 20 tabliet, za 17,39 € (z pôvodných 21,59 €)
a Urinal® D-manosa Forte, 10 vreciek, za 9,99 € (z pôvodných
12,29 €), 0,999 €/1 vrecko. Výživové doplnky.

-21%
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32,600 €/100 ml

59 €

ODVODNENIE

60 cps

29 €

Forfemina Slim
60 kapsúl

Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej vody z tela, kontrole
telesnej hmotnosti a normálnej funkcii vylučovacieho systému,
bráni vzniku opuchov dolných končatín. VÝHODNE AJ Forfemina,
30 kapsúl, za 7,79 € (z pôvodných 9,99 €). Výživové doplnky.

489/5€

2189/24€

69 €

OČNÉ KVAPKY

Visine® Rapid 0,5 mg/ml
očné roztokové kvapky, 15 ml
ÚĽAVA POČAS OKAMIHU. Zmierňuje začervenanie očí.
Rýchly nástup účinku už za 30 sekúnd po miestnom použití.
Má zvlhčujúci účinok a zlepšuje očný komfort až na 12 hodín.
Liek4 obsahuje tetryzolínium-chlorid.

39 €

OČI

Lutein Complex Premium
90 kapsúl
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú
k udržiavaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

2. Liek na vonkajšie použitie. 4. Liek na podanie do oka. 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. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-24%

BRADAVICE

16 /21

59 €
89 €

FREEZE

EndWarts® FREEZE
NA ODSTRÁNENIE BRADAVÍC, 7,5 g N2O

Prípravky EndWarts® účinne odstraňujú bradavice na rukách,
pažiach a chodidlách. Rýchlo a jednoducho sa používa a je
vhodný pre široké spektrum pacientov, deti od 4 rokov, diabetikov
a tehotné ženy. Klinicky overená účinnosť všetkých prípravkov
EndWarts®. EndWarts® FREEZE obsahuje 7,5 g oxidu dusného,
EndWarts® ORIGINAL 5 ml roztoku kyseliny mravčej, EndWarts®
PEN 3 ml kyseliny mravčej. VÝHODNE AJ EndWarts® ORIGINAL,
5 ml, za 14,59 € (z pôvodných 19,49 €), 291,800 €/100 ml
a EndWarts® PEN, 3 ml, za 15,39 € (z pôvodných 20,29 €).
Zdravotnícke pomôcky.

-26%
NECHTOVÁ
MYKÓZA

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

393,636 €/100 ml

24,950 €/100 g

12 /17

499/5€

99 €
79 €

3,3 ml

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

-19%

-15%

20 g

89 €

MYKÓZA

Candibene
dermálny krém, 20 g
Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka.
VÝHODNE AJ Candibene, dermálna roztoková aerodisperzia,
40 ml, za 4,49 € (z pôvodných 5,29 €), 11,225 €/100 ml.
Lieky2 obsahujú klotrimazol.

-17%

-18%

S kartou
Dr.Max CLUB
125,800 €/100 g

PORANENIA
KOŽE

6 /7

29 €
79 €

HemaGel®
5g

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.

8,472 €/100 ml

21,980 €/100 g

PORANENIA,
INFEKCIE

10 /13

29 €

99 €

HOJENIE RÁN

BepanGel® hojivý gél
50 g

ALFASILVER na ošetrenie rán
125 ml

BepanGel®: „Veľký pomocník na malé rany“. Moderný hydrogél
4 v 1 – urýchľuje hojenie, chráni pred ďalšou infekciou, chladí
a nepáli, znižuje riziko vzniku jaziev. Zdravotnícka pomôcka.

-21%

1059/12€

99 €

Sprej s ionizovaným striebrom na ošetrenie rán. Striebro chráni
pred infekciou a pomáha urýchliť hojenie. Pri ošetrení v rane
neštípe a nepáli. Zdravotnícka pomôcka.

-20%

S kartou
Dr.Max CLUB

999/12€
16,650 €/100 ml

KOZMETIKA

60 ml

79 €

Bi-Oil®
60 ml

Pomáha znižovať viditeľnosť starých aj nových jaziev. Znižuje
riziko vzniku strií a znižuje viditeľnosť existujúcich strií. Len pre
členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Bi-Oil®, 200 ml, za 23,99 €
(z pôvodných 30,89 €), 11,995 €/100 ml. Kozmetické výrobky.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

5999/74 €
99 €

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 paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

3859/44 €
29 €

recyklačný poplatok 0,07 €

Tlakomer Microlife® BP3AG1
+ teplomer ako darček
1 ks
Plnoautomatický tlakomer s manžetou na rameno a kompresorom,
vybavený IHB technológiou pre včasné rozpoznanie arytmie
srdca. 5 rokov záruka. 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. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-10%

0,128 €/1 ks

PRE DETI
BEBELO

0,016 €/1 ks

3 /3

1 /1

59 €

29 €

99 €

1 Newborn,
28 ks

Wet Wipes,
80 ks

49 €

1,198 €/100 g

719 €/7

99 €

BEBELO MILK,
600 g

BEBELO® 2 je následná dojčenská mliečna výživa vhodná na osobitné výživové účely dojčiat starších ako 6 mesiacov. Slúži iba ako súčasť pestrej stravy a nie je určená ako náhrada materského mlieka počas
prvých 6 mesiacov života. Pre zdravie dojčiat je dôležité dôsledné dodržiavanie návodu na prípravu aj uvedených odporúčaní. Rozhodnutie začať s doplnkovou výživou vrátane akéhokoľvek výnimočného
použitia do šiestich mesiacov veku by sa malo urobiť len na základe rady nezávislých osôb s kvalifikáciou v lekárstve, výžive alebo farmácii alebo iných odborníkov zodpovedných za starostlivosť o matku a dieťa
založenej na špecifických potrebách súvisiacich s rastom a vývojom každého dojčaťa.

KÚPTE
3 ks

-40%

ZAPLATÍTE

1349 €
za 1 ks

DOJČENSKÁ
VÝŽIVA

Nutrilon® 2 ADVANCED
800 g

2,324 €/100 g

18

5,983 €/100 g

59 €
ZAPARENINY

800 g

Následná dojčenská výživa. Pre podporu imunitného systému –
obsahuje vitamíny C a D, ktoré prispievajú k normálnej funkcii
imunitného systému tak ako všetky následné mlieka podľa
požiadaviek legislatívy. Pri kúpe 3 balení Nutrilon® získate
akciovú cenu 13,49 € za balenie, 1,686 €/100 g. Nevzťahuje sa na
počiatočnú dojčenskú výživu. 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.
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TEHOTENSTVO

39 €

Pregnafolin® + DHA
30 tabliet + 30 kapsúl

Vo vyváženej kombinácii zaisťuje prísun dôležitých vitamínov D3
a komplexu vitamínov B, jódu a omega-3 nenasýtených mastných
kyselín DHA a EPA. Určený ženám od 13. týždňa tehotenstva až
do ukončenia dojčenia. Výživový doplnok.

60 g

99 €

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.

-50%

69 €

3 /3

2,793 €/100 ml

59 €
REPELENT

419/6€

99 €

Repellent Spray
150 ml
Spoľahlivo odpudzuje komáre, kliešte a mušky. Účinkuje aj proti
komárom tigrím (Aedes albopictus) schopným prenášať rôzne
choroby. Repellent Spray je biocídny výrobok. Používajte biocídy
bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu
a informácie o výrobku.

-18%

TEHOTENSTVO

Femibion® 1 Plánovanie
a prvé týždne tehotenstva
28 tabliet

1,995 €/100 ml

13 /16

od 399 €

19 €

28 tbl

19 €

Výživový doplnok Femibion 1 na obdobie plánovania a až do
konca 12. týždňa tehotenstva. S kombináciou kyseliny listovej
a metafolínu (prispievajúcou k deleniu buniek a rastu zárodočných
tkanív) a cholínom na podporu zvýšenej výživovej potreby počas
tehotenstva. Neobsahuje lepok, laktózu ani želatínu. VÝHODNE
AJ Femibion® 1, 56 tabliet, za 20,99 € (z pôvodných 25,79 €)
a Femibion® 2, 56 tabliet + 56 kapsúl + darček, za 44,99 €
(z pôvodných 50,99 €). Výživové doplnky.

AFTER SUN, 200 ml

OPAĽOVANIE
SUN CARE

Opaľovacie prípravky Dr.Max SUN CARE pre dospelých i deti
pomáhajú chrániť pokožku pred vplyvmi slnečného žiarenia.

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Dôležité upozornenie! Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa
má byť používaná na odporúčanie lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Potravina na osobitné výživové účely. Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným
žiarením. Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku. 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. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-23%

-28%
S kartou
Dr.Max CLUB

4,060 €/100 ml

3,990 €/100 ml

3,727 €/100 ml

5 /5 3 /4 559/6€
19 €

99 €

4,393 €/100 ml

6 /7 6 /8
Pena

2,595 €/100 ml

659/9€

2,676 €/100 ml

09 €

99 €

69 €

Telové mlieko

79 €

PO OPAĽOVANÍ

150 ml

19 €

PO OPAĽOVANÍ

PO OPAĽOVANÍ

SWISS Panthenol PREMIUM,
Pena 10 %, 125 + 25 ml
SWISS Panthenol PREMIUM,
Telové mlieko, 200 + 50 ml

Panthenol hydratuje a zvláčňuje pokožku podráždenú
opaľovaním. Kozmetické výrobky.

Kozmetické prípravky s vysokým obsahom D-panthenolu 10 %,
aloe vera a vitamínov. Regenerujú a vyživujú slnkom podráždenú
pokožku, dobre sa vstrebávajú, sú vhodné pre deti aj na citlivú
pokožku. VÝHODNE AJ Panthenol SWISS PREMIUM gél
s mentolom, 100 + 25 ml, za 4,99 € (z pôvodných 6,59 €),
3,992 €/100 ml.

Dokonalá regenerácia a hydratácia nielen po opaľovaní. Prináša
úľavu slnkom podráždenej pokožke. Vďaka zvýšenému obsahu
D-panthenolu účinne upokojuje a napomáha regenerovať
pokožku. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PANTHENOL omega
SO ZĽAVOU –28 %. Kozmetické výrobky.

Panthenol
7 % mlieko

79 €

Panthenol
7 % gél

49 €

Panthenol
10 % sprej

Panthenol 7 % mlieko, 200 ml
Panthenol 7 % gél, 100 ml
Panthenol 10 % sprej, 150 ml

99 €

PANTHENOL omega 10 % ĽADOVÝ EFEKT
150 ml

Všetko pre vaše leto na MAX
nájdete na www.drmax.sk/leto

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. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

www.drmax.sk/beautyclub

1+1

ZĽAVA

-50%

MO
ZADAR
ELÉ

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

NA C
O
PORTFÓLI

Vyvinuté pre potreby celej rodiny.
9,980 €/100 ml

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

od 4

249/4€

99 €

99 €

Termálna voda, 50 ml

Krém na ruky, 50 ml

ZĽAVA

-6 €
ZĽAVA

-6 €
PE
PRI NÁKU
NAD 16 €

Chráňte pred slnkom seba
a svojich blízkych.

Eau Thermale Avène,
zdravá pleť, zdravé sebavedomie.

ZĽAVA

-6 €

Kozmetika EUCERIN SUN poskytuje komplexnú
ochranu proti slnečnému poškodeniu pokožky.

Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky URIAGE. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt
s nižšou cenou. Zľava –50 % platí na celé portfólio značky NUANCE. Zľava –6 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov
A-DERMA PROTECT okrem akciových balení. Zľava –6 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov značky Avène Sun
okrem akciových balení nad 16 €. Zľava –6 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov Eucerin® SUN okrem akciových
balení. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2022 alebo do
vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

Produkt
Dr.Max

LEPŠIA
KVALITA

3 000 mg kolagénu v 1 vrecku.

10 000 mg kolagénu v 1 vrecku

a navyše hyaluronát sodný, biotín, zinok, mangán, vitamín C.

Rozdiel je v kvalite, rozdiel je v značke Dr.Max
Vyberte si lepšiu kvalitu oproti bežne kupovaným produktom.

Bežne kupovaným produktom na účely tejto reklamy sa rozumie najpredávanejší produkt v kategórii 82C1B ORAL MULTI-FUN FAC PRD WO, PACKAGE = POWD. SACHET
podľa trhových dát konsolidovaných spoločnosťou IQVIA, sumárne predaje (sell-out) za trh kamenných lekární a online lekární v SR, predané kusy (units), obdobie 07 – 12/2021.
Odôvodnenie výberu: Podobnosť v zložení a forme výrobku (výživový doplnok s obsahom hydrolyzovaného kolagénu vo forme prášku na prípravu nápoja). Porovnávaný
produkt môže obsahovať aj iné, v tejto reklame neuvedené zložky, ktoré môžu ovplyvňovať jeho kvalitu. Na účely porovnania kvality produktov však boli v tejto reklame
zohľadnené iba hlavné zložky typické pre porovnávanú kategóriu produktov.

Produkt
Dr.Max

LEPŠIA
CENA

719 €

10 mg sodnej soli
diklofenaku v 1 g gélu.

7,190 €/100 g

569 €
5,690 €/100 g

10 mg sodnej soli
diklofenaku v 1 g gélu
a navyše bez zápachu
po alkohole.*

Rozdiel je v cene, rozdiel je v značke Dr.Max
Vyberte si lepšiu cenu oproti bežne kupovaným produktom.

Bežne kupovaným liekom na účely tejto reklamy sa rozumie produkt Olfen gel, 100 g. Tu uvedené ceny oboch produktov predstavujú bežnú predajnú cenu produktu (pred
uplatnením prípadných zliav) v lekárňach Dr.Max platnú ku dňu 31. 3. 2022. Porovnávaný produkt môže obsahovať aj iné, v tejto reklame neuvedené zložky, ktoré môžu mať
vplyv na jeho cenu. Na účely tejto reklamy však boli zohľadnené iba vybrané zložky, ktoré sú podľa nášho názoru najdôležitejšie pre daný druh produktu. Diclofenac Dr.Max
10 mg/g gél, 100 g, a Olfen gel, 100 g, sú lieky na vonkajšie použitie, obsahujú sodnú soľ diklofenaku. * Liek Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gél, 100 g, neobsahuje pomocnú látku
izopropylalkohol.

V lekárňach alebo online hľadajte produkty označené logom Dr.Max.
www.drmax.sk/produkty

-20%

679/8€

59 €

4,490 €/100 g

449/5€

69 €

Laktobacily
„6“
30 kapsúl

1199/14€

Laktobacily
„6“
60 kapsúl

1149/14€

Laktobacily
„10“ Premium
40 kapsúl

Diclofenac
10 mg/g
gél, 100 g

539/6€

Loperamid
2 mg
20 kapsúl

799/9€

Autolekárnička
1 set

99 €

79 €

39 €

99 €

Zľava –20 % sa vzťahuje na vyššie vyobrazené produkty Dr.Max. Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gél, 100 g, je liek na vonkajšie použitie, obsahuje sodnú soľ diklofenaku. Loperamid
Dr.Max 2 mg je liek na vnútorné použitie, obsahuje loperamidiumchlorid. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom
alebo lekárnikom. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.

Multivitamin
Energy
100 tabliet

10 /20

49 €
99 €

100 tbl

4 /8

09 €

Multivitamin
Generation 50+
100 tabliet

Betakarotén
Forte
90 kapsúl

19 €

16,450 €/100 ml

3 /6

29 €
59 €

Healing Gel
20 ml

-50%

Contact Lens
Solution
100 alebo 360 ml
3,290 €/100 ml

329/6€

59 €

100 ml

0,086 €/1 vrecko

2 /5

59 €

59,900 €/100 ml

5 /11

99 €

Energy Sticks
30 vreciek

19 €

99 €

Očné kvapky
Komplexná
starostlivosť
10 ml

1,581 €/100 ml

569/11€

39 €

360 ml

Zľava –50 % sa vzťahuje na vyššie vyobrazené produkty Dr.Max. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.
Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.

Doprajte pokožke zdravé, bronzové opálenie

-25%

3,745 €/100 ml

749/9€
AFTER SUN

99 €

6,345 €/100 ml

1269/16 €
SPF 30

16,380 €/100 ml

819/10€

99 €

SPF 50+

99 €

Skinexpert by Dr.Max

SOLAR opaľovacie
mlieko pre deti
SPF 50
200 ml

Skinexpert by Dr.Max

SOLAR opaľovacie
mlieko pre deti
SPF 30

200 ml

Skinexpert by Dr.Max

Skinexpert by Dr.Max

SOLAR mlieko
po opaľovaní

SOLAR opaľovacie
SOLAR opaľovací mlieko SPF 50
200 ml
olej SPF 50

Skinexpert by Dr.Max

200 ml

200 ml

Skinexpert by Dr.Max
Skinexpert by Dr.Max

SOLAR opaľovací
olej SPF 30

200 ml

SOLAR opaľovacie
mlieko SPF 30
200 ml

Skinexpert by Dr.Max
7,095 €/100 ml

1419/18€
SPF 50

99 €

Skinexpert by Dr.Max

SOLAR opaľovací
krém SPF 50+

SOLAR opaľovací krém
pre deti SPF 50+

50 ml

50 ml

Akcia –25 % sa vzťahuje na všetky produkty značky Skinexpert by Dr.Max SOLAR. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.
Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným
žiarením. Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

