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-23%

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

0,735 €/1 vrecko

1029/13 €
14 vreciek

49 €

THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok, 14 vreciek

Pre dôchodcov najviac liekov ZADARMO

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.
K nákupu THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vreciek, získate hrnček ZADARMO.

-22%
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39 €

BOLESŤ
HRDLA

59 €

-28%

46,900 €/100 ml

5,590 €/100 ml

4 /5

69 €

NÁDCHA

HA 0,1 %

89 €

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

2+1

ZADARMO

-25%

7 /7

11 /15

29 €

30 cps

59 €

S postupným uvoľňovaním vitamínu C až 12 hodín pre jeho lepšie
vstrebávanie. Urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky
a nachladnutia. Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním.
Zvýšená potreba užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení,
športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. Pri nákupe
dvoch balení Celaskon® LONG EFFECT 500 mg, 30 kapsúl, získate
tretie balenie ZADARMO. Liek1 obsahuje kyselinu askorbovú.

79 €

MAGNÉZIUM

79 €

magnerot® 500 mg
100 tabliet
Liek magnerot® je jediné magnézium s kyselinou orotovou, vďaka
ktorej sa lepšie vstrebáva. Obsahuje dihydrát magnéziumorotátu.
magnerot® – vaše magnézium v oranžovej krabičke.
1

KAŠEĽ

Mucosolvan® pre dospelých
100 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 AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Olynth®.

3

Celaskon®
LONG EFFECT 500 mg
30 kapsúl

-20%

Olynth® HA 0,1 %
10 ml

Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

VITAMÍN C

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

559/7€
100 ml

79 €

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie a zmierňuje kašeľ
u dospelých i detí. VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN® LONG EFFECT
75 mg, 20 kapsúl, za 8,59 € (z pôvodných 10,99 €)
a Mucosolvan® Junior sirup, 100 ml, za 5,39 € (z pôvodných
6,89 €), 5,390 €/100 ml. Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

-20%

LOKÁLNA
BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % gél
180 g

10,550 €/100 g

1899/23€
180 g

89 €

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 rýchloschnúci
uterák ZADARMO. K dispozícii 2 farby uterákov.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu
pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare
je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-23%

-20%

0,666 €/1 vrecko

4,690 €/100 ml

7 /10

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

PARALEN® GRIP horúci nápoj
pomaranč a zázvor
12 vreciek
Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka, upchatý
nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. VÝHODNE VŠETKY LIEKY
Z RADU PARALEN® GRIP horúci nápoj, 12 vreciek, SO ZĽAVOU
– 23 %.

89 €

6 /8

59 €

50 ml

59 €

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 ml, za 6,59 € (z pôvodných 8,59 €),
3,661 €/100 ml.

39 €

KAŠEĽ

SUCHÝ
KAŠEĽ

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

Liek1 tlmí suchý a dráždivý kašeľ rôzneho pôvodu.
Sirup s karamelovo-čokoládovou arómou.
Obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.

Calcium chloratum – TEVA
100 ml

-23%
13,180 €/100 ml

749/8€

69 €

39 €

12 vreciek

3,745 €/100 ml

4 /5

99 €

Tussical
sirup 200 ml

-21%
SUCHÝ
KAŠEĽ

7,590 €/100 ml

4,490 €/100 ml

69 €

100 ml
Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup
100 ml

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašeľ efektívne uľavuje
od suchého dráždivého kašľa u dospelých a detí od 6 rokov.
Bez cukru s príjemnou višňovou príchuťou. Liek1 obsahuje
dextrometorfánium-hydrobromid. VÝHODNE AJ Robitussin
Expectorans na vykašliavanie 100 mg/5 ml1 sirup, 100 ml,
za 7,59 € (z pôvodných 9,69 €), 7,590 €/100 ml. Robitussin
Expectorans obsahuje guajfenezín. Robitussin Junior na suchý
dráždivý kašeľ 3,75 mg/5 ml1 sirup, 100 ml, výhodne za 7,59 €
(z pôvodných 9,69 €), 7,590 €/100 ml. Robitussin Junior obsahuje
dextrometorfánium-hydrobromid.

15 mg/5 ml
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69 €
19 €

KAŠEĽ

Solmucol® 200 mg
20 vreciek
Solmucol® rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje
vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. Neobsahuje
cukor, laktózu ani lepok. Liek1 obsahuje N-acetylcysteín.

99 €

30 mg/5 ml

49 €

VLHKÝ
KAŠEĽ

Ambroxol Dr.Max 15 mg/5 ml, 100 ml sirup
Ambroxol Dr.Max 30 mg/5 ml, 100 ml sirup
Liek1 pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest. Uľahčuje tak
vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Rýchle a jednoduché dávkovanie
vďaka priloženej odmernej striekačke. Lieky1 obsahujú
ambroxoliumchlorid.

-24%

0,235 €/1 vrecko

4,890 €/100 ml

4 /4 489/5€

7 /9

49 €

59 €

-26%

32,900 €/100 ml

32,900 €/100 ml

43,900 €/100 ml

3 /3 3 /3 4 /4
29 €

0,5 mg/ml

69 €

29 €

1 mg/ml

69 €

39 €

Neo 1 mg/ml

89 €

51,900 €/100 ml

NÁDCHA

519/7€
10 ml

09 €

NÁDCHA

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

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch
slizníc v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie.
Lieky⁵ obsahujú xylometazolíniumchlorid.

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.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Otrivin.

Orinox
10 ml

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-24%

-21%

10 /14

14 /19

99 €

0,580 €/1 ks

17 /21

99 €

49 €

STRES,
NERVOZITA

-17%
39 €

19 €

60 tbl

30 ks

09 €

ŽILY, CIEVY, HEMOROIDY

-18%
26,360 €/100 g

659/8€
25 g

09 €

Detralex® 500 mg, 60 tabliet
Detralex® 1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku, 30 ks
Emotralex™ rektálna masť, 25 g

PERSEN® forte
40 kapsúl

Rastlinný liek1 na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového napätia – ako denné
sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti – pri dočasných ťažkostiach so
zaspávaním – obsahuje extrakty z valeriány lekárskej, medovky lekárskej a mäty piepornej.

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 hemoroidy. Emotralex™ je
zdravotnícka pomôcka na rektálne použitie.

-20%

-21%

5 /7 9 /11
69 €

Zinok
15 mg

19 €

24 pst

Zinok 15 mg, 100 tabliet
Zinok Forte 25 mg, 100 tabliet
Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
a k udržaniu zdravých kostí, nechtov, vlasov a zdravej pokožky.
Výživový doplnok Dr.Max Zinok 15 mg obsahuje zinok v organickej
forme citranu zinočnatého. Výživový doplnok Dr.Max Zinok Forte
25 mg obsahuje vysokú dávku zinku v organickej forme
diglycinátu zinočnatého.

VIROSTOP NASAL SPRAY
20 ml

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám
po 1 minúte. Zníženie bolesti hrdla po 5 minútach. Liek na
vnútorné použitie. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU
Strepsils®.

7 /9

Liek7 na dezinfekciu úst a hltana pri zápalových a infekčných
ochoreniach, pôsobí proti baktériám, plesniam a niektorým
vírusom.

-15%

374,500 €/100 g

22 /28

79 €

749/8€

39 €

89 €

VIROSTOP spreje – efektívna ochrana pred ochorením COVID-19,
chrípkou a prechladnutím. V prípade choroby účinne zmierňujú
prejavy ochorenia COVID-19, chrípky a ďalších ochorení horných
dýchacích ciest. Niekoľkonásobne nižšie riziko infekcie horných
dýchacích ciest. Prírodné zloženie. VÝHODNE AJ VIROSTOP
ORAL SPRAY, 30 ml, za 7,79 € (z pôvodných 9,89 €), 25,967
€/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

JOX
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml

-21%

38,950 €/100 ml

20 ml

49 €

BOLESŤ
HRDLA

Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek

-21%

PROTI VÍRUSOM
A NÁDCHE

89 €

BOLESŤ
HRDLA

ZINOK

569/6€

99 €

99 €

Zinok Forte
25 mg

18,967 €/100 ml

6 /8

59 €

69 €

2g

89 €

BOLESŤ CHRBTA

OPAR

Liek1 Milgamma® N cps obsahuje vysoké dávky vitamínov
benfotiamín (B1), B6 a B12, ktoré podporujú regeneráciu
poškodených nervov, čím pomáha riešiť príčinu bolesti chrbta.

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ Herpesin krém, 5 g, za 10,79 €
(z pôvodných 12,79 €), 215,800 €/100 g. Lieky² obsahujú aciklovir.

Milgamma® N
100 kapsúl

Herpesin krém
2g

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu
pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare
je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

2+1

-21%

ZADARMO

S kartou
Dr.Max CLUB

ÚNAVA
A VYČERPANIE

1759/20€

1249 €

60 + 60 cps

FORTE, 50 tbl

MAGNE B6®

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.

HLIVA USTRICOVÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
60 + 60 kapsúl

VITAMÍN C

60 cps

Vitamin C Long Effect
30 kapsúl alebo 60 kapsúl
Vitamín C prispieva k správnej funkcii imunitného a nervového
systému a tiež k správnej funkcii kostí, pokožky, chrupaviek, zubov
a ďasien. Pri nákupe 2 balení Vitamin C Long Effect, 30 kapsúl
alebo 60 kapsúl, získate 3. balenie zadarmo. Výživové doplnky.

VITAMÍN D
Detrical 2000
60 tabliet

5 /8
60 tbl

29 €

Vitamín D pomáha udržiavať normálnu funkciu imunitného
systému, prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí
a normálnych svalových funkcií. VÝHODNE AJ Detrical 2000,
20 šumivých tabliet, za 3,99 € (z pôvodných 6,39 €).
Výživové doplnky.

ProfiZYM® PLUS
60 kapsúl
Pre správne fungovanie imunitného systému, pri rekonvalescencii,
na zníženie únavy a vyčerpania. Obsahuje 8 enzýmov
neživočíšneho pôvodu, enzým Serrazimes-I®, rutín, vitamín C
a selén. Výživový doplnok.

-16%

VITAMÍN C

Jamieson Vitamín C
s postupným uvoľňovaním
100 + 20 tabliet

299/3€ 519/6€

1479/17 €

69 €

1000 IU
60 cps

99 €

Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému,
udržaniu zdravých zubov, kostí a tiež k správnemu vstrebávaniu
vápnika a fosforu. Výživové doplnky.

KÚPTE
2 ks

UŠETRÍTE

119 €

21,980 €/100 ml

Iberogast®
50 ml

99 €

Vitamin D 1000 IU, 60 kapsúl
Vitamin D 2000 IU, 60 kapsúl

-23%

TRÁVENIE

2000 IU
60 cps

VITAMÍN D

Vitamín C v špeciálnych mikrokapsuliach s postupným
uvoľňovaním dodáva telu postupne potrebné množstvo
vitamínu C. Vitamín C prispieva k správnej činnosti imunitného
systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Výživový doplnok.

-37%

19 €

ENZÝMY

Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodnom akciovom
balení. Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov
s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule.
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ HLIVA USTRICOVÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM, 100 + 100 kapsúl, za 27,59 €
(z pôvodných 31,29 €). Výživové doplnky.

ZADARMO

30 cps

59 €

IMUNITA

2+1

519 € 939 €

€
3099
/39

19 €

1099/14 €
50 ml

39 €

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

BOLESŤ

Panadol Novum 500 mg
filmom obalené tablety
2 × 24 tabliet

319/4€

2 × 24 tbl

38 €

Panadol Novum 500 mg proti miernej až stredne silnej bolesti
a horúčke. Uvoľňuje účinnú látku už za 5 minút a nedráždi
žalúdok. Liek1 obsahuje paracetamol. Pri kúpe dvoch balení
získate výhodnú cenu. Bežná cena jedného balenia Panadol
Novum 500 mg, 24 tabliet, je 2,19 €.

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. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

269/2€ 399/4€ 449/4€
24 tbl

99 €

48 tbl

49 €

99 €

30 cps

-20%

499/6€

529/6€

19 €

BOLESŤ,
HORÚČKA

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

-19%

BRUFEN® 400 mg
50 tabliet

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

-23%

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku,
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. Ibuprofén
sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. VÝHODNE AJ
BRUFEN® 400 mg, 30 tabliet, za 4,19 € (z pôvodných 5,39 €).
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

-22%

-20%

S kartou
Dr.Max CLUB

389/5€

09 €

BOLESŤ,
HORÚČKA

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

BOLESŤ

Nalgesin® S
20 tabliet

69 €

BOLESŤ,
HORÚČKA

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.

50 tbl

S kartou
Dr.Max CLUB

BOLESŤ,
HORÚČKA

619/7€

99 €

BOLESŤ,
HORÚČKA

529/6€
30 cps

69 €

NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
30 kapsúl

Flector® EP 25 mg
20 kapsúl
Flector® EP 25 mg sú mäkké kapsuly s účinnou látkou v tekutej
forme. Tekutý obsah sa rýchlo vstrebáva a už do 30 minút uľavuje
od bolesti chrbta, zubov, menštruačných a reumatických ťažkostí.
Liek1 obsahuje diklofenak epolamín.

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku pri
chrípke a zápaloch horných dýchacích ciest. Liek na vnútorné
použitie. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ NUROFEN®
RAPID 400 mg CAPSULES, 20 kapsúl, za 4,19 € (z pôvodných
5,29 €). Lieky1 obsahujú ibuprofén.

-20%

-16%

-18%

569/7€

639/7€

489/5€

20 tbl

19 €

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

69 €

BOLESŤ

CETALGEN 500 mg/200 mg
20 tabliet
Liečba krátkodobej stredne silnej bolesti. Liek1 tlmí bolesť hlavy,
chrbta, zubov i menštruačné bolesti. Rýchla úľava, silný účinok
až 9 hodín.

99 €

BOLESŤ

Ibalgin® Plus 400 mg/100 mg
24 tabliet
Ibalgin® Plus1: rýchlejšia a silnejšia úľava od bolesti hlavy vďaka
jedinečnej kombinácii 2 účinných látok. DVOJITÁ SILA PROTI
BOLESTI HLAVY.

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. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-18%

-17%

8,437 €/100 ml

9,890 €/100 ml
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39 €
99 €

135 ml

NÁDCHA

PHYSIOMER® nosový sprej hypertonický
135 ml
Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie.
Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche. 100 % prírodná morská
voda bohatá na minerály. Bezpečná na dlhodobé použitie.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER®
SO ZĽAVOU – 18 %. Zdravotnícke pomôcky.

9 /11

-20%

9,990 €/100 ml

89 €

NÁDCHA
A ALERGIA

99 €

NÁDCHA

7 /8 12 /14 13 /14
30 cps

59 €

89 €

Aliamare®
roztok izotonický aerosólový, 100 ml
Aliamare® obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú a izotonickú
morskú vodu. Prirodzene zvlhčuje, čistí a pomáha odstraňovať
baktérie a vírusy zo sliznice nosa. Vhodný pre deti od 1 mesiaca
veku a aj pre dospelých. Zdravotnícka pomôcka.

40 cps

39 €

49 €

60 cps

99 €

100 % prírodný nosový sprej izotonického roztoku morskej vody so
zvlhčujúcim účinkom aloe vera. Vhodný na každodenné použitie!
VÝHODNE AJ Otrivin BREATHE CLEAN, sprej nosový, 100 ml,
za 8,59 € (z pôvodných 10,89 €), 8,590 €/100 ml. Zdravotnícke
pomôcky určené na zvlhčenie suchej a podráždenej nosovej
sliznice.

PROBIOTIKÁ

Výživové doplnky s obsahom laktobacilov a bifidobaktérií.

-22%

9 /12

59 €

Urinal Akut® FORTE
10 tabliet

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 INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Urinal Akut®. Výživové doplnky.

PROBIO-FIX® baby
8 ml

Odporúča Slovenská spoločnosť pre probiotiká. Originál
najpreskúmanejšieho kmeňa bifidobaktérií (BB-12®) bez pridania
mliečnej bielkoviny a laktózy. Výživový doplnok.

-22%

-15%

48,292 €/100 ml

749/8€

1159/14€

79 €

29 €

BIFIDOBAKTÉRIE

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B, zinku a 3 kmeňov živých
črevných baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
systému. VÝHODNE AJ floraliv® fľaštičky obohatené o zinok,
7 × 10 ml, za 9,99 € (z pôvodných 12,59 €), 1,427 €/1 dávka.
Výživové doplnky.

MOČOVÉ CESTY

999/12€

29 €

floraliv® kapsuly
20 kapsúl

10 tbl

124,875 €/100 ml

10 /13

PROBIOTIKÁ

Laktobacily „6“, 30 kapsúl
Laktobacily „10“ Premium, 40 kapsúl
Laktobacily „6“, 60 kapsúl

-18%

99 €

20 cps

59 €

Otrivin BREATHE CLEAN Aloe vera
sprej nosový, 100 ml

-17%

69 €

999/12€

Aloe vera,
100 ml

99 €

SPÁNOK

Dospinox® Forte
24 ml
Dospinox® Forte prispieva k skráteniu času potrebného
na zaspanie. Maximálna prípustná dávka melatonínu v sprejovej
forme zaručuje rýchly nástup účinku. Výživový doplnok.

ÚZKOSŤ,
NERVOZITA

60 tbl

89 €

Sédatif PC®
60 tabliet

Homeopatický liek1, tradične používaný pri úzkostných stavoch,
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Sédatif PC®
nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
VÝHODNE AJ Sédafit PC®, 90 tabliet1, za 9,69 € (z pôvodných
11,39 €).

1. Liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

KÚPTE
2 ks

-23%

UŠETRÍTE

6

59 €

LOKÁLNA
BOLESŤ

-31%

S kartou
Dr.Max CLUB

6 /8

4,995 €/100 g

9 /16

6,690 €/100 g

69 €

99 €

Ibalgin® Gel 5 %
Ibalgin® Krém 5 %
2 × 100 g

2 × 100 g

69 €

58 €

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 %2, 100 g,
alebo Ibalgin® Krém 5 %2, 100 g, získate výhodnú cenu. Bežná
cena jedného balenia Ibalgin® Gel 5 %, 100 g, alebo Ibalgin® Krém
5 %, 100 g, je 8,29 €, 8,290 €/100 g. Produkty je možné kombinovať.
VÝHODNE AJ Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g, za 9,29 €
(z pôvodných 12,49 €), 9,290 €/100 g. Lieky2 obsahujú ibuprofén.

LOKÁLNA
BOLESŤ

FIXAČNÝ KRÉM

blend-a-dent PROFESSIONAL
40 g

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. Liek2 obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

-20%

13,225 €/100 g

529/7€
40 g

69 €

Najlepší fixačný krém v rade blend-a-dent. Pomáha zamedziť
bujeniu baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach. Je vybavený
mimoriadne tenkou tryskou, ktorá umožňuje jednoduché a presné
dávkovanie. S príchuťou jemnej mäty. Zdravotnícka pomôcka.
VÝHODNE AJ kozmetický výrobok blend-a-dent COMPLETE
ORIGINAL, 2 × 47 g, za 7,39 € (z pôvodných 9,99 €),
7,862 €/100 g. Zdravotnícke pomôcky.

-18%

-25%

2199/26€

1499/19 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1699/21 €

29 €

ZDRAVÉ KĹBY

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZIVÁ

180 + 60 tbl

99 €

proenzi® ArthroStop® RAPID+
180 + 60 tabliet

CEMIO KAMZÍK®
60 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.

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 21,99 € (z pôvodných
26,99 €). Výživové doplnky.

-27%

99 €

PROSTATA
3BULLUS
90 kapsúl

3BULLUS 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. Výživový doplnok.

-21%
S kartou
Dr.Max CLUB

13,990 €/100 ml

1399/19€

19 €

KOZMETIKA

Kelual DS Ošetrujúci šampón
pri závažných stavoch lupín
100 ml
Šampón Kelual DS je určený na závažné, opakujúce stavy lupín
sprevádzané svrbením. Vďaka inovatívnej kombinácii aktívnych
látok odstraňuje lupiny rýchlo a s dlhodobým účinkom. Kozmetika.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

€
6499
/82
OMRON
M300

39 €

recyklačný poplatok 0,07 €

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

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

€
4299
/50
49 €

recyklačný poplatok 0,02 €

Tlakomer Veroval® compact
1 ks
Plne automatický tlakomer Veroval® compact vám umožní
pravidelne sledovať hodnoty krvného tlaku a tepovej frekvencie.
S vyhodnotením výsledkov meraní vám pomôže farebný indikátor,
ktorý sa nachádza na ľavej strane tlakomeru.
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. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

www.drmax.sk/beautyclub

ZĽAVA

-30%

Viete,
že základom
zdravej pleti
je jej dôkladné
čistenie?
Pravidelné odličovanie
a čistenie pokožky
odstraňuje nielen zvyšky
mejkapu, ale aj prebytočný
maz, prach a nečistoty, ktoré
sa na nej počas celého dňa
alebo noci nahromadili.
Podľa potrieb vašej pleti si
zvoľte ten najvhodnejší
produkt. Micelárne vody pleť
osviežia a hydratujú, ale
ju tiež dokonale zbavia
nečistôt vrátane mejkapu.
Ide o veľmi jednoduchý
a efektívny spôsob čistenia.
Pleťové mlieka sú zase
vhodné pre majiteľky suchej
a citlivej pleti, ktorú trápi
svrbenie a pnutie.
S vodoodolným mejkapom
si poradia dvojfázové
odličovače na olejovej báze,
ktoré jemne, ale účinne
odstránia špirálu, linku
alebo rúž.

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

NUANCE – komplexná starostlivosť
o pokožku tváre a tela
6,980 €/100 ml

od 349
/4 €
99 €

Krém na ruky, 50 ml

ZĽAVA

-25%
NA CELÉ
O
PORTFÓLI

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

od 369
/4 €
99 €

Termálna voda, 50 ml

Zľava –30 % sa vzťahuje na celé portfólio značky NUANCE. Zľava –25 % sa vzťahuje na celé portfólio značky URIAGE.
Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuka platí od 1. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania
zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

www.drmax.sk/babyclub

ZĽAVA

Á

VÝHODN
CENA

-10%
Pocit pohodlia počas celého dňa

Rastie spolu s bábätkami
1,332 €/100 g

0,016 €/1 ks

7

od 129
/1 €

99 €

49 €

BEBELO MILK, 600 g

Wet wipes, 80 ks

s,
KÚPTE 6 k
E
ÍT
T
ZAPLA
ks
1
a
z
€
19,99

Najpokročilejšia
patentovaná receptúra

Unikátna výživa
s mliečnym tukom
1,798 €/100 g

2,811 €/100 g

22
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49 €

79 €
69 €

600 g

800 g

ZĽAVA

-22%

Aby malí dokázali
úžasné veci
1,899 €/100 g

1519/19€

59 €

800 g

ZĽAVA

Na podporu
zdravej imunity detí
0,180 €/1 ks

8 /9

99 €
99 €
50 ks

-16%

Váš spojenec pri starostlivosti
o citlivú pokožku
5,817 €/100 g

349/4€

19 €

60 g

BEBELO® 2: Následná dojčenská výživa. BEBELO® 3: Mliečna výživa pre malé deti. BEBELO® Milk 2 obsahuje komplexné zloženie v zmysle požiadaviek predpisov
platných pre všetky dojčenské výživy. Dôležité upozornenie: Materské mlieko je svojím zložením najprirodzenejšou výživou dojčiat. Dojčenská výživa by sa mala používať
iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Dbajte na pestrú, vyváženú
stravu a zdravý životný štýl svojho dieťaťa. Dodržujte návod na prípravu a informácie o správnom použití uvedené na obaloch výrobkov. Potraviny na osobitné výživové
účely. Batoliace mlieka majú byť súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy dieťaťa. Akcie sa nevzťahujú na počiatočnú dojčenskú výživu. Zľava −10 % platí na vybrané
produkty značky BEBELO®. Zľava sa nevzťahuje na dojčenskú mliečnu výživu BEBELO® Milk. Pri kúpe 6 balení Nutrilon® 2, 3, 4 Profutura® DUOBIOTIK™, 800 g, získate
akciovú cenu 19,99 € za balenie, 2,499 €/100 g, pričom produkty je možné kombinovať. Podmienkou je nákup na jeden
pokladničný doklad. BEBA® COMFORT v tekutom variante neobsahuje L. reuteri. Vibovit+ Imunity je výživový doplnok.
Sudocrem® MULTI-EXPERT je zdravotnícka pomôcka. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je
možné uplatniť v kamennej aj online lekárni Dr.Max. Ponuka platí od 1. 9. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob.

Produkt
Dr.Max

LEPŠIA
CENA

7

29 €
10 šumivých tabliet

600 mg
acetylcysteínu.

6

19 €

10 šumivých tabliet

600 mg
acetylcysteínu.

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 ACC LONG tbl eff, 10 × 600 mg. Tu uvedené ceny oboch produktov predstavujú bežnú predajnú cenu
produktu (pred uplatnením prípadných zliav) v lekárňach Dr.Max platnú ku dňu 31. 03. 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.
Acetylcystein Dr.Max 600 mg tbl eff, 10 × 600 mg a ACC LONG tbl eff, 10 × 600 mg sú lieky na vnútorné použitie, obsahujú acetylcysteín.

Produkt
Dr.Max

LEPŠIA
KVALITA

300 mg vitamínu C,
5 mg zinku.

850 mg vitamínu C,

5 mg zinku a navyše 150 mg extraktu z kvetu bazy,
150 mg extraktu z kvetu ibišteka.

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 zložením podobný produkt v kategórii 04D2P VITAMIN C COMB-POWDERS 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 vo forme prášku na prípravu nápoja s obsahom vitamínu C a zinku). Porovnávaný produkt môže obsahovať aj
iné, v tejto reklame neuvedené zložky. Na účely tejto reklamy však boli zohľadnené iba vybrané zložky, ktoré sú podľa nášho názoru najdôležitejšie pre daný druh produktu.

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

NAJVIAC
LIEKOV BEZ
DOPLATKU

0€

Pre dôchodcov najväčší
výber liekov ZADARMO
Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB majú u nás dôchodcovia
najviac liekov na predpis s nulovým doplatkom.
www.drmax.sk/drmaxclub
Za dôchodcu sa na účely tejto reklamy považujú osoby podľa ust. § 87c, ods. 1, písm. a) až e) zákona č. 363/2011 Z. z., na ktoré sa
aplikuje limit spoluúčasti vo výške 0 eur, ktoré sú členmi vernostného programu Dr.Max CLUB a ktoré sú zároveň v čase nákupu
vedené v zozname poistencov podľa ust. § 87d zákona č. 363/2011 Z. z. Pod slovným spojením „bez doplatku“ alebo s „nulovým
doplatkom“ sa má na mysli nulová konečná priama finančná spoluúčasť pacienta/dôchodcu na úhrade doplatku za liek uhrádzaný na
základe verejného zdravotného poistenia.

Vyskladajte si dvojice produktov Dr.Max podľa vlastného výberu

1+1

ZADARMO

Collagen
2000
Active

16

99 €

120 tabliet

10

39 €

Hliva
Forte

60 tabliet

29

99 €

Complex 6
Aktiv

99 €

Hliva
Forte

16

180 tabliet

21

99 €

Complex 3
Aktiv
180 tabliet

4,992 €/100 ml

5

99 €

120 tabliet

13

99 €

4

99 €

Glukozamín
60 tabliet

19,967 €/100 ml

Helisolv

sirup, 120 ml

599 €

249 €

Larynox

sprej, 30 ml

Vitamín D
1000 IU
ananás

60 žuvacích
tabliet

Parapyrex
Combi
20 tabliet

Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyššie vyobrazených produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Helisolv sirup,
120 ml, je liek na vnútorné použitie, obsahuje suchý extrakt z listu brečtana. Larynox, 30 ml, je liek na aplikáciu do hrdla, obsahuje benzydamíniumchlorid. Parapyrex Combi 500 mg/65 mg,
20 tbl, je liek na vnútorné použitie. 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. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob.

-20%

Využite zľavu na vybrané produkty Dr.Max

0,240 €/1 vrecko

7 /8

19 €

99 €

Magnesium
Sticks
400 mg
30 vreciek

7 /9

59 €
59 €

Magnesium
B6 Premium
50 tabliet

7 /9

29 €
19 €

6 /8

79 €

Magnesium
B6 Gold
30 tabliet

59 €

Magnesium
375 mg
20 šumivých
tabliet

Zľava –20 % sa vzťahuje na vyššie vyobrazené produkty Dr.Max. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob.

SKIN DAYS

13. – 18. 10. 2022
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v lekárňach
s dermokozmetikou a online na stránke www.drmax.sk/beautyclub.

ZĽAVY AŽ

DO

-50%

PLATÍ
KU
NA PONU
ZMETIKY
DERMOKO

Zľavy až do –50 % platia na vybrané produkty dermokozmetiky od 13. 10. do 18. 10. 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.

