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BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg 
30 tbl
Rýchla a účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov 
a menštruačné bolesti. VÝHODNE AJ BRUFEN® SIRUP, 100 ml, za 3,39 € (z pôvodných 4,19 €) 
3,390 €/100 ml. Lieky1 obsahujú ibuprofén.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vreciek 
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok 
Prášok na prípravu horúceho nápoja. Liek1 zmierňuje príznaky chrípky a prechladnutia, 
ako horúčka, bolesť hlavy, kĺbov, svalov a upchatý nos. 

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. 3. – 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. 

TOP PONUKA

marec 2018

www.drmax.sk

Lekáreň

BOLESŤ HRDLA 
Dorithricin® 
20 pst
Jediné lokálne voľnopredajné ANTIBIOTIKUM na trhu s trojitým 
účinkom. Liek1 rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami 
a lieči zapálené hrdlo. Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

-18%

NÁDCHA
SANORIN® COMBI
2,5 mg + 50 mg/10 ml nosová roztoková instilácia
SANORIN® COMBI je nový názov pre SANORIN ANALERGIN. 
Liek5 SANORIN® COMBI vďaka kombinácii dvoch liečiv rýchlo a účinne 
uvoľňuje upchatý nos a zmierňuje príznaky alergickej nádchy. 
Pre dospelých a deti už od 3 rokov.

-20%

-20%

KROKOMER
ZA 0,01 € *

TRÁVENIE
PANCREOLAN® forte
60 tbl
Aby trávenie nebolo trápenie! Liek1 dodá potrebné tráviace enzýmy na 
prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti plynatosti 
a nadúvaniu po jedle. Obsahuje pankreatín.

LOKÁLNA BOLESŤ 
Voltaren Forte 2,32 % gél
150 g 
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí 
aplikovať iba 2× denne. Liek2 obsahuje diclofenacum diethylaminum. * K NÁKUPU Voltaren Forte 
2,32 % gél získate Krokomer so sponou na opasok LEN ZA 0,01 €! Recyklačný poplatok 0,07 €.
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VLHKÝ KAŠEĽ
Ambroxol 15 mg/5 ml 
alebo 30 mg/5 ml
100 ml
Liek1 pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimuluje činnosť 
riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčuje tak vykašliavanie 
a zmierňuje kašeľ. Obsahuje ambroxoliumchlorid.

VLHKÝ KAŠEĽ
Acetylcystein Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl
Liek1 uvoľňuje hustý hlien a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný 
už od 14 rokov. Len 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín.

DOPLNENIE VÁPNIKA
KALCIOVÝ SIRUP s vitamínom D3
150 ml
Výživový doplnok s obsahom vápnika, vitamínu D3, vitamínu K 
a fosforu, ktoré prispievajú k udržaniu zdravých kostí. 
Banánová príchuť.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN ® Sirup
100 ml
Liek lieči vlhký kašeľ, rozpúšťa hlien, uľahčuje vykašliavanie. 
Jahodová príchuť. VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, 
za 4,99 € (z pôvodných 5,75 €) 4,990 €/100 ml. Lieky1 obsahujú 
ambroxoliumchlorid. 

KAŠEĽ
Stoptussin® 
50 ml 
Stoptussin® – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. 
Na začiatku liek1 tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším dráždením 
ku kašľu, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. VÝHODNE AJ 
Stoptussin® sirup, 180 ml1, za 5,69 € (z pôvodných 6,19 €) 
3,161 €/100 ml.

KAŠEĽ
Robitussin™ ANTITUSSICUM, 
JUNIOR alebo EXPECTORANS 
100 ml
Rad produktov Robitussin™ Antitussicum a Junior 
(oba dextrometorfan), Expectorans (quajfenezín) je určený na úľavu 
od rôznych druhov kašľa. Lieky1.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
COLDREX Grip plus KAŠEĽ 
s príchuťou citrónu a mentolu
10 vreciek
Liek1, ktorý účinne uľaví od príznakov chrípky a prechladnutia vrátane 
bolesti hlavy, upchatého nosa, bolesti v krku, horúčky. Teraz aj na úľavu 
od vlhkého kašľa. VÝHODNE AJ COLDREX TABLETY, 24 tbl1, za 5,99 € 
(z pôvodných 6,99 €) a COLDREX Horúci nápoj Citrón, 14 vreciek1, 
za 8,19 € (z pôvodných 9,89 €).

KAŠEĽ
STODAL® sirup
200 ml
Homeopatický liek1, ktorý sa tradične používa na symptomatickú liečbu 
kašľa rôzneho pôvodu.

1. Liek na vnútorné použitie. 
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. 3. – 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. 

-19%

-15%

Vedeli ste, že?
Vstrebávanie vápnika 
v organizme môže byť 
znížené konzumáciou 

určitého druhu stravy?
Pri konzumácii špenátu, 

rebarbory, strukovín, otrúb 
či mliečnych výrobkov 

sa odporúča užívanie vápnika
s dvojhodinovým rozostupom.
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NÁDCHA
Olynth® 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 
Rýchla úľava od nádchy. Uvoľnenie upchatého nosa a prínosových 
dutín, nástup účinku už za 5 minút. Liek5 obsahuje 
xylometazolíniumhydrochlorid. 

BOLESŤ
Ibalgin® 400
24 tbl
Liek1 pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej 
menštruácii. Má protizápalový účinok a znižuje horúčku. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén.

NÁDCHA
QUIXX® daily
100 ml 
Starostlivosť o váš nos. Pomáha pri zápale prínosových dutín 
a pooperačnej starostlivosti nosa. Obsahuje morskú soľ. 
VÝHODNE AJ Quixx® nosový sprej, 30 ml, za 6,39 € 
(z pôvodných 7,59 €). Zdravotnícka pomôcka.

BOLESŤ
Panadol Migréna, 20 tbl
250 mg/250 mg/65 mg 
Zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv proti 
bolesti a kofeínu na posilnenie účinku. Liek1 je vhodný od 18 rokov.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® PLUS 
24 tvrdých pastiliek
Na silnú bolesť hrdla. Liek1 účinkuje proti vírusom*, baktériám 
a kvasinkám. VÝHODNE AJ Strepsils® PLUS SPRAY*, 20 ml1, 
za 6,69 € (z pôvodných 7,69 €).

1. Liek na vnútorné použitie.  5. Liek na aplikáciu do nosa. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. 3. – 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. 

-19%

PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA
PARALEN® 500
24 tbl
Liek1 tlmí bolesť. Znižuje horúčku. Pomáha pri chrípke. Nedráždi 
žalúdok. Je vhodný aj pre diabetikov. Obsahuje paracetamol.

PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA
Robicold® 
200 mg/30 mg, 20 tbl
Liek1 na rýchle zmiernenie príznakov súvisiacich s bežným 
prechladnutím. Zmierňuje zdurenie nosovej sliznice, uľavuje od bolesti 
hlavy a hrdla, znižuje teplotu.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
Nogrip
14 vreciek
Liek1 určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, 
chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, ako je nádcha, slzenie, 
kýchanie, bolesť hlavy a horúčka.

Vedeli ste, že?
Kofeín má 

priaznivé účinky 
na metabolizmus?

Z tukového tkaniva uvoľňuje 
voľné mastné kyseliny 

a stimuluje centrálny nervový 
či dýchací systém.

novinka

novinka



Staráme sa
o váš zdravý 
úsmev

Poradíme vám, ako sa správne 
starať o zuby a ústnu dutinu.

Odborné poradenstvo o správnej 
dentálnej hygiene získavate vďaka 
členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.

19. – 23. 3. 2018

Lekáreň

32PRO

Zubná kefka
soft 3000
Balenie: 1 ks/3 ks

Zubná pasta 
Sensitive 75 ml
Whitening 75 ml
Intensive 75 ml

Medzizubné kefky
6 ks 
0,4/0,45/0,5/0,6/0,7 mm

Zubná niť 50 m 
Zubná niť
expandujúca 40 m

Ústna voda
300 ml

Čistiace tablety
8 tbl/30 tbl

ZĽAVA –20 % NA CELÉ PORTFÓLIO ZNAČKY

Fixačný krém 40 g

Vedeli ste, že?
Fluorid spevňuje 
zubnú sklovinu 

a chráni pred vznikom 
zubného kazu?
Fluorid je obsiahnutý 

v zubných pastách a géloch. 
Dôležité je ho neprehĺtať.

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. 3. – 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. Bežná cena produktov PRO32: Zubná kefka soft 3000, 
1 ks je 2,69 € a 3 ks je 6,99 €. Zubná pasta Intensive, 75 ml je 2,59 €, 3,453 €/100 ml, Zubná pasta Sensitive je 2,99 €, 3,987 €/100 ml, Zubná pasta Whitening, 75 ml je 3,39 €, 4,520 €/100 ml. Medzizubná kefka 0,4/0,45/0,5/0,6/0,7 mm, 6 ks je 3,29 €. Zubná niť, 50 m a Zubná niť 
expandujúca, 40 m je 2,29 €. Ústna voda, 300 ml je 4,49 €, 1,497 €/100 ml. Čistiace tablety, 30 tbl je 3,29 € a Čistiace tablety, 8 tbl je 0,99 €. Fixačný krém, 40 g je 3,99 €.
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1. Liek na vnútorné použitie. 6. Liek na zubné použitie. 
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. 3. – 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. 

KOSTI A ZUBY
Calcium 500 mg Pharmavit®
20 tbl eff
Liek1 je indikovaný na prevenciu, adjuvantnú liečbu alebo liečbu pri 
zvýšených nárokoch na prísun vápnika. Obsahuje uhličitan vápenatý.

ZUBNÁ HYGIENA
TePe medzizubné kefky 
0,4/0,5/0,6 mm
1 × 6 ks
Každodenné čistenie medzizubných priestorov, odhalených krčkov, 
okolia implantátov a zámkov ortodontických fixných strojčekov. 

ZUBNÉ KEFKY
CURAPROX limitovaná edícia 
Palette, Kvetinková a Srdiečková
1 × 2 ks, CS 5460 ultra soft
Limitované edície CURAPROX sú nielen účinné a jemné. 
S ich originálnym a pestrofarebným dizajnom vás aj taká bežná vec 
ako čistenie zubov baví. 

ZUBNÁ NÁHRADA
COREGA Svieži EXTRA SILNÝ
2 × 40 g
Pevná fixácia až 12 hodín, s mätovou príchuťou. Bráni zachytávaniu 
zvyškov jedla pod náhradou. Bez zinku. VÝHODNE AJ COREGA 
bez príchuti EXTRA SILNÝ, 2 × 40 g, za 7,59 € (z pôvodných 
10,39 €) 9,488 €/100 g. Zdravotnícka pomôcka.

ZUBNÁ HYGIENA
LACALUT ® aktiv zubná pasta
75 ml
Medicinálna zubná pasta na ochranu pred parodontitídou. 
Má výrazne sťahujúci účinok, posilňuje parodont, zastavuje krvácanie 
ďasien, spevňuje zubnú sklovinu a chráni pred vznikom zubného kazu. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU LACALUT® aktiv. 
Kozmetika.

ZUBNÁ HYGIENA
elmex® gelée
25 g + Presýpacie hodiny ZADARMO
Prevencia a podporná liečba zubného kazu, predovšetkým u detí 
a mladistvých, ako aj u pacientov so zubnými strojčekmi. 
Liek6 podporuje remineralizáciu zubnej skloviny.

Staráme sa
o váš zdravý 
úsmev

Poradíme vám, ako sa správne 
starať o zuby a ústnu dutinu.

Odborné poradenstvo o správnej 
dentálnej hygiene získavate vďaka 
členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.

19. – 23. 3. 2018

Lekáreň

32PRO

Zubná kefka
soft 3000
Balenie: 1 ks/3 ks

Zubná pasta 
Sensitive 75 ml
Whitening 75 ml
Intensive 75 ml

Medzizubné kefky
6 ks 
0,4/0,45/0,5/0,6/0,7 mm

Zubná niť 50 m 
Zubná niť
expandujúca 40 m

Ústna voda
300 ml

Čistiace tablety
8 tbl/30 tbl

ZĽAVA –20 % NA CELÉ PORTFÓLIO ZNAČKY

Fixačný krém 40 g

-15%

VITAMÍNY
DeVit® 2000
60 cps
Obsahuje 2000 IU prírodného vitamínu D

3
 v dokonale vstrebateľnej 

forme. Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí, zubov a prispieva 
k správnemu fungovaniu svalov či imunitnému systému. 
Výživový doplnok.

-15%

BOLESŤ
VALETOL®
24 tbl
Liek1 sa používa pri bolesti hlavy, zubov, migréne, bolesti 
pri nachladnutí, pooperačnej a reumatickej bolesti.

Vedeli ste, že?
Fluorid spevňuje 
zubnú sklovinu 

a chráni pred vznikom 
zubného kazu?
Fluorid je obsiahnutý 

v zubných pastách a géloch. 
Dôležité je ho neprehĺtať.
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TRÁVENIE
Dr.Theiss Schweden-bitter
500 ml
Bylinný prípravok s obsahom angeliky lekárskej, ktorá stimuluje 
trávenie. Prispieva k činnosti tráviaceho traktu. Výživový doplnok.

DETOX
LIPOVITAN® DUO
30 tbl
Vďaka svojmu zloženiu vhodný na regeneráciu a detoxikáciu pečene. 
Obsahuje cholín 255 mg, silymarín 65 mg, inozitol 50 mg, metionín 
25 mg, vitamín E a vitamíny skupiny B.  Len 1 tableta denne. 
Výživový doplnok.

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

LAKTOBACILY
PROBIO-FIX® ATB assist
15 cps
Výživový doplnok obsahuje minimálne 2 miliardy laktobacilov 
a bifidobaktérií na konci exspirácie. Odporúčaný Slovenskou 
spoločnosťou pre probiotiká.

LAKTOBACILY
Laktobacily „6“
30 cps alebo 60 cps
Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií. Množstvo 
5 miliárd mikroorganizmov v každej kapsule na konci minimálnej 
trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou. Výživový doplnok.

1. Liek na vnútorné použitie.  
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. 3. – 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. 

-18%

-21%

TRÁVENIE
LINEX® kapsuly
16 cps dur
Obsahujú 3 druhy  živých baktérií mliečneho kvasenia. Podporná liečba 
pri hnačke, nadúvaní a iných poruchách trávenia. Sú odolné voči 
antibiotikám. Liek1 je vhodný pre deti aj dospelých. * Len pre členov 
Dr.Max CLUB k nákupu dvoch balení LINEX® kapsuly získate 
tretie balenie LEN ZA 0,01 €.

-19%

TRÁVENIE
Hylak® forte  
100 ml
Liek1 na rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, ale aj 
pri zápche a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti od 2 rokov. 
VÝHODNE AJ Hylak® forte, 30 ml1, za 4,99 € (z pôvodných 5,39 €).

HNAČKA
Imodium®
20 cps
Rýchla a účinná liečba hnačky. Úľava často už po 1. dávke. 
Je vhodný na liečbu akútnej a chronickej hnačky. Liek1 obsahuje 
loperamídiumchlorid.

TRÁVENIE
BioGaia® ProTectis® Kvapky 
5 ml 
Kvapky s L. reuteri pre diétny režim pri poruchách zažívania. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU BioGaia®. 
Dietetická potravina.

pre
členov
Dr.Max

CLUB tretí ks LINEX® kapsuly 

LEN ZA 0,01 €*
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PAD upozornenie 
na displeji

ZDARMA
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OČI
OCUTEIN® BRILLANT LUTEIN 25 mg DA VINCI 
60 tob + OCUTEIN® Sensitive očné kvapky 15 ml ZADARMO
Vysokoúčinné zloženie s obsahom 25 mg luteínu. Najviac luteínu pre 
rýchlejší nástup ochranného účinku. Prispieva k udržaniu ostrého zraku, 
vyživuje a regeneruje unavené oči. VÝHODNE AJ OCUTEIN® Sensitive 
očné kvapky, 15 ml, DA VINCI za 5,39 € (z pôvodných 6,29 €). 
Výživový doplnok.

NADVÁHA
DIAMizin Gurmar
50 cps
Výťažok účinných látok z rastliny Gymnema Sylvestre, ktorá je 
v prírodnom lekárstve používaná pri ťažkostiach spojených s diabetom. 
Účinné látky prispievajú k optimálnej hladine glukózy v krvi a znižujú 
chuť na sladkosti, čím napomáhajú redukovať nadváhu. 
Výživový doplnok.

SPÁNOK, NERVOVÉ 
UVOĽNENIE
Baldriparan®
30 tbl
Rastlinný liek1 na zmiernenie porúch spánku a na úľavu od mierneho 
nervového napätia. Obsahuje suchý extrakt z koreňa valeriány.

STRES,
NERVOZITA
PERSEN® forte 
40 cps dur
Rastlinný liek1 s upokojujúcim účinkom vhodný pri psychickej záťaži, 
nepokoji a podráždenosti. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z RADU PERSEN®. * K NÁKUPU PERSEN® forte, 40 cps, získate 
Magnesium-Sandoz 300 mg RAPID, 20 vreciek (v hodnote 4,69 €), 
LEN ZA 0,01 €! Výživový doplnok.

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium 375
20 tbl eff
Šumivé tablety s obsahom horčíka v organickej forme. Až 375 mg 
horčíka (100 % referenčnej výživovej hodnoty) v jednej tablete. 
Vysoká vstrebateľnosť a výborná rozpustnosť bez sedimentu. 
Výživový doplnok.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife® BPA2 
ACCURATE s adaptérom ZADARMO
1 ks
Plnoautomatický tlakomer s technológiu PAD na presné meranie 
krvného tlaku a včasné rozpoznanie srdcových arytmií. 
Klinicky overená presnosť, pamäť na 30 meraní, veľký čitateľný displej. 
Zdravotnícka pomôcka.

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Dobre sa 
vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých a dospievajúcich. Lieky2 
obsahujú ibuprofén. * Pri nákupe Ibalgin® gél, 2 × 100 g, 
alebo  Ibalgin® krém, 2 × 100 g, získavate výhodnú cenu. 
Bežná cena Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, je 6,89 €, 6,890 €/100 g.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. 3. – 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. 

OPUCH A ZÁPAL
AESCIN 20 mg
30 tbl
Určený na liečbu lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin a chorôb 
žíl dolných končatín. VÝHODNE AJ AESCIN 20 mg, 90 tbl, za 9,79 € 
(z pôvodných 10,49 €). Lieky1 obsahujú α-escinum.

PRÍRODNÉ 
FLAVONOIDY
DioMax
60 tbl alebo 120 tbl
Obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín, escín a rutín. 
Až 80 % častíc týchto látok je menších ako 2 mikrometre, čím sa 
zvyšuje ich rozpustnosť a vstrebateľnosť z tráviaceho traktu. 
* K NÁKUPU DioMax, 120 tbl/60 tbl, získate DioMax gél, 125 ml 
(v hodnote 6,99 €), LEN ZA 1 €, 0,800 €/100 ml. Bežná cena DioMax, 
120 tbl, je 18,99 €. Výživový doplnok.

-13%-27%

DioMax gél, 125 ml 

UŠETRÍTE 5,99 € *

Magnesium-Sandoz 

300 mg RAPID, 20 vreciek 

UŠETRÍTE 4,68 € *

2+1
zadarmo

049 €
40 cps dur
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HEMOROIDY
Procto-Glyvenol®
30 g
Liek1,2 sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. * K NÁKUPU PROCTO-GLYVENOL® 30 g získate 
PROCTO-GLYVENOL® Soft vlhčené obrúsky, 30 ks (v hodnote 
2,69 €), LEN ZA 0,01 €! Kozmetika.

MYKÓZA NECHTOV 
A KOŽE
Canespor® krém 
15 g
Koniec svrbenia aj pálenia, koniec plesniam. Určený na liečbu kožnej 
mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových priestorov, rúk a ďalších 
častí tela. VÝHODNE AJ Canespor® roztok, 15 ml, za 6,79 € 
(z pôvodných 7,79 €) a Canespor® sada na nechty, 10 g, za 18,99 € 
(z pôvodných 22,59 €). Lieky2 obsahujú bifonazol.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Bepanthen® 
Sensiderm krém
50 g
Uľavuje od svrbenia a začervenania pokožky. Prirodzene obnovuje 
kožnú bariéru, poskytuje zvýšenú hydratáciu a regeneruje. Vhodný 
aj pre najmenšie deti a tehotné či dojčiace ženy. VÝHODNE AJ 
Bepanthen® Sensiderm krém, 20 g, za 5,89 € (z pôvodných 
6,59 €). Zdravotnícka pomôcka. 

PRÍRODNÝ EXTRAKT
UROVAL® Manosa AKUT
10 tbl
Unikátne spojenie kanadských brusníc a D-manózy. Vysoká  
koncentrácia obsiahnutých látok. Denná dávka 50 mg PAC. 
VÝHODNE AJ UROVAL® Manosa AKUT, 20 tbl, za 11,99 € 
(z pôvodných 14,39 €). Výživový doplnok.

OPAR
HERPESIN® KRÉM
2 g
Pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva opary. VÝHODNE 
AJ HERPESIN® KRÉM 5 g za 9,99 € (z pôvodných 10,79 €). 
Lieky2 obsahujú aciklovir. 

VLHČENÉ UTIERKY
WET WIPES Sensitive
80 ks
Mäkké detské vlhčené utierky s pantenolom na mimoriadne šetrné 
čistenie citlivej detskej pokožky. Vyvážená receptúra s pantenolom 
zaisťuje dostatok vlhkosti, ošetruje, upokojuje a chráni pokožku pred 
vysúšaním. pH neutrálne. Kozmetika.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
Sunar® complex 2, 3, 4 a 5
600 g
Dojčenská výživa s mliečnym tukom. Komplexná starostlivosť pre 
spokojné bruško. Vápnik a vitamín D je potrebný na normálny rast 
a vývoj kostí dieťaťa.*

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. * Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich 
starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Akcia platí od 1. 3. – 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

-15%

-17%

IMUNITA
Celaskon® TABLETY 250 mg 
100 tbl 
Vitamín C podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu 
v zimnom období. Vyššia potreba vitamínu C je aj počas dospievania, 
v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných 
ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov. Liek1 obsahuje  kyselinu 
askorbovú. 

IMUNITA
Vitamin C Long Effect 500 mg
30 cps alebo 60 cps
Vitamín C prispieva k správnej funkcii imunitného a nervového systému 
a tiež k správnej funkcii kostí, pokožky, chrupaviek, zubov a ďasien. 
Výživový doplnok.

3+1
zadarmo

PROCTO-GLYVENOL® Soft 

vlhčené obrúsky, 30 ks 

UŠETRÍTE 2,68 € *



Ponuka platí od 1. 3. do 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. Ponuka sa nevzťahuje na akciové produkty. Sortiment produktov dermokozmetiky je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Lekáreň

Milí klienti,
vitajte vo svete jedinečnej starostlivosti o vás a vašich blízkych. 

Prinášame vám rady a tipy vo forme produktov, ktoré sa postarajú 
o všetky potreby vašej pokožky nielen na tvári, ale aj na tele.

Trápia vás vrásky na tvári? Jemné 
alebo hlboké vrásky? Zbadali ste na 
svojej tvári zníženú pevnosť? Poväd-
nuté kontúry či línie vrások? Značka 
Eucerin prináša tri nové produktové 
rady s názvom Hyaluron-Filler. Viete,  
prečo by ste ich mali vyskúšať? 

O vašu pleť sa v prípravkoch radu
Hyaluron-Filler stará kyselina hya-
lurónová, ktorá zlepšuje hydratáciu 
a zároveň zabraňuje starnutiu pleti.  
Prípravky Hyaluron-Filler boli špeci-
álne navrhnuté tak, aby si poradili so 
 známkami starnutia pleti, ktoré každá 
z nás objaví na svojej tvári. 

Stačí si len vybrať. Neviete, s ktorým 
prípravkom začať? Príďte sa k nám do 
lekárne poradiť a my vám odporučíme, 
ako sa o svoju pleť vhodne starať. 

Starostlivosť o pleť, 
ktorá zabraňuje 
starnutiu s účinným 
vyplnením vrások

Je vám to známe? Toto sú niektoré 
z  prejavov aknóznej pleti. Koz-
metika Bioderma vám ponúka 
komplexnú starostlivosť z radu 
Sébium. Kúpte si denný krém na 
stiahnutie pórov, upokojujúci hy-
dratačný krém alebo ktorýkoľvek 
z  vyobrazenej ponuky a  na  vyskú-
šanie získajte darček.

Rozšírené póry, čierne 
bodky, nadmerný lesk pleti 
a zapálené miesta na tvári

Beautyclub

Pri kúpe produktov z radu Sébium získate Sébium gél ZADARMO.

*  Akcia platí do 31. 3. 2018 na akýkoľvek produkt Eucerin® 
z radov HYALURON-FILLER, HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT,
VOLUME-FILLER, HYALURON-FILLER + ELASTICITY, 
ELASTICITY+FILLER, HYAL-UREA, Q10 Active a EVEN BRIGHTER.

Vaše vlasy si počas chladných 
dní tiež vyžadujú zvýšenú 

starostlivosť

Pri nákupe prípravkov zo značky Eau Thermale Avène a Klorane nad 16 €
zľava 4 €. Akcia platí na každú značku zvlášť. Kozmetika.

ZĽAVA

-4 €
Sébium H2O 

500 ML

ZĽAVA

-4 €
PRI NÁKUPE

NAD 16 €

ZĽAVA

-4 €
PRI NÁKUPE

NAD 16 €

ZĽAVA AŽ DO

-35 %
VYBRANÉ PRODUKTY

TERAZ ZA 21,90 €*

zadarmo

Ak počas týchto dní máte lupiny, 
vlasy bez lesku či objemu? Vy-
skúšajte účinok rastlín z kozmetiky 
KLORANE, ktorá dodá zdravie va-
šim vlasom. Citlivá a suchá pleť? 
Alebo pálenie či pnutie pleti? 

Tieto prejavy už nemusia byť prob-
lémom. Aplikujte na pleť produkty 

značky Eau Thermale Avène. Doprajte 
svojej pleti pocit úľavy a zvláčnenia.

Sila rastlín pre 
krásu a zdravie 
vašich vlasov

Komplexná 
starostlivosť pre 

aknóznu pleť

Špecialista 
v starostlivosti 

o vašu citlivú pleť

Čistiaca 
a odličovacia 

micelárna voda 
na mastnú 

a zmiešanú pleť

           VYSKÚŠAJTE

Čistiaci gél
Sébium

+



AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 3. do 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob.

Nakupujte online na
        www.drmax.sk



Rozbaľte to

s nami
Darujte k Medzinárodnému 

dňu žien darčekovú 

kartu Dr.Max, 

 kartu plnú zdravia.

Kúpite v každej lekárni Dr.Max.*

* Darčeková karta na nákup voľnopredajného sortimentu je platná 
v každej kamennej lekárni Dr.Max na území Slovenskej republiky. 

Všeobecné podmienky používania darčekovej karty nájdete na www.drmax.sk.

01-2018_DarcekovaKarta_MDZ_A5.indd   1 25.01.18   16:08

Nakupujte
8. marca 2018

na www.drmax.sk a ku každému nákupu nad 5 € 

získate 50 ml termálnu vodu
Avène alebo VICHY len za 0,01 €

Akcia platí len 8. 3. alebo do vypredania zásob v online lekárni Dr.Max.
Termálna voda Avène alebo VICHY, 50 ml, len za 0,01 €, 0,020 €/100 ml.

Lekáreň

AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 3. do 31. 3. 2018 alebo do vypredania zásob.

Nakupujte online na
        www.drmax.sk



Complex 3 
Aktiv 180 tbl

24,99 €
19,99 €

Kolagén 
2000 

Aktiv 120 tbl
14,99 €
11,99 €

Glucosamin 
PLUS 

Curcumin 120 tbl
19,99 €
15,99 €

Complex 6 
Aktiv 180 tbl

33,99 €
27,19 €

Achillex 
60 cps

17,99 €
14,39 €

Kompletná výbava
pre zdravý štart
Dr.Max ako hrdý 
partner ČSOB 
Bratislava 
Marathonu 
2018 prináša 
zľavu na kĺbové 
produkty 
pre všetkých 
športovcov.

Lekáreň

Ste v dobrých rukách

* Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE z produktových radov HYDROBALANCE 
CONTROL a RADIANCE CONTROL. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou 

cenou. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2018 alebo 
do vypredania zásob. Produkty kozmetiky NUANCE sú dostupné vo vybraných lekárňach. 

Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

1+1 
ZADARMO*

NA CELÉ PORTFÓLIO 
HYDROBALANCE CONTROL 

A RADIANCE CONTROL

Viac info na nuance-cosmetics.sk
Exkluzívne v lekárňach Dr.Max alebo na drmax.sk

-20%
Výživové doplnky. Akcia platí od 1. 3. do 15. 4. 2018 alebo do vypredania zásob.


