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chrípka, prechladnutie kašeľliek1 liek1

Liek vo forme horúceho nápoja proti 
chrípke a prechladnutiu. Kombinácia troch 
účinných látok odstraňuje príznaky chrípky 

ako je horúčka, bolesti hlavy, kĺbov a svalov. 

COLDREX®  Horúci 
nápoj CITRÓN 14 ks

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu 
od vlhkého kašľa.  Obsahuje ambroxoli 

hydrochloridum. Calcium chloratum - TEVA 
obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

Bežná predajná cena Calcium chloratum - 
TEVA 100 ml = 4,65 €, 46,50 €/l.

Ambrobene 
15 mg/5 ml  sirup 100 ml

akcia
495€

445€

akcia
905€

765€

ZĽAVA AJ NA

 COLDREX® 
TABLETY1 24 tbl

nádcha liek5

Rýchlo a účinne uvoľní nos pri nádche 
a prechladnutí. Od 6 rokov. Éterické 

oleje z mäty a eukalyptu zvlhčia 
a ošetria nosovú sliznicu. Obsahuje 

tramazolini hydrochloridum.

MUCONASAL® PLUS 10 ml

akcia
530€

420€
, /l

K NÁKUPU
CALCIUM 

CHLORATUM - 
TEVA1 100 ml 

LEN ZA 0,01 €!,

UŠETRÍTE AŽ 

4,64 € 

+

AA
15 mg/5 m

0,10 €/l

COLDREX® Horúci nápoj 

CITRÓN 14 ks

Ambrobene 15mg/5ml 

sirup 100 ml

únava, vyčerpanie imunitavýživový
doplnok

výživový
doplnok

Vitamín C prispieva k správnej funkcii imunitného systému a k správnej 
funkcii kostí, pokožky, chrupaviek, zubov a ďasien.

Akcia platí vždy na balenia rovnakej veľkosti. 
Predajná cena Vitamín C long eff ect 500 mg 30 cps je 3,35 €.

Vitamín C long effect 500 mg 
30 cps alebo 60 cpscena za 1 ks

895€

cena za 1 ks

640€Magnézium (horčík) a vitamín B6 prispievajú k zníženiu únavy 
a vyčerpania. Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá sa v ľudskom tele 

výborne vstrebáva. Až 100 mg horčíka v každej tablete!

Magnesium B6 Premium 100 mg 50 tbl

+

60 cps

k

 2+1
ZADARMO

UŠETRÍTE AŽ 

8,95 € 

Ponuka platí na vybrané balenia produktov značky Dr.Max len v internetovej lekárni www.drmax.sk do 31. 1. 2016 alebo do vypredania zásob. Viac informácií na www.drmax.sk.

+

doplnok

 2+1
ZADARMO

UŠETRÍTE AŽ 

6,40 € 
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kašeľ kašeľ kašeľliek1 liek1 liek1

ACC® LONG rýchle riešenie na kašeľ. 
Obsahuje acetylcysteín. Pre dospelých 

a dospievajúcich od 14 rokov. Dávkovanie: 
šumivá tableta sa rozpustí v pohári s vodou. 

IMMUNAL® je rastlinný liek a posilňuje 
imunitný systém. Obsahuje šťavu získanú 

z čerstvej kvitnúcej vňati echinacey purpurovej.

Dvojzložkový liek - antitusikum 
s expektoračným účinkom ako 
jedinečná kombinácia na trhu. 

Obsahuje butamirat dihydrogencitras 
a guaifenesinum.

ACC® LONG  10 šumivých tbl

Stoptussin® 50 ml

akcia
770€

620€

akcia
655€

585€

akcia
620€

555€

bolesť hrdla liek1, 7

Pastilky a sprej komplexne liečia bolesť 
a zápal hrdla. Navyše eliminujú vírusy, 

baktérie a kvasinky. Pastilky Septolete® 
extra uľavia od bolesti do 15 minút. 

akcia
560€

445€

Septolete® extra 
16 pas ord1, 30 ml7

bolesť hrdla liek7

Sprej na úľavu od bolesti hrdla. 
Účinkuje už o 5 minút až na 6 hodín. 

Pri ťažkostiach s prehĺtaním. 
Rýchla aplikácia. 

Sprej aj tablety obsahujú fl urbiprofén. 

akcia
805€

650€

Strepfen® Sprej 8,75 mg 
orálna roztoková aerodisperzia 15 ml

chrípka, prechladnutie liek1

Prášok na prípravu horúceho nápoja. 
Vďaka kombinácii 4 účinných látok lieči 

väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia, 
ako horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov, 

upchatý nos, tečenie z nosa.

akcia
1055€

840€

chrípka, prechladnutie liek1

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť 
odstraňuje symptómy chrípky 

a prechladnutia ako je: horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. 

PARALEN® GRIP navyše odstraňuje 
suchý a dráždivý kašeľ.

PARALEN® GRIP 
chrípka a bolesť 24 tbl

akcia
565€

480€

1, €/l

THERAFLU®
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

14 vreciek

bolesť hrdla liek7

akcia
545€

490€
Dezinfi kuje a lieči zápalové a infekčné 

ochorenie ústnej dutiny a hltanu. 
Obsahuje hexetidín. 

STOPANGIN® 30 ml

chrípka, prechladnutie liek1

Novinka. Na rýchle zmiernenie 
príznakov súvisiacich s bežným 

prechladnutím. Zmierňuje zdurenie 
nosovej sliznice, uľavuje od bolesti 

hlavy a hrdla, znižuje teplotu.

Robicold® 
200 mg/30 mg obalené tablety 20 tbl

akcia
490€

395€

ZĽAVA AJ NA

Strepfen®1 
16 tbl a 24 tbl

30 ml

250 ml

, €/l

K NÁKUPU
ACC® LONG  

10 alebo 20 tbl eff  
IMMUNAL®1 

80 mg 20 tbl 
LEN ZA 0,01 €!

ZĽAVA AJ NA

Mucoplant 
skorocelový

sirup Dr.Theiss1

100 ml

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. 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.

THERAFLU®
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

14 vreciek

PARALEN® GRIP

ZĽAVA AJ NA

 PARALEN® 
GRIP1 24 tbl

akcia
515€

410€

16 pas ord 

fen® Sprej 8,75 mg

Z

akcia
545€

Dezinfikuje a lieči zápalové a infekčné

STOPANGIN® 30 ml

Sirup s prídavkom extraktu zo skorocelu 
a mätovej silice. Liek s kombinovaným 

účinkom, ktorý spomaľuje tvorbu 
hlienu v prieduškách a uľahčuje jeho 

vykašliavanie. Mäta pieporná uvoľňuje 
dýchacie cesty. Sirupy Mucoplant 

obsahujú tekutý skorocelový extrakt.

Mucoplant skorocelový 
sirup Dr.Theiss 250 ml

L

kový liek - antitusikum
toračným účinkom ako 

optussin® 50 ml

PARALEN® GRIP

chrípka a bolesť 24 tbl

Strepfen® Sprej 8,75 mg

orálna roztoková 
aerodisperzia 15 ml

ACC® LONG 10 šumivých tbl

K K
A
1

IIM

ENL

UŠETRÍTE AŽ 

5,14 € 



bolesť, horúčka

bolesť, horúčka

lokálna bolesť

bolesť

liek1

liek1

liek2

liek1

MIG-400® - rýchly proti bolesti a horúčke.  
Mig® Junior 2% rýchly proti horúčke 

a stredne silnej  a slabej bolesti. MIG-400® 
a Mig® Junior 2% obsahujú ibuprofen.

MIG-400® 30 tbl

Je určený na liečbu miernej až stredne 
silnej bolesti a horúčky. 
Obsahuje paracetamol.

Bežná predajná cena Ginger & Honey 
HOT DRINK 20 vreciek = 3,95 €, 

cena po využití tejto akcie = 1,95 €.

Paracetamol 
500 mg 30 tbl

akcia
375€

320€

Potláča bolesť, zmierňuje zápal a opuch.
Urýchľuje vstrebávanie modrín a krvných 
výronov. Lieči poúrazové stavy a následky 
športových úrazov, ako sú opuchy a krvné 

podliatiny.

Ibalgin® DUO EFFECT 
100 g  

akcia
870€

755€

cena za 1 ks

125€

bolesť liek1

Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom. Ľahko rozpustné mäkké 

kapsuly. Okamžité uvoľnenie liečivej 
látky v tekutej forme. Liečivá látka sa tak 

dostane k miestu bolesti rýchlejšie. 
Obsahuje ibuprofén.

akcia
420€

355€

akcia
330€

260€

Ibalgin® Rapidcaps 
400 mg 20 tbl

nádcha liek5

TROJITÝ ÚČINOK: uvoľnenie upchatého 
nosa, zvlhčenie a regenerácia 

nosovej sliznice. Obsahuje 
xylometazolíniumhydrochlorid. 

Na podanie do nosa.

akcia
520€

420€

Olynth® HA 0,1 %, 
nosová roztoková 

aerodisperzia 10 ml

chrípka, prechladnutie zdravotnícka
pomôcka

Bariéra proti prechladnutiu. Zmierňuje 
príznaky prechladnutia a znižuje množstvo 

vírusov až o 92 % s klinicky overeným 
účinkom. Prírodný, pre deti už od 1 roka.

nádcha zdravotnícka
pomôcka

Starostlivosť o váš nos. Nosový sprej 
uvoľňuje upchatie nosa a nosových 

dutín spôsobené nádchou, chrípkou 
alebo alergiami. Aktívne čistí nosové 

dutiny, zvlhčuje nosovú sliznicu, 
napomáha obnoviť funkcie nosovej 
sliznice a zlepšuje dýchanie nosom.

QUIXX® 30 ml 

Rýchly nástup účinku – už o 10 minút 
vďaka špeciálnej technológii Optizorb. 

Panadol® Extra Novum bojuje proti 
miernej až stredne silnej bolesti 

hlavy vrátane migrény, zubov, proti 
menštruačným bolestiam, neuralgiám, 

bolestiam chrbta, svalov, kĺbov a bolesti 
v krku. Panadol® Extra Novum obsahuje 
paracetamolum a coff einum. Panadol® 

Novum obsahuje paracetamol. 

Panadol® 
Extra Novum 24 tbl

akcia
825€

660€

akcia
575€

485€

, €/kg

imunita liek1

Vhodný pri nedostatku vitamínu C, 
napr. v zimnom období. Vitamín C prispieva 

k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. Účinnou látkou je kyselina 

askorbová.

Celaskon® TABLETY 
250 mg 100 tbl

akcia
495€

420€

ZĽAVA AJ NA

QUIXX® extra 
sprej 30 ml

RÝCHLA 
ÚĽAVA 

OD NÁDCHY

ZĽAVA AJ NA

Panadol® 
Novum1 24 tbl 

ZĽAVA AJ NA

 Mig® Junior 2%1  

100 ml orálna suspenzia

K NÁKUPU
GINGER & HONEY 
HOT DRINK 20 vreciek

ZA POLOVIČNÚ
                 CENU!

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. 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.

nájdete nás aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

MUCOVIRAL® sprej proti 
prechladnutiu 20 ml

b l i ® R id

MIG-400® 30 tbl akcia

HOT DRINK
ZA POLOV

CEN

Celaskon® TABLETY

QUIXX® 30 ml

Panadol®

Extra Novum 24 tbl MIG-400® 30 tbl

Paracetamol 500 mg 30 tbl

             C

UŠETRÍTE AŽ 

2 € 

nth® HA 0 1 %



odvykanie od fajčenia redukcia hmotnosti 

suchá pokožka

meranie krvného tlakuliek1 zdravotnícka
pomôcka

kozmetika

zdravotnícka
pomôcka

Vysoko upokojujúca starostlivosť pre 
veľmi suchú, podráždenú a citlivú pokožku 

so sklonom k atopii. Teraz s darčekom 
ZADARMO: výživný a obnovujúci sprchový 

olej pre suchú a citlivú pokožku.

BIODERMA Atoderm 
Intensive Baume 500 ml

Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. 
Účinkuje okamžite a túžbu po cigarete 

uhasí po 60 sekundách. Obsahuje 
nikotín. Orálne podanie.

Nicorette® Spray
1 mg/dávka 

orálna aerodisperzia, roztok 
150 dávok

intímna hygiena zdravotnícka
pomôcka

Vaginálne tablety s laktobacilmi 
a s obsahom kyseliny mliečnej. 

Obnovujú a udržujú fyziologické pH. 
Vhodné vo všetkých prípadoch dočasnej 

zmeny vaginálnej fl óry spôsobenej 
baktériami alebo kvasinkami.

IDELYN® Beliema® Effect 
10 tbl

Schudnite až 3x viac kilogramov než len 
samotnou diétou. Viaže až 27 % prijatých 

tukov, znižuje chuť k jedlu a zlepšuje 
funkciu tráviacej sústavy. Unikátna forma 

užívania.

XL-S MEDICAL DIRECT
90 vreciek

Tlakomer digitálny 
microlife BP automatický 

A150 AFIB s AD 1 ks

akcia
1920€

1555€

akcia
5695€

4950€

akcia
7490€

5990€

Prevencia mozgovej porážky je možná. 
Včasné zaznamenanie výskytu atriálnej 
fi brilácie dokáže znížiť riziko mozgovej 

príhody o 68 %. Patentovaná funkcia 
Afi b a MAM, pamäť na 30 nameraných 

hodnôt.

make-up kozmetika

Vyberte si z make-upov od VICHY:  krycí - 
DERMABLEND, proti vráskam - LIFTACTIV 

FLEXILIFT a rozjasňujúci - TEINT IDEAL.

Vybrané make-upy 
z radu VICHY

akcia
2500€

1895€

akcia
910€

735€

cena za 1 ks

2260€

ZĽAVA AJ NA

ĎALŠIE VYBRANÉ 

PRODUKTY 

Z RADU IDELYN® 

BELIEMA®  

probiotikum liek1

Obsahujú 3 druhy živých baktérií 
mliečneho kvasenia. Pomáhajú pri liečbe 

antibiotikami, hnačke a nadúvaní. 
Sú odolné voči antibiotikám. 

Vhodné pre deti aj dospelých. 
Obsahuje baktérie mliečneho kvasenia. 

akcia
870€

710€

cievy, žily liek1

Liečba lokalizovaných opuchov, 
zápalov, podliatín a chorôb žíl 

dolných končatín. 
Obsahuje alfa-escinum.

AESCIN 30 tbl akcia
530€

475€

LINEX® kapsuly
32 cps

prírodné fl avonoidy výživový 
doplnok

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.

DioMax 60 tbl, 120 tbl

akcia
1790€

1520€

120 tbl

DARČEK 
K NÁKUPU

NOVINKA 
BIODERMA ATODERM 

SPRCHOVÝ OLEJ
100 ml 

ÚPLNE ZADARMO

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. 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.

nájdete nás aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

ZĽAVA AJ NA

LINEX® kapsuly1  
16 cps

Vybrané make upy

p

ZĽAVA 

- 6 €
na vybrané druhy make-upov 

VICHY DERMABLEND, LIFACTIV 

FLEXILIFT a TEINT IDEAL.

akcia
990€

840€

60 tbl

VICHY make-up 

DERMABLEND 15 30 ml 
BIODERMA Atoderm 

Intensive Baume 500 ml

, €/l

Splňte si svoje 
novoročné 

predsavzatia.

LINEX® kapsuly 32 cps

IDELYN® Beliema® Eff ect 

10 tbl

, €/l 

ÚPÚÚ L

UŠETRÍTE AŽ 

4,85 € 



bylinné čaje čaje 

Bylinná čajová zmes vhodná na doplnenie 
pitného režimu dojčiacich matiek. 

Jastrabina, rasca a fenikel obsahujú látky 
podporujúce tvorbu materského mlieka.

LEROS® Baby 
Čaj pre DOJČIACE MATKY 

20 vrecúšok akcia
250€

195€

bifi dobaktérie pre deti výživový 
doplnok 

Nová forma prípravku s príjemnou 
chuťou bielej čokolády, ktorá bude chutiť 

nielen vašim deťom.

akcia
685€

565€

Biopron® Macík 20 tbl

ZĽAVA AJ NA

ďalšie vybrané 

druhy čajov 

LEROS® Baby 

detská pokožka kozmetika vitamíny pre deti výživový 
doplnok 

Komplex 10 vitamínov, bez umelých
príchutí, bez konzervačných látok

a bez laktózy.

Vibovit® JUNIOR 
prášok s jahodovou 

alebo pomarančovou 
príchuťou 30 vreciek 

akcia
590€

530€

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. 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.

dojčenská výživa dojčenská
výživa

990€

850€

Amilk Bifi do obsahuje probiotiká Bifi dobacterium lactis a tiež nenasýtené 
mastné kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6). Vitamíny A, C, D a železo 

prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vyrobené vo Francúzsku. 
Vyskúšajte Amilk Bifi do bez obáv. 4 z 5 mamičiek potvrdili, 

že ich dieťa prijalo Amilk Bifi do nadpriemerne dobre.* 
*Millward Brown, štúdia so 195 dojčatami vo veku 6 až 12 mesiacov, Česká republika 2015. 

Testované na Nutrilon Pronutra 2, Sunar Premium 2, Beba Pro 2 a Amilk Bifi do 2.

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná 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 a na www.amilk.sk.

Amilk Bifido® 2, 3   600 g

, €/kg

Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

mamičiek potvrdili, že ich dieťa prijalo
Amilk Bifi do nadpriemerne dobre.*

www.amilk.sk
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dojčenská výživa dojčenská 
výživa

Vďaka imunonutrientom – vitamíny A, C 
a D, prispievajú k správnemu fungovaniu 

imunitného systému.
Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská 

výživa by mala byť používaná 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 a www.dojcenskavyziva.sk.

BEBA PRO 2,3,4,5 
a COMFORT 2,3 600 g

akcia
1120€

895€
, €/kg

Masť je vhodná na starostlivosť 
o pokožku zadočkov dojčiat, popraskanú 

a suchú pokožku a tiež pokožku pŕs 
dojčiacich matiek. pH = 5,5.

cena za 1 ks

695€

Dexpanthenol baby 
125 ml

Vyskúšajte dojčenskú výživu 
Amilk Bifi do bez obáv

DRUHÝ KUS 

ZA 1 €!

UŠETRÍTE AŽ 

5,95 € 

, €/l

Garancia 
dlhodobo 

výhodnej ceny

cena za 1 ks

zapareniny kozmetika

cena za 1 ks

680€

Pre každodenné ošetrenie plienkou 
pokrytej, podráždenej pokožky, ekzému, 

akné a preležanín. Infacol-pomáha 
uvoľňovať plyny, pri kolike alebo 

nadúvaní. Vhodný aj pre novorodencov. 
Liek INFACOL® obsahuje simetikon. 

Bežná predajná cena je 7,25 €.

Sudocrem® 125 g

Sudocrem® 125 g

, €/kg

K NÁKUPU
INFACOL®1 50 ml 

LEN ZA 0,01 €!
, €/l

LEN ZA 0,01 €!
, €/l

UŠETRÍTE AŽ 

7,24 € 

LEROS® Baby
Čaj pre DOJČIACE MATKY

cena za 1 ks



prírodný extrakt výživový
doplnok

Vysoko koncentrovaný výťažok 
z brusníc veľkoplodých, 

ktorý zodpovedá minimálne 
423 000 mg čerstvých plodov.

Cranberry MaxAKUT
10 cps

multivitamíny výživový
doplnok

Multivitamíny s príchuťou ovocia vo forme 
žuvacích tabliet pre dospelých a deti 

už od 4 rokov.

Centrum® Ovocné 30 tbl
akcia

1065€

850€

cena za 1 ks

795€

kĺby výživový
doplnok

Kombinácia hydrolyzovaného kolagénu 
Peptan® F 2000 HD s vitamínom C, 

ktorý prispieva k správnej tvorbe 
kolagénu a správnej funkcii kostí, 

chrupaviek a kože.

Kolagén 2000 Aktiv
120 tbl

akcia
1290€

1095€

akcia
545€

445€

vitamíny výživový
doplnok

Slnečný vitamín - Vitamín D prispieva 
k správnemu vstrebávaniu

a využitiu vápnika a fosforu, 
k zdravému rastu a udržaniu zdravých

kostí a zubov a k správnej činnosti 
imunitného systému a svalov.

Jamieson™ Vitamín D3 
1,000 IU 100 tbl

energia, srdce výživový
doplnok

akcia
995€

845€

Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu 
(vitamínu B1), ktorý prispieva 

k správnej látkovej premene dôležitej 
pre tvorbu energie, správnemu 

fungovaniu nervového systému 
a správnej funkcii srdca.

Coenzym Q10 60 mg 
60 cps

bylinné sirupy výživový
doplnok

Sirupy s extraktom zo skorocelu 
kopijovitého alebo echinacey 

purpurovej. Obsahujú aj vitamín C, ktorý 
prispieva k správnej funkcii imunitného 

systému. Skorocelový sirup 
aj vo variante bez cukru.

Sirup 
s echinaceou, skorocelový, 

skorocelový bez cukru, 
skorocelový s medom  250 ml

akcia
395€

335€

cena za 1 ks Centrum® Ovocné 30 tbl

13,40 /l

ZĽAVA AJ NA

ĎALŠIE VYBRANÉ 
DRUHY Centrum® 

PRE ŽENY i PRE 
MUŽOV  

ZĽAVA AJ NA
JAMIESON™ 

VITAMÍN D3 1,000 IU
POMARANČ CMÚĽACÍ

100 tbl

A
JAMIESON™ 

VITAMÍN D3 KIDS 400 IU 
JAHODA CMÚĽACÍ 

60 tbl

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. 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.

nájdete nás aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

imunita vlasy, nechty, pleťvýživový 
doplnok 

výživový 
doplnok 

Kombinácia extraktov z hlivy ustricovej, 
rakytníka rešetliakového a echinacey 

purpurovej so zinkom a selénom, ktoré 
prispievajú k správnemu fungovaniu 

imunitného systému.

Hliva Forte 60 tbl
Každá tableta obsahuje vyváženú 

kombináciu vitamínov a minerálov. Biotín 
a zinok prispievajú k udržaniu zdravých 

vlasov a zdravej pokožky, zinok prispieva 
aj k udržaniu zdravých nechtov.

Biotin plus 60 tbl

cena za 1 ks

395€

akcia
950€

795€

bylinné pastilky s medom výživový
doplnok

Pastilky obsahujú špeciálny extrakt 
zo zmesi 20 bylín. Pridaný med zlepšuje 

chuťové vlastnosti. Každé balenie 
obsahuje 36 pastiliek.

Bylinné pastilky 
šalvia, lišajník, echinacea, 

skorocel a materina dúška 36 ks akcia
450€

385€

cena za 1 ks

 2+1
ZADARMO

CC
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DR

P

NOVINKA

DRUHÝ KUS 

LEN ZA 1 €!

UŠETRÍTE AŽ 

6,95 € 

Q10 60

+ UŠETRÍTE AŽ 

3,95 € 
NOVINKA

Jamieson™ Vitamín D3 

1,000 IU 100 tbl



ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 

LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   
Doprava 

zadarmo

Osobný odber 

100 lekární

Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

Schudnite po Vianociach!

Jasný pohľad na svet
Kontaktné šošovky BAUSCH+LOMB PureVision 2HD 6 ks

ReNu MultiPlus 
Roztok na kontaktné 

šošovky 2x360 ml

Darčekové balenia 
2x výživový doplnok + freshbox ako darček

Lipoxal Xtreme II 120 + 60 tbl  ZADARMO

akcia
3495€

2990€

cena za 1 ks

1390€

60 tabliet 

v hodnote 18 € 

ZADARMO

Akcia platí na ľubovoľnú kombináciu darčekových balení s freshboxom zadarmo.

•  ostré, jasné videnie v zhoršených svetelných podmienkach

•  pomáhajú znižovať oslnenie a vznik haló efektov

•  vynikajúca priedušnosť

•  neuveriteľne pohodlné a tenké

•  hladký a jemný prechod od šošoviek k spojivkovému tkanivu

+

VÝ
ŽI

VO
VÝ

 D
OP

LN
OK

2+1
ZADARMO

UŠETRÍTE AŽ 

13,90 € 

l

1+1
ZADARMO

ý j ý p

akcia
2215€

1695€

akcia
3790€

3190€

akcia
4455€

3790€

cena za 1 ks

1395€
2HD Astigmatism Presbyopia

1 ks

UŠETRÍTE AŽ 

13,95 € 

38,75 €/l

38,75 €/l



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na apilikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 

9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. OlynMuco obsahuje guajfenezín. PROSPAN® obsahuje 

suchý extrakt z brečtanových listov. Sinecod obsahuje butamirátiumdihydrogéncitrát. Nalgesin® S obsahuje sodnú soľ naproxénu. BRUFEDOL obsahuje ibuprofen. Diclobene obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 

Buscopan® 10 mg obsahuje butylskopolamíniumbromid. Otrivin® Menthol 0,1% obsahuje xylometazilínium chlorid. Akcia platí od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Platí až do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

bolesť hrdla kašeľ

390€

490€

OlynMuco 
s príchuťou mentolu

20 mg/ml perorálny roztok, 150 ml

kašeľ

580€

710€

PROSPAN® 
Sirup 100 ml

bolesť hrdla

610€

755€

Dorithricin® 20 tvrdých pst 

liek1 liek1 liek1 liek1

395€
500€

bolesť

Nalgesin® S 20 tbl, 30 tbl

bolesť

425€
535€

545€

685€

lokálna bolesť 

495€

560€

kašeľ

Sinecod sirup 200 ml

liek1 liek1 liek1 liek2

vitalita

Pharmaton® Geriavit 100 cps

830€

1040€

Compeed® náplasť na opary 15 ks

náplasť na opary kŕče 

320€

405€

Buscopan® 10 mg 10 tbl

liek1 liek1 zdravotnícka pomôcka

3330€

4165€

nádcha

PHYSIOMER® 
Baby 115 ml

zdravotnícka pomôcka

910€

1075€

multivitamíny pre dospelých

790€

990€

Spektrum 
GUMMIES 

na imunitu 
s echinaceou 

50 želatínových tbl 

výživový doplnok

multivitamíny pre deti

RAKYTNÍČEK® 
MULTIVITAMÍNOVÉ 

ŽELATÍNKY S RAKYTNÍKOM
príchuť rakytník 70 ks 

meranie krvného tlaku 

3595€

4505€

Tensoval® comfort 
classic 1 ks

detoxikácia pečene

1150€

1480€

LIVINORM® 40 tob 

výživový doplnok výživový doplnok zdravotnícka pomôcka

890€

1100€

odsávačka

860€

1080€

Odsávačka hlienov Noštek 
na vysávač s príslušenstvom 1 ks

zdravotnícka pomôcka

komplex laktobacilov 

820€

1025€

Biopron 9® PREMIUM 30+10 cps

výživový doplnok

740€
930€

30 tbl

20 tbl

495€

630€

58 €/l26 /l

krém na opary 

960€

1175€

ZOVIRAX® DUO 2 g

liek2

nádcha 

430€

535€

liek5

Otrivin Menthol 0,1% aer nao 10 ml

24,75 €/l 49,50 /kg

79,13 €/l

20

Oly

26 

ZĽAVA AJ NA
OlynMuco s príchuťou 

medu a citrónu 
20 mg/ml 
sirup 150 ml

SSSSine

42

Brufedol 400 mg
20x400 mg šumivý granulát

49,50 /k

Diclobene  gél 100 g

Pharmaton® Ge

Tensoval®

OlynMuco s príchuťou
mentolu 20 mg/ml 

perorálny roztok 150 ml

príchuť 
rakytník 70 ks

RAKYTN

dop o

8
ZĽAVA AJ NA
RAKYTNÍČEK® 

MULTIVITAMÍNOVÉ ŽELATÍNKY 

S RAKYTNÍKOM  

príchuť hruška 60 ks 
alebo višňa 60 ks

OlynHexo 5mg/1,5 mg pastilky
20 tvrdých pst 

58 €

Riešenie 
na kašeľ pre 
celú rodinu!


