
BOLESŤ HRDLA 
Strepfen® sprej 8,75 mg
orálna roztoková aerodisperzia 15 ml 
Sprej na úľavu od bolesti hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín. Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla 
aplikácia. Liek7 obsahuje flurbiprofén. * K NÁKUPU Strepfen® sprej 8,75 mg/15ml získate NUROFEN® RAPID 
400 mg CAPSULES 10 cps (v hodnote 3,29 €) LEN ZA 0,01 €! NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES1 obsahuje 
ibuprofén.

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 4,99 € (z pôvodných 6,24 €) 2,772€/100 ml.

NÁDCHA
Olynth® HA 0,1 % nosová 
roztoková aerodisperzia 10 ml 
Uvoľnenie upchatého nosa, zvlhčenie a dlhodobý účinok až 10 hodín. 
VÝHODNE AJ Olynth® HA 0,05 % nosová roztoková aerodisperzia 
10 ml za 4,29 € (z pôvodných 5,39 €). Lieky5 obsahujú 
xylometazolíniumhydrochlorid. 

/539 €5/5/
429 €

HA 0,1 %

/624 €6/6/
499 €

50 ml

9,980€/100 ml

/1079 €10

863 €

   Calcium chloratum – TEVA1 100 ml 

UŠETRÍTE 4,98€ *   Calcium chloratum – TEVA

UŠETRÍTE 4,98€ 

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 a svalov a upchatý nos. 

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.
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0,010 €/100 ml 

499 €
4,990€/100ml

KAŠEĽ
Ambrobene 15 mg/5 ml  100 ml  
Liek1 pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. * K NÁKUPU 
Ambrobene 15 mg/5 ml 100 ml získate Calcium chloratum – TEVA1 100 ml (v hodnote 4,99 €), 
LEN ZA 0,01 €!, 0,010 €/100 ml. Calcium chloratum – TEVA 100 ml obsahuje dihydrát chloridu vápenatého. 

TOP PONUKA
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20 pst

-15 % -20 %

BOLESŤ HRDLA 
TANTUM VERDE® 20 pst 
Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla 3 účinkami, 3 formami 
a 4 príchuťami. Vaše eso na bolesť hrdla. Lieky1 obsahujú benzydamín. 
VÝHODNE AJ OSTATNÉ PRÍCHUTE Z RADU TANTUM VERDE® 20 pst.

-20 %

-20 %
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sprej

NUROFEN® RAPID 400 mg Capsules 

UŠETRÍTE 3,28 € *
UŠETRÍTE 3,28 € 
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VLHKÝ 
KAŠEĽ
ACC® LONG 10 šumivých tbl
Liek1 uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. * Len pre členov 
Dr.Max CLUB k nákupu ACC® LONG1 10 šumivých tabliet získate ACC® 
LONG HOTDRINK1 prášok na perorálny roztok, 10 vreciek (v hodnote 
6,49 €) LEN ZA 0,01 €! Lieky obsahujú acetylcysteín.

KAŠEĽ
MUCOPLANT sirup proti kašľu 
so skorocelom a medom
250 ml 
Tradičný rastlinný liek1 určený na indikácie overené výhradne 
dlhodobým používaním. Používa sa na symptomatickú liečbu pri 
podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltana s pridruženým suchým 
kašľom. Obsahuje skorocel kopijovitý.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
COLDREX® MAX GRIP Lesné ovocie
10 vreciek
Horúci nápoj pre účinnú úľavu od príznakov chrípky a prechladnutia. 
Liek1 odstraňuje bolesti hlavy, svalov a kĺbov, bolesť v hrdle, uvoľňuje 
upchatý nos a znižuje horúčku. VÝHODNE AJ COLDREX MAX GRIP 
Lemon, 10 vreciek a Coldrex Grip plus kašeľ s príchuťou citróna 
a mentolu, 10 vreciek.

Vedeli ste, že? 
Užívanie antibiotík môže viesť 
k narušeniu prirodzenej 
rovnováhy v čreve? 
K obnove črevnej mikroflóry 
výrazne pomáhajú probiotiká, 
ktoré obsahujú baktérie 
priaznivo ovplyvňujúce váš 
zdravotný stav. Rozoznávame 
aj prebiotiká a eubiotiká, ktoré 
umožňujú rast a množenie 
probiotík.

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.

1.  Liek na vnútorné 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.
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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. 

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.

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.

VLHKÝ KAŠEĽ
Bromhexin 12 kvapky KM 
30 ml
Liek1 zrieďuje a skvapalňuje hustý hlien pri ochoreniach dýchacích ciest. 
Obsahuje Bromhexin hydrochlorid.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť 
24 tbl 

Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, 
bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť hrdla. Vďaka kofeínu pomáha aj proti 
únave a ospalosti.

VLHKÝ KAŠEĽ
Ambroxol Dr.Max sirup 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.

TRÁVENIE
Hylak® forte 
100 ml 
Liek1 pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, ale aj 
pri zápche a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti od 2 rokov. 
*K NÁKUPU Hylak® forte 100 ml získate Hylak® forte 30 ml (v hodnote 
5,39 €) LEN ZA 0,01 €! 

NÁDCHA
Orinox 1 mg/ml
10 ml 
Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch slizníc 
v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie. Liek5 
obsahuje xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA
STÉRIMAR® Cu (Meď)
Mikrosprej s obsahom morskej
vody a medi, 50 ml
100 % prírodný, fyziologický roztok na prevenciu a doliečenie vírusovej 
a bakteriálnej nádchy. VÝHODNE AJ STÉRIMAR® 100 ml na Dennú 
hygienu nosa za 12,49 € (z pôvodných 14,49 €), 12,490€/100 ml. 
Zdravotnícka pomôcka. 

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.

SUCHÝ KAŠEĽ
SINECOD® sirup 
200 ml
Liek1 proti suchému a dráždivému kašľu rôzneho pôvodu. Tlmí kašeľ 
i počas noci. Vhodný pre dospelých a deti už od 3 rokov. Obsahuje 
butamirátiumdihydrogéncitrát.

NÁDCHA
NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Nosový sprej s dvojitým účinkom – váš upchatý nos nielen uvoľní, ale aj 
účinne zahojí podráždenú sliznicu. Liek5 obsahuje xylometazolíniumchlorid/ 
dexpantenol. VÝHODNE AJ NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml5 
za 3,89 € (z pôvodných 4,19 €).

VLHKÝ KAŠEĽ
Hedelix® sirup 
100 ml alebo 200 ml 
Liek1 uvoľňuje hlien, uľahčuje vykašliavanie. Pre deti od 0 rokov.
Obsahuje hustý extrakt z brečtanových listov.

NÁDCHA
PHYSIOMER® Hypertonický 
135 ml
Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje nosovú 
sliznicu, prirodzene regeneruje. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU  Physiomer®. Zdravotnícka pomôcka.
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Hylak® forte 30 ml 

UŠETRÍTE 5,38 €*

UŠETRÍTE 5,38 €

Dr.Max CLUB

ACC® LONG HOTDRINK

UŠETRÍTE 6,48 € *
UŠETRÍTE 6,48 € 
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001 €



Lekáreň

3 roky

2. Liek na vonkajšie použitie. 12. Liek na aplikáciu do úst.
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. *** Vďaka obsahu: 1konjac glucomannan, 2zelený čaj, 3guarana.

/5058 €/50/50/
4299 €

270 tbl

MERANIE KRVNÉHO 
TLAKU
Tlakomer Microlife BP 3AG1 New s adaptérom
1 ks +  teplomer MT 3001 ZDARMA
Klinicky overený digitálny tlakomer s PAD funkciou na rozpoznanie 
srdcovej arytmie, s 30 pamäťami. Zdravotnícka pomôcka.

PODPORA CHUDNUTIA
Lipoxal Effect 
270 tbl alebo 120 tbl***
Lipoxal Effect pomáha spaľovať tuky2, podporuje zníženie hmotnosti 
pri diéte1, znižuje chuť k jedlu2 a obmedzuje pocity hladu3. 
Výživový doplnok.

MERANIE KRVNÉHO 
TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plne automatický digitálny tlakomer na meranie krvného tlaku na paži 
s univerzálnou manžetou pre obvod paže 22 - 42 cm. 
Zdravotnícka pomôcka. 

ODVYKANIE 
OD FAJČENIA
NiQuitin FRESHMINT 
4 mg liečivé žuvačky, 100 žuvačiek
Liek12 potláča chuť na cigaretu a uľavuje od abstinenčných príznakov.  
VÝHODNE AJ NiQuitin Clear2 21 mg a 14 mg, 7 ks. Lieky obsahujú 
nikotín.

SRDCE, CIEVY, 
ENERGIA
GS Koenzým Q10, 60 mg
30 cps + 30 cps
Silný koenzým Q10 s vysokou vstrebateľnosťou  a s biotínom, ktorý prispieva 
k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a k správnej funkcii 
psychiky. VÝHODNE AJ GS Koenzým Q10 30 mg 30 cps + 30 cps 
za 6,39 € (z pôvodných 7,39 €). Výživový doplnok.

ODVYKANIE 
OD FAJČENIA
Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálna aerodisperzia, roztok 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. VÝHODNE AJ liečivé žuvačky 
Nicorette® Classic/Icemint Gum 2 mg alebo 4 mg 105 ks 
za 29,49 € (z pôvodných 34,29 €). Lieky12 obsahujú nikotín.

-19 %

-15 %-15 %

recyklačný 
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recyklačný 
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90 sáčkov

PODPORA CHUDNUTIA
XL S MEDICAL DIRECT 
90 sáčkov
Schudnite po Vianociach až 3x viac. Viaže tuky prijaté z potravy, znižuje 
chuť do jedla a na sladké. VÝHODNE AJ XL S MEDICAL 180 tbl 
za 25,99 € (z pôvodných 28,49 €). Zdravotnícka pomôcka.

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.

Vedeli ste, že? 
Nízka hladina horčíka môže 
viesť k vysokému krvnému 
tlaku? Horčík plní veľa 
dôležitých funkcií v ľudskom 
organizme, a preto by sme mali 
dbať na jeho dostatočné 
množstvo.

2+1
zadarmo

599 €

novinka

Všetko, čo ste nevedeli o krvnom tlaku

V lekárni mi pri viacerých návštevách bol nameraný zvýšený krvný tlak. Musím 
užívať lieky na zníženie krvného tlaku, aj keď nemám žiadne subjektívne ťažkosti?

 UŽÍVANIE LIEKOV 

 FAJČENIE, ZLÁ ŽIVOTOSPRÁVA 

 ÚNAVA, OSPALOSŤ, TOČENIE HLAVY 

Na následky vysokého krvného tlaku zomiera na svete viac ľudí než na všetky druhy rakoviny 
dohromady. Pri postupnom zvyšovaní hodnôt krvného tlaku ho človek vôbec nemusí pociťovať, 
to však neznamená, že je menej nebezpečný. Nie nadarmo sa vysokému krvnému tlaku hovorí aj tichý 
zabijak. Ak vám bol v lekárni opakovane nameraný vyšší tlak, je načase navštíviť vášho lekára. 

Môžem mať zvýšený krvný tlak v dôsledku fajčenia či nezdravého stravovania?

K vzostupu hodnôt krvného tlaku prispievajú aj nesprávne návyky. Fajčenie aj nezdravé stravovanie, 
najmä jedlá s vysokým obsahom kuchynskej soli, môžu zvyšovať krvný tlak akútne aj chronicky. 
Ani jedlá s vysokým obsahom tukov neprispievajú k poddajnosti ciev.

Som často unavená a ospalá, občas sa mi točí hlava. Môžu tieto ťažkosti súvisieť 
s nízkym krvným tlakom?  

Ospalosť, únavnosť a točenie hlavy môžu byť príznakmi nízkeho, ale i vysokého krvného tlaku 
a mnohých iných ochorení. V takýchto prípadoch je dobré si krvný tlak odmerať. 

MUDr. Marek Pytliak
hlavný lekár siete nemocníc Svet zdravia 

pre internú medicínu

?

?

?

Ste v dobrých rukách

Navštívte v januári ktorúkoľvek lekáreň Dr.Max 
a nechajte si zmerať krvný tlak. Myslite na svoje 
zdravie a nepodceňujte prevenciu. Naši odborníci 
vám ochotne poradia.

Staráme sa, aby
ste mali krvný tlak 
pod kontrolou

Nechajte si u nás
zmerať tlak a poradiť

Celý január

bezplatné
merania

O
DPOVEDÁ



Lekáreň

ŽIVÉ KULTÚRY 
LINEX® FORTE 
28 cps 
Obsahuje kombináciu živých baktérií mliečneho kvasenia a prebiotiká. Výživový doplnok. * Len pre členov 
Dr.Max CLUB k nákupu LINEX® FORTE 28 cps získate LINEX® IMMUNO (Lactobacillus rhamnosus + Zinok + 
Selén), 20 cps (v hodnote 7,59 €) LEN ZA 0,01 €!  

BYLINNÉ PASTILKY 
S MEDOM
Bylinné pastilky šalvia, islandský 
lišajník, echinacea alebo skorocel a materina dúška
36 pst
Pastilky obsahujú špeciálny extrakt zo zmesi 20 bylín. Pridaný med 
zlepšuje chuťové vlastnosti. Výživový doplnok.

Každý recept
vám ušetrí
AŽ DO 50 %
z doplatku*

Lekáreň

Vďaka vernostnej karte Dr.Max 
odteraz ušetríte na každom 
recepte až do 50 % z doplatku. 

* Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni 
alebo na www.drmax.sk.

Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona c. 363/2011 Z. z.

1. Liek na vnútorné použitie.  2. Liek na vonkajšie použitie. 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.
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449 €BOLESŤ A HORÚČKA
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 cps
Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Pri bolesti hlavy 
a migréne, pri bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. 
Liek1 obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
24 pst
Na bolesť hrdla. Liek7 účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám. 
Pomáha pri problémoch s prehĺtaním. VÝHODNE AJ Strepsils® 
Jahoda bez cukru 24 pst7  za 5,79 € (z pôvodných 6,79 €).

BOLESŤ HRDLA
Orasept s príchuťou medu a citróna alebo mentol
24 pst
Liek1 na úľavu od príznakov bolesti hrdla. Cmúľanie pastilky umožňuje účinkovanie liečiva v postihnutej 
oblasti a takisto pomáha zvlhčovať a upokojiť bolestivú oblasť.  * K NÁKUPU  Orasept s príchuťou medu 
a citróna alebo mentol, 24 pst získate Vitamin C Imuno Akut, 30 cps (v hodnote 4,99 €) LEN ZA 1,99 €! 

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Dobre sa 
vstrebáva. Bez parfumácie. Liek2 obsahuje ibuprofén.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť 5 ks
Liečivé náplasti s diklofenakom pre spoľahlivú úľavu od bolesti svalov 
a kĺbov s dlhodobým účinkom. VÝHODNE AJ Diclobene gél 100 g 
za 5,39 € (z pôvodných 5,89 €) 5,390€/100 g. Lieky2 obsahujú sodnú 
soľ diklofenaku.

Počúvam vás

S vernostnou kartou Dr.Max CLUB zákazníkom 
poradíme 24 hodín denne 7 dní v týždni 
Lekár alebo iný zdravotní cky pracovník na našej infolinke 0800 60 60 70 znamená 

ešte viac starostlivosti nielen pre vás, ale aj vaše deti, manžela či manželku.

Dr.Max Lekár24 nenahrádza lekársku službu prvej pomoci, ústavnú pohotovostnú službu a záchranné služby. V žiadnom prípade nie je alternatí vou 
k volaniu na linku záchrannej zdravotnej služby. V prípade vážnych akútnych zdravotných problémov volajte na číslo 112 alebo 155.

Dr.Max Lekár24
0800 60 60 70

-27 %

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 2x denne. Liek2 obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.

/1899 €/18/18/
1599 €

10,660€/100 g

-15 %

Strepsils® Med a Citrón s kartou Dr.Max CLUBs kartou Dr.Max CLUB

/649 €/6/6/
549 €/419 €4

369 €

/799 €7/7/
729 €

5 ks

Pre členov
Dr.Max CLUB

Vitamin C Imuno Akut 30 cps

UŠETRÍTE 2,50 € *
UŠETRÍTE 2,50 € 

LINEX® IMMUNO 20 cps

UŠETRÍTE 7,58 € *
UŠETRÍTE 7,58 € 

 mentol
499 €

24 pst

/449 €/4/4/
199 € 899 €

/759 €/7/7/
001 €

Lekáreň
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Dlhodobo
      výhodná cenavýhodná cena
Dlhodobo
      výhodná cena

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Amilk Bifi do® 2 a 3* 600 g
Amilk Bifi do® obsahuje probiotiká 
Bifi dobacterium lactis a tiež nenasýtené mastné 
kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6).

DODO
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NADÚVANIE
Degasin®  
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. VÝHODNE AJ 
Degasin® 2Go 20 cps za 4,99 € (z pôvodných 5,79 €). 
Zdravotnícka pomôcka. 

IMUNITA
HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým 
olejom a REISHI FORTE 60 cps 
Hliva v kombinácii s hubou reishi a rakytníkovým olejom.
Rakytník je prírodný zdroj vitamínu C, ktorý prispieva
k správnej funkcii imunitného systému. Výživový doplnok. 

SVRBENIE, EKZÉM
Bepanthen® Sensiderm krém
50 g
Uľavuje od svrbenia a začervenania pokožky. Prirodzene obnovuje kožnú 
bariéru, poskytuje zvýšenú hydratáciu a regeneruje. Je vhodný i pre 
najmenších. Výhodne aj 20 g balenie za 5,79 € (z pôvodných 6,49€ ). 
Zdravotnícka pomôcka. 

TRÁVIACI TRAKT
BioLac Baby drops
6 ml
Kvapky pre spokojné brušká s obsahom laktobacilov (pre tenké črevo) 
a bifidobaktérií (pre hrubé črevo).  Bez konzervačných látok, bez 
umelých sladidiel, bez pridaných farbív. Vhodné pre deti od narodenia. 
Výživový doplnok.  

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI
Vibovit®+ Gummies 50 ks
Želé multivitamíny pre deti s vynikajúcou ovocnou chuťou 
a komplexom 10 vitamínov a minerálnych látok na podporu ich 
imunity. Výživový doplnok.

10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
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.

1,332€/100 g

/1379 €/13/13/
1199 €

50 g

23,980€/100 g

1899 €
9,495€/100 ml

/689 €6/6/
599 €

32 cps

ZAPARENINY
Sudocrem® 400 g
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri plienkových zapareninách. Viac než 85 rokov 
skúseností v starostlivosti o pokožku.  * K NÁKUPU Sudocrem® 400 g získate Sudocrem® 60 g (v hodnote 
3,79 €) LEN ZA 0,01 €! 0,017€/100 g. Kozmetický prípravok.

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. Výživový doplnok.

2017
2016

2015

/539 €5/5/
469 €

VITAMÍNY
Jamieson® Vitamín D 1000 IU
100 tbl 
Vitamín D – naša slnečná ochrana na podporu imunity. 
Výživový doplnok.

VŠI A HNIDY 
PARANIT sprej 100 ml + šampón 100 ml + hrebeň  ZADARMO
Odstráňte 100 % vší jedinou 15-minútovou aplikáciou. Radikálny sprej proti všiam a hnidám, šampón 
po ošetrení a hrebeň naviac. * Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu PARANIT sprej 100 ml + šampón 100 ml 
+ hrebeň. ZADARMO získate Preventívny sprej proti všiam10 100 ml (v hodnote 11,19 €), LEN ZA 0,01 €! 
0,010 €/100 ml. PARANIT sprej je zdravotnícka pomôcka a Preventívny sprej proti všiam je biocíd.

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.

/1159 €11

999 €
5 ml

/969 €9/9/
799 €

/929 €9/9/
849 €DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Sunar® premium 2, 3 a 4
600 g
Lahodná mliečna chuť. Vitamín A prispieva k normálnej funkcii 
imunitného systému. Železo prispieva k rozvoju kognitívnych funkcií 
u detí.*

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.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
BEBA® OPTIPRO® 2, 3, 4 a 5 
600 g
Vitamíny A, C a D prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného
systému.*

BOLESŤ UŠÍ
DOLORgit med Ušné kvapky
10 ml
Kvapky pomáhajú zmierňovať bolesť, začervenanie a svrbenie. 
Použiteľné pre deti od veku 12 mesiacov. Zdravotnícka pomôcka.

600 g s kartou Dr.Max CLUBs kartou Dr.Max CLUB

/1239 €/12/12/
1149 €

1,915€/100 g

10 ml s kartou Dr.Max CLUBs kartou Dr.Max CLUB

/549 €/5/5/
439 €

-20 %

-21 %

L.SK.MKT.CC.08.2015.0197

Pre členov
Dr.Max CLUB

/1799 €/17/17/
1649 €

120 tbl

/999 €9

899 €
60 tbl

ŽIVÉ KULTÚRY 
Biopron 9® PREMIUM
60 tbl
Vyvážená kombinácia 9 kmeňov živých kultúr v dennej dávke 20 miliárd. 
Vhodné pri a po užívaní antibiotík. Pre dospelých a deti od 3 rokov. 
VÝHODNE AJ Biopron9® PREMIUM 30+10 tbl. Výživový doplnok.

Biopron 9® PREMIUM s kartou Dr.Max CLUBs kartou Dr.Max CLUB

/1969 €/19/19/
1649 €/1079 €10

849 €
1,415 €/100 g

/1279 €

HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým 

/12/12/
1049 €

/1119 €/11/11/
001 €

0,010 €/100 ml

Sudocrem® 60 g

UŠETRÍTE 3,78 € *
UŠETRÍTE 3,78 € 

19 €

Preventívny sprej 

proti všiam10 100 ml

UŠETRÍTE 11,18 € *
UŠETRÍTE 11,18 € 

1489 €
400 g

3,723€/100 g /379 €/3/3/
001 €

0,017€/100 g



Akcia platí od 1. 1. – 31. 1. 2018 alebo do vypredania zásob.Akcia platí od 1. 1. – 31. 1. 2018 alebo do vypredania zásob.

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

Sensibio 
H2O 
ODLIČOVACIA 
MICELÁRNA VODA 
NA CITLIVÚ PLEŤ

500 ml

Atoderm SOS Sprej
PRVÝ BEZKONTAKTNÝ PROTISVRBIVÝ SPREJ

ZĽAVA 4 €

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

NOVINKA

Účinný do
60 sekúnd

Zabraňuje svrbeniu 
až na 6 hod.

Jednoduchá
aplikácia

Pre celú rodinu.
Na tvár a telo.

Beautyclub

PRO-XYLANE
KYSELINA HYALURONOVÁ
MINERALIZUJÚCA  
TERMÁLNA VODA VICHY

* Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2018. Akcia sa nevzťahuje na už zľavnené produkty.

DODAJTE V OBDOBÍ MENOPAUZY MLADISTVÝ VZHĽAD SVOJEJ PLETI

VYUŽITE  
ŠPECIÁLNU PONUKU -20%

NA PRODUKTY Z RADU NEOVADIOL

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.

V zimnom období je pokožka tváre 
a celého tela vystavená záťaži, ktorú 
vyvoláva nielen chladné počasie, ale aj pobyt 
vo vykúrených a suchých miestnostiach. 

Máme pre vás prvú pomoc, rýchle 
riešenie – Bioderma SOS.  Bezkontaktný 
sprej, ktorý zabraňuje svrbeniu a podrážde-
niu pokožky.

Špeciálnu starostlivosť o vašu pleť 
v období menopauzy prinášajú aj 
produkty NEOVADIOL. Príjemná textúra 
nielen pleť zvláčni, ale postará sa aj o vypnu-
tie vrások a hĺbkovú hydratáciu.

/4499 €/44/44/
3689 €

60 cps

DAOSIN® 10 cps 
v hodnote 10,99 € 

ZADARMO

Akcia platí ku každému nákupu DAOSIN® 60 cps.

Histamínová 
intolerancia?

Enzým diaminooxidáza
Pomáha štiepiť histamín v strave

DAOSIN® 60 cps
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2+1
zadarmo

Naším najlepším 
dodávateľom je príroda
MIXUJTE Z VIAC AKO 30 PRODUKTOV

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

2+1
zadarmo

Akcia platí na všetky produkty značky Eucerin. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

Ku každému nákupu 
2 produktov Eucerin 
získate 3. produkt 
ZADARMO

AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

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

Nakupujte online na
        www.drmax.sk



Lekáreň

MICELÁRNA VODA
PRVÝ KROK V STAROSTLIVOSTI

O VAŠU PLEŤ, OČI A PERY

ZAČÍNA ZLATÁ ÉRA 
VAŠEJ KRÁSY
ZLATÁ MASKA NUANCE

Ibuprofen Dr.Max 400 mg 
24 tbl za 2,59 €  2,29 €
50 tbl za 4,29 €  3,89 €

Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy 
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačné bolesti a na zníženie 
horúčky. Liek¹ obsahuje ibuprofén. 

Parapyrex 500 mg  
20 tbl za 0,99 €

Liek¹ sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti, 
ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti chrbta, bolesti 

pri menštruácii, a na pomoc pri znížení horúčky.
 Obsahuje paracetamol.

AMIC
Ý

VODCELÁRNA V

Exkluzívne v lekárňach Dr.Max alebo na drmax.sk

1+1 
ZADARMO*

NA ZLATÚ MASKU 
A MICELÁRNE VODY NUANCE
* Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE Zlatá maska a NUANCE 
Micelárna voda. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 
Platí v akejkoľvek lekárni Dr.Max alebo na www.drmax.sk od 1. 1. do 31. 1. 2018. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 

NOVINKA
vhodná 

aj pre citlivú pleť

NOVINKA

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.


