
1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 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. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob. 

NÁDCHA
MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok 
z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. 
Liek⁵ obsahuje tramazolini hydrochloridum. 

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®
Eso na bolesť hrdla. Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla tromi účinkami, 3 formami 
a 4 príchuťami. Lieky1,7 obsahujú benzydamín. Akcia platí na všetky produkty z produktového radu 
TANTUM VERDE®. 

KAŠEĽ
Ambrobene 15 mg/5 ml
100 ml 
Liek¹ na rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
* K NÁKUPU Ambrobene 15 mg/5 ml, 100 ml, získate Calcium chloratum – TEVA, 100 ml 
(v hodnote 4,89 €), LEN ZA 0,01 €, 0,010 €/100 ml. Calcium chloratum – TEVA1 obsahuje 
dihydrát chloridu vápenatého. 

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj  
pomaranč a zázvor 500 mg/10 mg
12 vreciek
Liek¹ odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka 
a upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť. 
Bez umelých farbív.

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 cps
Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Ľahko rozpustné 
ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou. Pri bolesti hlavy 
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. 
Liek¹ 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 
na kašeľ, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. VÝHODNE 
AJ Stoptussin® sirup, 180 ml¹, za 4,99 € (z pôvodných 6,19 €), 
2,772 €/100 ml. 
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KAŠEĽ
Robitussin™ 
ANTITUSSICUM, JUNIOR 
alebo EXPECTORANS
100 ml
Rad liekov1 Robitussin™ Antitussicum a Junior (oba dextrometorfan), 
Expectorans (quajfenezín) je určený na úľavu od rôznych druhov 
kašľa.

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.

SUCHÝ KAŠEĽ
Tussical 1,5 mg/ml
200 ml
Tussical sa používa na symptomatickú liečbu  
suchého dráždivého kašľa rôzneho pôvodu.  
Liek¹ obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.

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.

IMUNITA
Celaskon® LONG EFFECT
60 cps
Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Užíva sa pri zvýšenej potrebe vitamínu C 
počas dospievania, v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných 
ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov. Postupné uvoľňovanie 8 – 12 hodín. * K NÁKUPU Celaskon® 
LONG EFFECT, 60 cps, získate Celaskon® LONG EFFECT, 30 cps (v hodnote 5,49 €), LEN ZA 0,01 €. 
Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú. 

VLHKÝ KAŠEĽ
ACC® Long Instant
10 vreciek
Uvoľňuje hlien a uľahčuje vykašliavanie. Nie je potrebné zapíjať vodou. Pre dospelých.  
Užívajte 1 vrecko raz denne. * K NÁKUPU ACC® Long Instant, 10 vreciek, získate Faryngal® 
5 mg/1 mg7, 24 lisovaných pastiliek (v hodnote 7,09 €), LEN ZA 0,01 €. Akcia platí aj pre ACC® Long, 
10 šumivých tabliet, a ACC® Long, 20 šumivých tabliet. Lieky1 ACC® obsahujú acetylcysteín.

VLHKÝ KAŠEĽ
Helisolv sirup
120 ml
Rastlinný liek¹ obsahujúci extrakt z listu brečtana, čo je bežný 
názov pre listy rastliny Hedera Helix, L. Patrí do skupiny liekov 
nazývaných expektoranciá (lieky, ktoré napomáhajú pri uvoľňovaní 
hlienu) na liečbu produktívneho (hrudníkového) kašľa. 

VLHKÝ KAŠEĽ
BROMHEXIN® 12  
KVAPKY KM
30 ml
Uvoľňuje a zrieďuje hustý hlien pri akútnych a chronických 
ochoreniach dýchacích ciest (priedušky a pľúca). Neobsahuje 
cukor ani alkohol. VÝHODNE AJ BROMHEXIN® 12 KVAPKY KM, 
50 ml, za 4,79 € (z pôvodných 6,09 €), 9,580 €/100 ml.  
Lieky1 obsahujú bromhexíniumchlorid.

1. Liek na vnútorné použitie. 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. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob.  

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. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob.  

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 sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov 
a svalov a upchatý nos. 

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE 
COLDREX® MAX GRIP  
Lesné ovocie
10 vreciek
Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, ktorý uľaví od 
príznakov chrípky a silného prechladnutia. Liek¹ znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, bolesť v hrdle a uvoľňuje upchatý nos. 
VÝHODNE AJ COLDREX® MAX GRIP LEMON1, 10 vreciek, 
a COLDREX® TABLETY1, 24 tbl.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
OSCILLOCOCCINUM®
30 ×  1 g

Homeopatický liek1, tradične sa používa pri liečbe chrípkových 
stavov (horúčka, prechladnutie, bolesti). Obsahuje extrakt 
z pečene a srdca kačice Anas barbariae.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
ACYLPYRIN®
10 tbl

Liek1  znižuje horúčku pri chrípke a prechladnutí a uľaví od bolesti. 
1 tableta obsahuje 500 mg acidum acetylsalicylicum.

BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg
30 tbl
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.

BOLESŤ
Voltaren Rapid 25 mg
20 cps
Ľahko prehltnuteľné želatinové tobolky s protizápalovým 
účinkom na rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.  
Liek1 obsahuje draselnú soľ diklofenaku.
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Dr.Max CLUB
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Vedeli ste, že
typickým príznakom 

vlhkého kašľa je 
prítomnosť hlienu 

v prieduškách? 
Tento druh kašľa nie je vhodné 

potláčať, ale naopak hlien je 
potrebné riediť a podporiť tak 

jeho vykašliavanie.

Vedeli ste, že
zápal môže byť 
výsledkom aj 
nevyležanej chrípky 
či iného infekčného 
ochorenia? 
Neliečená alebo prechodená 
infekcia dokáže spôsobiť napríklad 
zápal kĺbov, ktorý môže prerásť 
do vážnejšieho ochorenia. 

IMUNITA
HLIVA USTRICOVÁ  
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. 

S kartou
Dr.Max CLUB

1099
/1329 €

539
2,695 €/100 ml

/599 €
549

5,490 €/100 ml

/629 €
449

/499 €

449
3,742 €/100 ml

/499 €

879
0,628 €/1 vrecko

/1079 €

799
0,799 €/1 vrecko

10 vreciek /959 €

2399
79,967 €/100 g

/2889 €
099

/129 €

319
30 tbl /399 €

549
/669 €

+ 001
24 pas ocp /709 €

699
0,699 €/1 vrecko

10 vreciek699
60 cps

399
30 cps

+ 001
30 cps /549 €

798
60 cps /889 €

-17%

-23% -16%

-18%-16%

2+1
ZADARMO

-20% -22%

548*
UŠETRÍTE

Celaskon®  
LONG EFFECT,  

30 cps

708*
UŠETRÍTE

Faryngal®  
5 mg/1 mg7,  
24 pas ocp

-17%

PRECHLADNUTIE A KAŠEĽPRECHLADNUTIE A KAŠEĽ



Ušetrite 
na receptoch

Zľava až do

z doplatku*
50 %
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Ste v dobrých rukách

Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB 
máte vždy istotu, že aj na liekoch na srdce a cievy a liekoch na astmu 
a alergiu, ktoré sú na predpis, dostanete vždy zľavu 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, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu uvedenú 
v príslušnom kategorizačnom zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

Lieky 
na srdce 
a cievy

Lieky 
na astmu
a alergiu

NÁDCHA
Otrivin® Menthol 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Nosový sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu.  
Uvoľní upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín.  
Liek5 obsahuje xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA
Olynth® 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 
Rýchla úľava od nádchy. Uvoľnenie upchatého nosa  
a prinosových dutín, nástup účinku už o 5 minút. VÝHODNE AJ 
Olynth® 0,05 %, nosová roztoková aerodisperzia 10 ml, za 3,39 € 
(z pôvodných 4,09 €), 33,900 €/100 ml. Lieky5 obsahujú 
xylometazolíniumhydrochlorid. 

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

BOLESŤ HRDLA
JOX®  
orálna aerodisperzia
30 ml
Liek7 na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana pri zápalových 
a infekčných ochoreniach. Obsahuje jódovaný povidón a alantoín.

NÁDCHA
QUIXX® Nosový sprej
30 ml
Starostlivosť o váš nos. VÝHODNE AJ QUIXX® extra Nosový 
sprej, 30 ml, za 6,59 € (z pôvodných 7,59 €), 21,967 €/100 ml. 
Zdravotnícka pomôcka.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek
Liek¹ účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám.  

PASTILKY S MEDOM
Šalvia, Islandský lišajník,  
Echinacea, Zázvor a med,  
Skorocel a materina dúška
36 pst
Pastilky s obsahom vitamínu C, ktorý prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému. Pridaný med zlepšuje chuťové vlastnosti. 
Výživový doplnok.

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek
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. 

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 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. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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 šumivej 
tablete. Vysoká vstrebateľnosť a výborná rozpustnosť bez 
sedimentu. Výživový doplnok.

469
46,900 €/100 ml

/569 €

339
33,900 €/100 ml

10 ml /409 €

999
7,400 €/100 ml

135 ml /1209 € 659
21,967 €/100 ml

30 ml /759 €
499

16,633 €/100 ml

/539 €

629
/699 €

449
/499 €

749
/809 €

-17%

-17% -17%

599

2+1
ZADARMO



3 roky

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 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. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32 % gél
100 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od 
bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2× denne. Ľahko 
otvárateľný uzáver. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminium. 

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť 5 ks
Liečivé náplasti s diklofenakom pre spoľahlivú úľavu od bolesti 
svalov a kĺbov s dlhodobým účinkom. Liek2 obsahuje sodnú soľ 
diklofenaku.

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. K liečbe 
poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, podvrtnutia 
kĺbu. 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. Produkty je možné kombinovať.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP  
3AG1 New s adaptérom 
1 ks – teplomer MT 3001 ZADARMO
Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou na 
zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami. 3 roky záruka. 
Zdravotnícka pomôcka.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plne automatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie 
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Detekuje nepravidelný 
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou 
pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka. 

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZIVÁ
Complex 6 Aktiv
180 tbl
S obsahom glukozamínu, chondroitínu, MSM, hyaluronátu 
sodného, kolagénu typu II a vitamínu C, ktorý prispieva 
k normálnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii kostí 
a chrupaviek. Výživový doplnok.

ODVYKANIE  
OD FAJČENIA
NiQuitin Clear 21 mg 
transdermálna náplasť
7 náplastí
Skončite s fajčením. 24 hodinová kontrola pri odvykaní od 
fajčenia. Uľaví od chuti na cigaretu, zmierni abstinenčné príznaky. 
Liek2 obsahuje nikotín. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z PRODUKTOVÉHO RADU NiQuitin®.

ODVYKANIE 
OD FAJČENIA
Nicorette® Spray  
1 mg/dávka
orálna roztoková  
aerodisperzia 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Liek obsahuje nikotín a je 
na podanie do úst. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z PRODUKTOVÉHO RADU Nicorette®. 

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.

PÁLENIE ZÁHY
Talcid®
20 žuvacích tbl
Dômyselné riešenie na pálenie záhy! Rýchla úľava od pálenia 
záhy. Neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa potreby. 
Chráni žalúdok. Liek¹ obsahuje hydrotalcid.  

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.

ŽIVÉ KULTÚRY
Biopron 9® Premium
30 + 10 cps 
Vhodný pri a po užívaní antibiotík. Kombinácia 9 kmeňov živých 
mikroorganizmov v maximálnej koncentrácii 20 miliárd CFU* 
v dennej dávke. Pre dospelých a deti od 3 rokov. VÝHODNE 
AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU BIOPRON 9® Premium. 
Výživové doplnky. 

NADÚVANIE
Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti.  
Najvyššia koncentrácia účinnej látky. Zdravotnícka pomôcka.

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. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob.

Vedeli ste, že
dôležitú úlohu 
pri poruchách trávenia 
a poškodení žalúdka 
zohrávajú zlé stravovacie 
návyky, nedostatočné 
žutie, stres a psychické 
vypätie? 
Podporte správnu funkciu 
tráviaceho systému 
vhodnými produktmi.

Vedeli ste, že
sú rôzne druhy 

nikotínových náhrad, ktoré 
vám pomôžu prekonať 
abstinenčné príznaky? 

Vybrať si môžete medzi žuvačkami, 
náplasťami, pastilkami alebo 
sprejom. Voľbu prispôsobte 

vašim potrebám. 
TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml
Vaše trávenie ako nové. 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.

TRÁVENIE
Iberogast®
20 ml
Unikátny bylinný liek¹ na tráviace ťažkosti. Sila 9 bylín uľaví 
od jednej a viacerých tráviacich ťažkostí naraz. Uľavuje od kŕčov, 
plynatosti, bolesti brucha, nevoľnosti. Harmonizuje pohyb čriev 
a navyše pôsobí protizápalovo. VÝHODNE AJ Iberogast®, 50 ml, 
za 11,49 € (z pôvodných 12,69 €), 22,980 €/100 ml. 

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.
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Micelárna 
voda pre 
suchú pleť 
200 ml

Spoznajte 
starostlivosť 
pre každý vek 
a typ pleti

Telový olej
100 ml

Telový 
krém

200 ml

Zlatá
maska
50 ml

Micelárna 
voda pre 

normálnu 
a zmiešanú 

pleť, 200 ml

Doprajte 
svojej pokožke 
ochranu 
a regeneráciu

Sila produktov URIAGE 
spočíva v termálnej 
vode, ktorú prípravky 
obsahujú. Ako tip vám 
prinášame tieto 
produktové rady:
Xémose – upokojenie 
suchej a atopickej 
pokožky,
Bariéderm – ochrana 
a regenerácia pokožky.

ZĽAVA

20 %

Trápi vás 
suchá
a atopická
pokožka?

Výživný 
krém
40 ml

Sprchový 
olej, 1 l

Sprchový 
gél, 1 l

Upokojujúci 
balzam, 500 ml

Výživný 
telový 
krém
500 ml

Celú ponuku nájdete online na www.drmax.sk/beautyclub

Vitajte vo svete jedinečnej starostlivosti o vaše 
zdravie a krásu. Prinášame vám výhodnú ponuku 
produktov vhodných na zimné obdobie, ktoré 
potešia nielen vás, ale aj vašich blízkych.

BeautyClub

Akcia -50 % platí na Micelárne vody NUANCE. Akcia -40 % platí na Telový krém, Telový olej a Zlatú masku NUANCE. Akcia -20 % platí na ktorýkoľvek produkt z produktového radu BIODERMA Atoderm, 
okrem akciových balení. Akcia -20 % platí na ktorýkoľvek produkt z produktových radov URIAGE Xémose a URIAGE Bariéderm. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 
Akcie platia od 1. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika. 

ZĽAVA

40 %
ZĽAVA

50 %

ZĽAVA

20 %

10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 
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. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob.

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 navyše. * Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu PARANIT sprej, 
100 ml + šampón, 100 ml + hrebeň ZADARMO získate Preventívny sprej proti všiam, 100 ml 
(v hodnote 11,69 €), LEN ZA 0,01 €, 0,010 €/100 ml. PARANIT sprej je zdravotnícka pomôcka.  
Preventívny sprej proti všiam je biocídny výrobok10.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Vibovit®+

2 × 50 ks + PLYŠOVÁ HRAČKA ZADARMO
Vianočné balenie Vibovit®+ obsahuje 2 druhy želé multivitamínov a plyšiačika Bazáčika  
alebo plyšovú Bazulienku pre deti navyše. Výživové doplnky.

VITAMÍNY PRE DETI
Kids Gummies  
AIRPLANES
225 g
Želé pre deti s vitamínmi A, B2, B3, B7, B9, B12, C, D3 a E a zinkom 
pre správnu funkciu imunitného systému, kostí, chrupaviek, 
pokožky, ďasien a zubov. Výživový doplnok.

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

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

ODVODNENIE
Forfemina Slim
60 cps
Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej vody z tela, kontrole 
telesnej hmotnosti a normálnej funkcii vylučovacieho systému, 
bráni vzniku opuchov dolných končatín. Výživový doplnok.

INTÍMNE ZDRAVIE
Beliema® Effect  
vaginálne tablety
10 tbl
Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety s laktobacilmi 
a kyselinou mliečnou vhodné pri bakteriálnej a kvasinkovej infekcii. 
Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ Beliema Expert Intime 
Gél, 200 ml, za 5,69 € (z pôvodných 6,59 €), 2,845 €/100 ml 
a Beliema Expert Intim Krém, 50 ml, za 8,29 € (z pôvodných 
9,49 €), 16,580 €/100 ml. Kozmetika.

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Sudocrem®
125 g
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri 
plienkových zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností 
v starostlivosti o pokožku. Kozmetický výrobok.
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Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.
Akcia platí od 1. 1. do 21. 1. 2019 alebo do vypredania zásob. 
Akcia sa nevzťahuje na akciové produkty a balíčky Eucerin.

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online na
www.drmax.sk

Výživové doplnky z húb a rastlín

Carnosine 
komplex
60 tbl

PODPORUJE VITALITU, 
OBRANYSCHOPNOSŤ 
A REGENERÁCIU BUNIEK

MÁTE SEDAVÉ ZAMESTNANIE, VEĽA STOJÍTE, 
 CHODÍTE ALEBO CESTUJETE?

NAMIXUJTE SI PRODUKTY 
 PODĽA VAŠEJ POTREBY

LUXUSNÝ KOLAGÉNOVÝ 
NÁPOJ  PRE VNÚTORNÚ 
VÝŽIVU PLETI

2+1
ZADARMO

2+1
ZADARMO

2+1
ZADARMO

-20%

-20%

Prichádza nový 
vernostný program

Vyčerpajte svoje 
staré body

www.drmax.sk

Čoskoro vám predstavíme nový, ešte lepší 
a výhodnejší vernostný program. Využite 
čo najskôr svoje staré body, ktoré ste doteraz 
získali ako člen Dr.Max CLUBu so svojou 
vernostnou kartou, aby vám príchodom 
nového vernostného programu neprepadli.
 
Overte si aktuálny stav bodov na svojej vernostnej karte na 
www.drmax.sk/zakaznicky-servis/overenie-stavu-bodov.

Ste v dobrých rukách

%

%

Len
do konca
februára

2019

%

Elektronický recept 
akceptujeme v každej lekárni. 
Musí byť vystavený lekárom 
v systéme eZdravie.

Na výber liekov 
už nepotrebujete 
papierový recept

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva k efektívnej a účelnej liečbe 
 pacienta a k zvýšeniu jej  bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise a zároveň zabraňuje duplicitám. Niektoré elektro-
nické  recepty vystavené v systéme eZdravie aj naďalej  vyžadujú papierovú formu (napríklad OPL) – poraďte sa so svojím lekárom, prosím.

www.drmax.sk

Na výber vašich liekov na predpis vám v lekárni 
postačí iba kartička poistenca alebo občiansky preukaz.

 Nemusíte ich hľadať, nehrozí ich strata.

 Systém eviduje všetky predpísané lieky aj od rôznych 
lekárov, ktorí vypisujú recepty v systéme eZdravie.

 Nemusíte si zaťažovať pamäť:
lekárnik v systéme vidí, aké lieky užívate.

Ste v dobrých rukách



Osvedčení pomocníci 
pri bolesti, horúčke a zápaloch
Lieky na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy vrátane 
migrény, bolesti zubov, menštruačné bolesti, a na zníženie horúčky či zápalu.

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. 
Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob.

Ibuprofen Dr.Max 400 mg  
24 tbl za 259 €  229 €, 48 tbl za 429 €  389 €
Liek¹ obsahuje ibuprofén. Parapyrex 500 mg  

20 tbl za  099 €
Liek¹ obsahuje paracetamol.

Algirin 500 mg  
10 tbl za  099 €
Liek¹ obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

Pod vlastnou 
vlajkou
Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich 
spraviť dostupnejšie.

www.drmax.sk

Rad produktov Dr.Max zahŕňa lieky, výživové doplnky, zdravotnícke potreby, kozmetické výrobky, prípadne iné produkty.  
Produkty zobrazené v tejto reklame nie sú lieky a netvoria kompletný rad produktov Dr.Max.

PRIAZNIVÁ
CENA

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

Ste v dobrých rukách
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