
TOP PONUKA LEKÁRNÍ
február 2016
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kašeľ chrípka, prechladnutie liek1 liek1

MUCOSOLVAN® lieči a tíši kašeľ, chráni 
pred ďalším zahlienením. MUCOSOLVAN® 

Junior vhodný pre deti od narodenia. 
MUCOSOLVAN® obsahuje ambroxoliumchlorid.                                                                                                                              

MUGOTUSSOL® na suchý a dráždivý kašeľ. 
Rýchly nástup účinku 15-30 min pretrvávajúci 

až 6 hodín. Obsahuje dextrometorfániumbromid.

MUCOSOLVAN® sirup 
100 ml 

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

príznakov chrípky a prechladnutia:
horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov, 

nádcha a upchatý nos. 
Bežná predajná cena Cetebe® 500 mg 30 cps je 5 €.

THERAFLU® 
PRECHLADNUTIE 

A CHRÍPKA 14 vreciek

akcia
1055€

855€

akcia
620€

495€

ZĽAVA -20 %
na celé portfólio

MUCOSOLVAN®1

A

ZĽAVA -30 %
na MUGOTUSSOL®1

nádcha liek5

Rýchla úľava od nádchy. 
Uvoľnenie upchatého nosa 

a prinosových dutín. Olynth® obsahuje 
xylometazolini hydrochlorid. 

Olynth® HA 0,1 % 
alebo Olynth® 0,1 %

nosová roztoková aerodisperzia 10 ml akcia
395€

279€

akcia
1290€

1095€

K NÁKUPU
Cetebe®1  500 mg 

30 cps 
LEN ZA 1 €!

MUCOSOLVAN® sirup 

100 ml 

THERAFLU® 

PRECHLADNUTIE 

A CHRÍPKA 14 vreciek

prírodné fl avonoidy komplex laktobacilov a bifi dobaktériívýživový
doplnok

výživový
doplnok

Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov a bifi dobaktérií. 
Množstvo 5 miliárd mikroorganizmov v každej kapsule na konci doby 

minimálnej trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou.

Laktobacily „6” 30 cps alebo 60 cps
cena za 1 ks

990€
Obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín, escín a rutín. 

Až 80 % všetkých častíc týchto látok je menších ako 2 mikrometre, 
čím sa zvyšuje ich rozpustnosť a vstrebateľnosť z tráviaceho traktu.

DioMax 60 tbl

nok

 2+1
ZADARMORMO

UŠETRÍTE AŽ 

9,90 € 

, /l

Olynth® 
0,1 %

60 cps

akcia
520€

369€

akcia
725€

615€

Olynth® 
HA 0,1 %

30 cps
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UŠETRÍTE AŽ 

4 € 

*Akcia platí od 8. 2. do 14. 2. 2016 alebo do vypredania zásob len v internetovej lekárni www.drmax.sk. K nákupu získate vždy len 1 ks kozmetickej vazelíny Dr.Max, podľa vlastného výberu. 

CHUTNÉ VALENTÍNSKE BOZKY 

Nakúpte v týždni od 8. 2. do 14. 2. 

na www.drmax.sk
a k akémukoľvek nákupu 

získate kozmetickú vazelínu Dr.Max 

na pery podľa vlastného výberu

LEN ZA 0,01 €!* 
po

EN
na peryna pery 

LE



nádcha kašeľ kašeľliek5 liek1 liek1

Rad produktov Robitussin™  
obsahuje sirupy na rôzne druhy kašľa. 

ANTITUSSICUM a JUNIOR obsahujú 
dextrometorfan a  EXPECTORANS 

obsahuje guajfenezín. 

Liek je určený na liečbu produktívneho 
kašľa so zvýšenou tvorbou hlienu, 
pri ochoreniach pľúc a priedušiek. 

Obsahuje ambroxoliumchlorid.

Robitussin™  ANTITUSSICUM,  
EXPECTORANS alebo JUNIOR 100 ml Flavamed® forte 

perorálny roztok 100 mlakcia
530€

420€

cena za 1 ks

505€

410€

akcia
575€

515€

bolesť hrdla liek1, 7

TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla 

tromi silami, tromi aplikačnými 
formami a 4 príchuťami. Obsahuje 

benzydamíniumchlorid. 

akcia
705€

605€

TANTUM VERDE® Mint1

20 tvrdých pst

bolesť hrdla liek1

Podporná liečba zápalov slizníc hrdla 
sprevádzaných bolesťami, začervenaním 

a opuchom hrdla a ústnej dutiny.
Obsahuje dichlorbenzenmethanolum. 

akcia
510€

430€

neo-angin® BEZ CUKRU 

24 tvrdých pst

chrípka, prechladnutie liek1

Účinná kombinácia proti príznakom 
chrípky a prechladnutia, ktorá pomáha 

zbaviť sa horúčky, upchatého nosa, 
bolesti hlavy i bolesti v hrdle. 

Nespôsobuje ospalosť.       

akcia
855€

725€

chrípka, prechladnutie liek1

Úľava od bolesti hlavy, zubov 
a menštruačných bolestí.

Pri prechladnutí alebo príznakoch 
podobných chrípke na symptomatickú 

úľavu od bolesti a horúčky.

ASPIRIN®- C 
20 šumivých tbl

akcia
770€

660€

PARALEN® GRIP 
horúci nápoj citrón 

alebo čerešňa 12 vreciek

bolesť hrdla liek7

akcia
545€

490€Dezinfekcia ústnej dutiny a hltanu 
pri zápalových a infekčných ochoreniach. 

JOX® sprej 30 ml

chrípka, prechladnutie liek1

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  20 tbl

akcia
490€

395€

ZĽAVA AJ NA

junior-angin®                                                 
pre deti                                                                      

s jahodovou 
príchuťou                           
24 tvrdých pst

ZĽAVA AJ NA

JOX®
kloktadlo7 50 ml 

ZĽAVA AJ NA

Flavamed® 
šumivé tablety 

10 tbl

ZĽAVA NA
celý rad produktov

TANTUM VERDE® 

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.

ZĽAVA AJ NA

 ASPIRIN® 
COMPLEX                          

Horúci nápoj1                                                     

20 vreciek

Rýchlo a účinne uvoľní nos pri  nádche 
a prechladnutí. Éterické oleje z mäty 
a eukalyptu zvlhčia a ošetria nosovú 

sliznicu. Od 6 rokov. Obsahuje 
tramazolini hydrochloridum.

MUCONASAL® PLUS 10 ml

ASPIRIN®- C  20 šumivých tbl

neo-angin® BEZ CUKRU 
24 pst JOX® sprej 30 ml

Flavamed® forte perorálny 
roztok 100 ml

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

ASPIRIN® C

41, €/l

NOVINKA

JOX®

cena za 1 ks

TANTUM VERDE® Mint1

20 tvrdých pst

Flavamed® forte

ZĽAVA A

Flavame
šumivé ta

10 tbl

Flavamed® forte p
rozt

5,5 €/l
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Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

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 

Mamičky vedia, čo je pre ich deti dobré.
Starostlivo pripravená dojčenská výživa Amilk Bifi do
obsahuje 

www.amilk.sk

akcia
990€

850€

Amilk Bifido® 2, 3 600 g 

14,17 /kg

Garancia dlhodobo 
výhodnej ceny



lokálna bolesť lokálna bolesť pálenie záhy liek2 liek2 liek1

Analgetikum vo forme gélu s účinkom 
na 12 hodín. Tlmí bolesť chrbta, svalov 

a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2x denne. 
Ľahko otvárateľný uzáver. 

Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Voltaren® Forte 2,3% gél 100 g
Je vhodný na liečbu reumatických 

aj nereumatických ochorení, zápalov šliach 
a kĺbových púzdier. Používa sa na liečbu 

opuchov, pomliaždenín, podvrtnutých kĺbov, 
svalov, mäkkého tkaniva a liečbu bolesti 
chrbta. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

VERAL® 1% gel 100 g
Maalox® 40 tbl

g g

akcia
1295€

1045€

akcia
605€

520€

akcia
450€

380€

Osvedčená úľava od pálenia záhy. 
Aktívne látky, ktoré pôsobia priamo 

v mieste bolesti, silne neutralizujú 
žalúdočnú šťavu a chránia tak sliznicu 

pažeráka a žalúdka. Od 15 rokov. 

kašeľ liek1

Nekodeínové antitusikum so silným 
antitusickým a antihistamínovým 

účinkom, ktorý môže priaznivo ovplyvniť 
i kašeľ alergického pôvodu. 
Liek obsahuje dropropizín.

akcia
545€

490€

kašeľ liek1

Pre deti od 2 rokov, do 2 rokov 
po konzultácii s lekárom. Skvapalňuje 
hustý hlien a uľahčuje vykašliavanie. 

Pohodlné dávkovanie. V budúcnosti 
pod názvom: ACC® 20mg/ml perorálny 

roztok pre deti a dospelých. 
Obsahuje acetylcysteín.

ACC® Baby perorálny 
roztok 100 ml

akcia
390€

315€

DITUSTAT®
perorálne kvapky 50 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.

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

ZĽAVA AJ NA

DITUSTAT®1 

perorálne kvapky 25 ml

50 ml

bolesť liek1

Používa sa na liečbu bolesti hlavy, zubov, 
menštruačných bolestí a bolestí v krížoch. 
1 tableta obsahuje propyfenazón 300 mg, 

paracetamol 150 mg a kofeín 50 mg.

VALETOL® 24 tbl 
akcia

335€

290€

104, €/kg

9, €/l 31, €/l

52, €/kg

ZĽAVA AJ NA

Maalox® 
BEZ CUKRU 
CITRÓN1 40 tbl

DITUSTAT®
lne kvapky 50 ml

bolesť liek1

Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom, znižuje horúčku. Pomáha 

pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, 
kĺbov a menštruačných bolestiach. 

Obsahuje ibuprofén. 

Ibalgin® 400 24 tbl

akcia
335€

280€

bolesť liek1

Bojuje proti miernej až stredne silnej
bolesti zubov, hlavy (vrátane migrény), 

proti menštruačným bolestiam,
neuralgiám, bolestiam chrbta, svalov,

kĺbov a bolesti v krku.
Obsahuje paracetamolum a coff einum.

Panadol® Extra Novum  
24 tbl

akcia
330€

260€

Maalox® 40 tbl

akO dč á úľ d ál i áh

CITRÓ

Maalox® 40 tbl

bolesť, horúčka liek1

Ibuprofen Dr.Max sa používa na tlmenie 
miernej až stredne silnej bolesti ako 

sú bolesti hlavy vrátane migrény, 
bolesti zubov, menštruačné bolesti a na 

zníženie horúčky. Obsahuje ibuprofen. 
Bežná predajná cena Ginger & Honey 

HOT DRINK 20 vreciek = 3,95 €, 
cena po využití tejto akcie = 1,95 €.

Ibuprofen Dr.Max 
400 mg 30 tbl alebo 50 tbl

cena

440€

K NÁKUPU
ZÍSKATE 

Ginger & Honey
HOT DRINK                                                      

ZA POLOVIČNÚ
CENU.

400 mg 50 tbl

cena

265€

400 mg 30 tbl

.
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Regeneračné telové mlieko 

10 % UREA COMPLETE REPAIR 250 ml 

+ Regeneračný krém na ruky 5 % UREA 75 ml

*Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia. Platí do 29. 2. alebo do vypredania zásob.

Platí do 29. 2. alebo do vypredania zásob.

Produkty z radu 
BIODERMA Sensibio 

akcia
1795€

od 1525€

A NAVYŠE
K NÁKUPU 

KRÉMOV Z RADU
BIODERMA SENSIBIO

DARČEK 
Sensibio                                    

Micelárna voda 100 ml                              

ÚPLNE 
ZADARMOZADARMO

Eucerin® balenia z radu 
pre suchú a atopickú pokožku

Výhodné baleniia 
teraz navyše so zľaavouu 

4,92 €/l

SENSIBIO DÉO 

ANTI-TRANSPIRANT 

ROLL-ON 50 ml

akcia

935€

od 790€
158 €/l



vitalita multivitamíny vitamínyvýživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

Vitamín C prispieva k udržaniu 
správneho fungovania imunitného 
systému, k správnej funkcii ďasien, 

zubov, kostí i chrupaviek. 
Používa sa k správnej tvorbe kolagénu 

a látkovej premene.

Jamieson™ Vitamín C 
1,000 mg s predĺženým 

účinkom 120 tbl

akcia
2990€

1790€

akcia
1680€

1375€

oči liek4

Má baktericídne aj antifungálne 
vlastnosti. Liek je určený na kvapkanie 
do oka pri liečbe nehnisavých zápalov. 

akcia
390€

350€

Ophthalmo-Septonex® 
10 ml 

suché oko zdravotnícka 
pomôcka 

Trápi vaše oči časté žmurkanie, pálenie, 
rezanie, únava či pocit sucha v oku?

Riešením je Systane® zvlhčujúce očné 
kvapky s dlhotrvajúcim účinkom.

akcia
1150€

930€

Systane® ULTRA 
ZVLHČUJÚCE OČNÉ 

KVAPKY 10 ml

stres, nervozita liek1

Rastlinný liek s liečivou silou troch 
rastlín s upokojujúcim účinkom.

Pomáha pri psychickej záťaži, 
nepokoji a podráždenosti. 

Užívanie nespôsobuje závislosť. 

akcia
740€

595€

hemoroidy liek9

Lokálna liečba vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. Každý čapík obsahuje 

400 mg tribenozidu a 40 mg lidokaínu. 
Rektálny krém obsahuje 5 g tribenozidu 

a 2 g lidokaínu v 100 g krému.

PROCTO-GLYVENOL® 10 čapíkov

akcia
675€

570€

PERSEN forte®20 cps 

oči výživový
doplnok

akcia
1790€

1520€

Obsahuje rybí olej, luteín, zeaxantín, 
selén, zinok, vitamíny C, E a betakarotén, 

ktorý sa v ľudskom tele mení 
na vitamín A. Vitamín A a zinok 

prispievajú k udržaniu dobrého zraku.

Lutein Complex Premium 
90 cps

odvykanie od fajčenia liek1

Pastilky uľavia od chuti na cigaretu, 
zmierňujú abstinenčné príznaky. 

Diskrétne a jednoduché používanie. 
Osahujú nikotín.

NiQuitin® mini 4 mg
20 pst akcia

1305€

1120€

ZĽAVA AJ NA

ĎALŠIE VYBRANÉ 
PRODUKTY 

Z RADU 
Systane®

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.

ZĽAVA AJ NA

PROCTO-
GLYVENOL® 

rektálny krém9 

30 g 

ZĽAVA AJ NA

NiQuitin® 
mini 4 mg1 

60 pst

ZĽAVA AJ NA

PERSEN®1 40 tbl 

Energia na celý deň! Kapsuly prípravku 
Premium GoldAktiv obsahujú vyváženú 

kombináciu štandardizovaného 
extraktu ženšenu pravého s vitamínmi 

a stopovými prvkami. 
Jedno balenie vydrží až 4 mesiace.

Premium GoldAktiv 
100 + 20 cps

10 čapíkov

NiQuitin® mini 4 mg 

20 pstPERSEN forte® 20 cps

Systane® ULTRA 
ZVLHČUJÚCE OČNÉ KVAPKY 

10 ml 

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

Komplexné multivitamíny vyvinuté 
špeciálne pre potreby mužov a žien.

Centrum® PRE ŽENY
Centrum® PRE MUŽOV 

30 tbl

cena za 1 ks

1060€

875€

ZĽAVA AJ NA

Jamieson™ 
Vitamín C 500 mg 

MIX 120 tbl 

A
Jamieson™ 

Vitamín C+D 
Cherry 500 mg 75 tbl

g

o-Septonex® 
10 ml

re

ENERGIA 
NA CELÝ DEŇ

ZĽAVA AŽ 

-40 %



6,45 €
*

5,25  €
24 pst

**

16,65 €
*

13,45  €
60 tbl

**

16,10 €
*

13,20  €
60 tbl

**

17,90 €
*

14,45  €
60 + 30 tbl

**

proenzi® ArthroStop Rapid+ / 180 + 90 tbl
Komplexná kĺbová výživa so silou 3 aktívnych látok. 
• Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým účinkom.

• Vyvážené zloženie 3 aktívnych látok obohatené o ExPur komplex.

• Glukozamín, chondroitín a kolagén.

• Vitamín C prispieva k správnej funkcii chrupaviek.

proenzi® ArthroStop 
krém / 100 ml

s rýchlym vstrebávaním. 

Je určený na aplikáciu 

a masáž v oblasti kĺbov 

a kĺbového okolia.

Urinal Akut® FORTE / 10 tbl, 20 tbl
Rýchla a účinná pomoc v starostlivosti o močové cesty. 
• Vysoký obsah brusníc - až 0,4 kg v 1 tablete.

• Unikátna kombinácia brusníc s vitamínom D 

a zlatobyľou obyčajnou.

• Stačí 1 malá tableta denne.

Septofort Forte Combi 5 mg/5 mg / 24 pst
Proti bolesti v hrdle. 
• Účinná pomoc pri bolesti v hrdle.

• Pôsobí priamo proti vírusom a baktériám.

• Aj vo variante 12 pst v jednom balení.

Dialevel® / 60 tbl
Škorica a chróm na udržanie normálnej hladiny cukru v krvi.
• Aj vo variante 30 tbl v jednom balení.

Spektrum Imunactiv / 60 + 30 tbl
Vyvážený komplex vitamínov a minerálov. 
• Obohatené o komplex Imunactiv® 

– betaglukán, biofl avonoidy, 

vitamín C a zinok.

• Vhodný doplnok v období zvýšenej

fyzickej a duševnej námahy.

Spektrum 50+ / 60 + 30 tbl
• Ženšen pomáha zachovať optimálnu 

životnú silu, energiu a vitalitu.

• Vitamín C, vitamín D a zinok prispievajú 

k správnej funkcii imunitného systému.

Spektrum Energy Q10 / 60 + 30 tbl
• Vitamíny skupiny B prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania.

Degasin® / 32 cps
Pomoc a úľava pri nadúvaní a plynatosti.
• Pôsobí rýchlo a spoľahlivo.

• Zdravotnícka pomôcka s najvyšším 

obsahom účinnej látky - simetikón. 

Varixinal® / 60 tbl
Úľava pri pocitoch ťažkých nôh vďaka 
extraktu z pagaštana konského. 

Varixinal® gél / 75 ml
Unikátna kombinácia látok 
pre posilnenie cievnych stien. 
• Pomáha pri bolestiach dolných končatín.                                                              

• Priaznivo posobí pri pocite ťažkých a unavených nôh.

Degasin 2go / 20 pst
Rýchla a účinná úľava od nadúvania 
a plynatosti. 
• Komfortné užívanie kedykoľvek a kdekoľvek.

• Obsahuje simetikón.

Výživový doplnok

Výživový doplnok

Liek1

Výživový doplnok

Výživový doplnok

Výživový doplnok

Zdravotnícka 
pomôcka

Zdravotnícka pomôcka

Zdravotnícka pomôcka

26,70 €
*

21,70  €
180 + 90 tbl

**

11,25 €
*

9,20  €
10 tbl

**

7,60 €
*

6,20  €
100 ml

**

6,85 €
*

5,60  €
32 cps

**

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.

*Odporúčaná cena   

**Špeciálna akciová cena lekárne Dr.Max.

62,00 €/l



meranie telesnej teploty zdravotnícka 
pomôcka

Unikátny výrobok zo Švajčiarska. 
Odmerajte si teplotu spoľahlivo

a presne, bez dotyku - aj počas spánku 
vďaka infračervenej metóde merania. 

Meranie v priebehu niekoľkých sekúnd. 
Klinicky testovaný.

Microlife Teplomer 
digitálny NC 100 
bezkontaktný 1 ks

doplnok pre deti výživový
doplnok

Atelokolagén s extraktom z ruže 
šípovej pre správnu funkciu kĺbov. 

Balenie s darčekom. 
Vhodné pre deti od 3 rokov.

Colafit® JUNIOR 60 kociek akcia
1540€

1305€

akcia
4215€

3410€

bylinné čaje čaje

Namixujte si ľubovoľnú kombináciu 
z ponuky bylinných čajov Dr.Max: Detský 

bylinný čaj, Detský ovocno-bylinný 
čaj, Detský bylinný čaj - prechladnutie, 

Bylinný čaj pre dojčiace matky. 
Zadarmo získate vždy produkt s najnižšou 

predajnou cenou.

Bylinné čaje Dr.Max 
pre deti a dojčiace matky

akcia
3085€

2590€

dojčenská výživa dojčenská 
výživa 

Mliečna pokračovacia a batoľacia 
výživa. Obsahuje unikátnu klinicky 

testovanú zmes prebiotík. Obsahuje 
vitamíny A, C a D, ktoré prispievajú 

k správnej funkcii 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.nutriklub.sk.

Nutrilon ™  Pronutra™ 
2, 3 a 4  2x800 g

dojčenská výživa dojčenská 
výživa 

akcia
1000€

850€

Lahodná mliečna chuť. Vápnik 
a vitamín D pre normálny rast kostí.

 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.sunar.sk.

Sunar® complex 
2, 3, 4 a 5 600 g

komplex laktobacilov výživový
doplnok

2 kmene (L. reuteri a L. rhamnosus) 
a 250 miliónov baktérií v dennej dávke. 

Kvapky v špeciálnom komfortnom balení 
s pipetou. Špeciálne balenie kvapiek 

zaisťuje vysokú ochranu baktérií tým, 
že sú pred prvým použitím uchovávané 

oddelene od tekutiny.

APO-LAKTÍK For baby
7,5 ml / 30 denných dávok

akcia
1605€

1295€

v TÝŽDNI
od 15. 2.

do 21. 2. 2016
cena za 1 ks

LEN 7,50 €!                                                                     
12,50 €/kg  

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

ovocný príkrm detská pokožkaovocný príkrm kozmetika

100 % ovocia bez prídavku cukru – 
obsahuje prírodné cukry. Značkový príkrm 
vo forme kapsičky prispôsobený detským 
ručičkám. Na výber v rôznych variantoch: 

banán, broskyňa, čučoriedka, slivka, 
jahoda, marhuľa, hruška alebo mango.

Sunárek® Do ručičky 
rôzne príchute 90 g

Na každodennú starostlivosť. Pomáha chrániť 
detský zadoček pred vznikom zaparenín.

Prispieva k posilneniu kožnej bariéry, 
hydratuje a regeneruje pokožku.

Bepanthen® 
Care masť 100 g

detská pokožka kozmetika

Špeciálna masť určená na starostlivosť 
o jemnú a citlivú pokožku pod 

plienkami. Upokojuje pokožku a udržuje 
ju hladkú a vláčnu.

Detská masť proti 
zapareninám 125 ml

cena za 1 ks cena za 1 ks

cena za 1 ks

120€

cena za 1 ks

425€
34,00 /l

akcia
1320€

1095€
109,50 /kg13,33 /kg

ZVÝHODNENÉ 

DVOJBALENIE

DRUHÝ KUS 

LEN ZA 1 €!

UŠETRÍTE AŽ 

3,25 € 

Í b b

t® JUNIOR 60 kociek k i

16,19 /kg

 2+1
ZADARMO

4,7 €/kg

cena za 1 ks

od 160€

 Namixujte si 

2+1
ZADARMO

UŠETRÍTE AŽ 

1,20 € +
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srdce a mozog

cievy

redukcia hmotnosti

prírodný extrakt

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový 
doplnok

výživový
doplnok

Ginkgo biloba (ginkgo dvojlaločné) je jedna 
z najstarších rastlín na svete. Extrakt z listov 

Ginkgo biloba využíva tradičná čínska 
medicína už 5 000 rokov.

Ginkgo Biloba 60 cps

Vďaka kombinácii rybieho, ľanového 
a slnečnicového oleja obsahujú kapsuly 

vyvážený pomer omega 3, 6 a 9 
nenasýtených mastných kyselín. 

Mastné kyseliny EPA a DHA prispievajú 
k správnej funkcii srdca.

Omega 3-6-9 120 cps

akcia
595€

525€

Schudnite po Vianociach! S obsahom 
extraktu zo zeleného čaju a guarany 

pre účinné spaľovanie tukov. 
Pomáha pri formovaní ideálnej postavy. 

Lipoxal xtreme II 
120 + 60 tbl ZADARMO akcia

3750€

2995€

cena za 1 ks

1390€

morská voda zdravotnícka
pomôcka

Morská voda hydratuje nosovú dutinu 
a pomáha odplaviť a odstrániť hlieny. 
Zachováva si špecifi ckosť dôležitých 
vlastností prirodzenej morskej vody. 
Dostupná v troch variantoch: hypertonická, 
izotonická a pre deti už od narodenia.

á, 

akcia
450€

380€

Morská voda hypertonická, 
izotonická alebo BABY 30 ml

imunita výživový
doplnok

Vitamín C prispieva k správnej funkcii 
imunitného a nervového systému a tiež 

k správnej funkcii kostí, pokožky, chrupaviek, 
zubov a ďasien. Prispieva aj  k ochrane 

buniek pred oxidačným stresom. 

Vitamín C long effect 
30 cps alebo 60 cps

únava, vyčerpanie výživový
doplnok

Obsahuje citrát horčíka pre účinné 
doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6 

prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy  
a k správnej funkcii psychiky.    

únava, vyčerpanie výživový
doplnok

Magnézium (horčík) a vitamín 
B6 prispievajú k zníženiu únavy 

a vyčerpania. Obsahuje horčík 
v  organickej forme, ktorá sa v ľudskom 

tele výborne vstrebáva.

Magnesium B6
50 tbl alebo 100 tbl

Kombinácia mikronizovaného escínu 
získaného z plodov pagaštanu 

konského s vitamínom C, ktorý 
prispieva k normálnej tvorbe kolagénu 

a správnej funkcii ciev.

AesciMax Forte 30 tbl

akcia
1070€

930€

redukcia hmotnosti výživový 
doplnok

akcia
3700€

2995€

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

MAGNE B6®  FORTE 50 tbl akcia
895€

795€

100 tbl

cena za 1 ks

cena za 1 ks

325€

 2+1
ZADARMO

UŠETRÍTE AŽ 

3,25 € 
+

+

DRUHÝ KUS 

LEN ZA 1 €!

UŠETRÍTE AŽ 

12,90 € 

Prvý špeciálny prípravok na podporu 
chudnutia pre ženy po štyridsiatke. 
Vďaka obsahu extraktov z guarany 

a zeleného čaju prispieva k efektívnemu 
spaľovaniu tukov. 

bellasin 40+ 100 + 20 tbl ZADARMO
Lipoxal xtremee IIIII 

120 60 tbl ZADARMO k

i káickáká dorská voda ha hyperton

akcia
640€

545€

60 cps

akcia
335€

285€

30 cps

ZĽAVA AJ NA

MAGNE B6® 
FORTE

STICK PACK 

20 vreciek

akcia
595€

525€

50 tbl

MAGNE B6® FORTE 50 tbl

60 tbl
navyše v balení

ZADARMO

20 tbl
navyše v balení

ZADARMO



radí

   Dobrý deň, často sa mi stáva, 

že nemôžem spať, ráno sa budím 

unavený a neviem sa dostať do práce 

načas. Ako by som mal postupovať?

 Niekomu stačí päť hodín, iný zas 

potrebuje minimálne desať. Zdravým 

ľuďom priemerne stačí spať sedem 

až osem hodín, aby si organizmus úplne 

odpočinul. Pokiaľ sa vám stane, že občas 

neviete zaspať, alebo sa neviete ráno 

zobudiť či prefl ámujete jednu noc, 

nič sa nedeje. Ak však trpíte poruchami 

spánku často a dlhodobo (viac ako 

mesiac), je vhodné zvážiť návštevu 

u lekára.

 Medzi najčastejšie poruchy radíme 

nespavosť, nadmernú ospalosť počas 

dňa a hýbanie sa alebo vykonávanie 

iných činností počas spánku (napríklad 

námesačnosť). Dlhodobou nespavosťou 

môžete riskovať výskyt ischemickej 

choroby srdca, problémy s tráviacim 

traktom, ochorenia chrbtice, bolesti hlavy, 

depresie či oslabenie imunity. Pokiaľ 

vám lekár a lekárnik pri prechladnutí 

alebo chrípke radí okrem výživových 

doplnkov aj veľa oddychu, je vhodné 

ho počúvať, nakoľko spánok má priaznivé 

účinky aj na priebeh infekcií, pomáha 

pri pooperačných stavoch a hojení rán. 

 Základom dobrého a kvalitného 

spánku by malo byť obmedzenie alkoholu 

a kofeínu, je vhodné sa vyhnúť jasnému 

svetlu pred spaním a vytvoriť si určité 

návyky. Je dobré stanoviť si približný čas, 

kedy budete chodiť spať a neporušovať 

to ani počas voľných dní. Tiež si vyhraďte 

posteľ len na spanie a nezaspávajte 

s telefónom, notebookom, prípadne 

už nepozerajte televíziu. Vhodnou 

alternatívou je aj medovka lekárska. Čajík 

z tejto bylinky má blahodárne účinky 

na organizmus - pomáha pri nervových 

problémoch a podráždenosti, je účinná 

pri nespavosti, melanchólii a depresiách. 

Rovnako vám poslúži aj čajík z valeriány 

lekárskej. Dobrá je tiež kombinácia 

magnézia s vitamínom B6, ktoré 

prispievajú k správnej funkcii psychiky 

a správnemu fungovaniu nervového 

systému. Tiež prispievajú k zníženiu 

vyčerpania a únavy. 

       Dobrý deň, posledné dni 

sa každé ráno budím bez nálady, 

unavená a manžel mi vraví, že som 

čím ďalej, tým viac podráždená. 

Mám sa obávať nejakého vážnejšieho 

ochorenia? Bojím sa, že budem 

musieť navštíviť lekára. 

 Depresívna nálada, pocit 

chronickej únavy, nedostatok energie 

či podráždenosť môžu signalizovať 

takzvanú sezónnu afektívnu poruchu 

(SAD), čiže sezónnu depresiu. 

Vo všeobecnosti chladné a mrazivé 

počasie spolu s kratšími dňami, môže viesť 

k takýmto stavom. 

 Pokiaľ patríte k tým, čo majú pevnú 

vôľu, vhodnou alternatívou je napríklad 

zvýšenie fyzickej aktivity. Pri športe 

alebo akejkoľvek fyzickej aktivite 

sa vyplavujú hormóny šťastia – endorfíny. 

Pohyb vo forme odhadzovania snehu 

z príjazdovej cesty, guľovačky či krátkej 

prechádzky nahradí dvíhanie činiek 

v posilňovni. Pokiaľ ste na čerstvom 

vzduchu, dýchajte zhlboka. Zvýšeným 

prísunom kyslíka sa prekrví mozog a tým 

načerpáte energiu aj nové nápady. 

 V tých vážnejších prípadoch liečba 

sezónnej afektívnej poruchy spočíva 

buď vo fototerapii alebo v podávaní 

liekov psychofarmák, tzv. antidepresív. 

Princípom fototerapie je opakované 

vystavenie receptorov v oku intenzívnemu 

svetlu pomocou špeciálnej lampy. Tieto 

receptory stimulujú a menia neuronálnu 

aj hormonálnu aktivitu v mozgu. 

Fototerapia je najúčinnejšia, ak sa nasadí 

hneď nasledujúce ráno po depresívnej 

príhode. Tento stav by sa dal prirovnať 

ku krásnemu letnému dňu strávenému 

pri vode, kedy vás intenzívne slnečné 

lúče a vodné či plážové športy nabijú 

dostatkom energie a endorfínov. 

      Dobrý deň, už je to skoro mesiac, 

čo bojujem s kašľom. Užívam 

na striedačku rôzne sirupy, ale mám 

pocit, že nezaberá ani jeden. 

Čo mi odporučíte?  

 V tomto chladnom a sychravom počasí 

mnohí z nás bojujú s kašľom. Kašeľ 

je nepríjemné ochorenie a niekedy s ním 

organizmus bojuje aj dlhšie. Pri výbere 

liečby je dôležité rozlíšiť, o aký druh 

kašľa ide. Infekcia najčastejšie začína 

suchým kašľom, ktorý zvykne prejsť 

do produktívneho (vlhkého), kedy 

sa začnú uvoľňovať hlieny. Na každý 

druh kašľa však zaberajú iné liečivá. 

Vykašliavanie uľahčuje napríklad čaj 

z kvetu lipy, ktorý tiež prináša úľavu 

pri škriabaní v hrdle a podporuje potenie 

pri horúčkových stavoch. Tymián zas 

pomáha pri suchom kašli a spolu s ibišom 

majú antibakteriálne účinky. 

 Pokiaľ vám kašeľ vyslovene 

znepríjemňuje spánok, vyčerpáva 

vás cez deň, prípadne je spojený s inými 

symptómami ako horúčka, zimnica, 

nebodaj krv, je vhodné vyhľadať lekára, 

ktorý nasadí antibiotickú liečbu. 

       Dobrý deň, existuje niečo, čo sa dá 

užívať preventívne proti oparom? 

V zime ich mávam často. Ďakujem.

 Opar, herpes, či zima na perách – 

akokoľvek to nazveme, je prejavom 

oslabenej imunity. Najčastejšie vzniká 

vtedy, keď ste prekonali horúčkovité 

ochorenie, ak ste zažili zvýšené psychické 

alebo fyzické napätie alebo ste sa dlhšie 

vystavovali slnečnému žiareniu. Prejavuje 

sa ako mravčenie, svrbenie alebo mierne 

napätie v mieste, kde sa nakoniec objaví. 

Vznikne pľuzgierik, ktorý je naplnený čírou 

tekutinou, ten následne praskne a vzniká 

nepekná chrasta. Málokto však vie, že ide 

o vírusové ochorenie, ktoré je nákazlivé. 

Ak sa prenesie na ľudí s výrazne oslabenou 

imunitou, môže viesť až k vzniku zápalu 

mozgových blán a mozgu. Pokiaľ sa nelieči 

správne, môže sa miesto infi kovať 

baktériami, čo vedie k vzniku trvalých 

jaziev a pigmentových škvŕn.  

 Pri liečbe je nevyhnutné, aby opar 

aj pokožka v okolí boli čisté a stále 

premastené. Vhodné sú rôzne antivirotické 

masti, ale na premastenie môžete použiť 

akýkoľvek balzam na pery. Ak sa u vás 

herpes vyskytuje často, je vhodné 

priebežne posilňovať imunitu. Vhodným 

doplnkom výživy sú rôzne vitamíny 

v tabletách alebo šumivej forme, rôzne 

prírodné produkty s obsahom vitamínu 

C a B. Vedeli ste, že aminokyselina arginín 

podporuje šírenie vírusu? Je vhodné 

vyhýbať sa jedlám, ktoré ho obsahujú, 

ako napríklad čokoláda, hrášok, arašidy 

či kešu oriešky.

Odpovede na vaše otázky vám poskytla 

PharmDr. Katarína Bellová.

Nežite v sladkej
nevedomosti

Nechajte si zmerať 

hladinu cukru v krvi

od 7. 3. do 11. 3.
v každej lekárni Dr.Max

úplne zadarmo.

Ne

hhhl

o
v kaž



ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 

LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   
Doprava 

zadarmo

Osobný odber 

100 lekární

Akcia platí od 1. 2. do 29. 2. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

Jamieson vitamíny
Keď ich potrebujete najviac

Zdravá a krásna pokožka

Medicínska starostlivosť 

pre krásnu pleť 
od 15. 2. do 29. 2.  

ZĽAVA -15 %
na všetky produkty 

od 1. 2. do 15. 2. 

pri nákupe produktov

nad 20 € získate darček 
BIODERMA Sensibio 

Dermálna voda 150 ml 
v hodnote 7,50 €

ZADARMO

akcia

1435€

1135€

Prenatal 100 tbl
akcia

1575€

1245€

Prenatal complete 
s DHA 60 cps

akcia

1855€

1465€

Prenatal Multi-
vitamín s DHA 

30 tbl + 30 cps

akcia

460€

365€

Folic Acid 100 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 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!


