
1399€

1249€
60 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.  
* Akcia platí od 12. 2. do 14. 2. 2017 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.

749€

679€
30 cps549€

479€
48 tbl

Acetylcystein 
Dr.Max 600 mg1   
10 šumivých tbl 

Ibalgin® 4001  48 tbl

MAGNE B6® FORTE  50 tbl

NOVINKA Uvoľňuje hustý hlien a uľahčuje 
vykašliavanie. Vhodný už od 14 rokov.
Len 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín. 

Účinné analgetikum, ktoré pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, kĺbov 
a bolestivej menštruácii. Znižuje horúčku, tlmí zápal. Obsahuje ibuprofen. 

Obsahuje citrát horčíka pre 
účinné doplnenie horčíka. Horčík 

a vitamín B6 prispievajú k zníženiu 
vyčerpania a únavy a k správnej 

funkcii psychiky. VÝHODNE AJ 
MAGNE B6® BALANCE 20 sáčkov 

za 6,99 € (z pôvodných 7,99 €).

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

doby minimálnej trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou.

kašeľ

únava a vyčerpanie 

bolesť probiotiká
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1069€

929€
50 tbl
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TOP PONUKA FEBRUÁR 2017Lekáreň

Nakúpte v dňoch  
od 12. 2. do 14. 2. 2017
na www.drmax.sk 

a k akémukoľvek nákupu nad 5 € 
ZÍSKATE 

kozmetickú vazelínu
Dr.Max na pery  

podľa vlastného výberu

LEN ZA 0,01 €!*

499€

449€
10 tbl

Laktobacily „6“  30 alebo 60 cps



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.

Olynth® HA 0,1 %5   
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml

TROJAKÝ ÚČINOK: uvoľnenie upchatého nosa, 
zvlhčenie a regenerácia nosovej sliznice.
Obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY 
z radu Olynth®.

rýchla úľava od nádchy

539€

439€
10 ml

MISIA ZA
PRETANCOVANÝ PLES

THERAFLU® PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA1   
10 + 10 vreciek 

Prášok na prípravu horúceho nápoja. Zmierňuje príznaky chrípky a prechladnutia, ako 
horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Bežná predajná cena THERAFLU® 

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA 10 vreciek je 9,00 €. Pri kúpe dvoch balení  
THERAFLU® 10 vreciek, máte druhé balenie za 4,50 €.

chrípka a prechladnutie 

Strepfen® Sprej 8,75 mg7  
 orálna roztoková aerodisperzia 15 ml

Sprej na úľavu od bolesti hrdla. Účinkuje 
už po 5 minútach až na 6 hodín. 
Pri ťažkostiach s prehĺtaním. VÝHODNE AJ 
Strepfen®1 24 pst MED A CITRÓN alebo 
S POMARANČOVOU PRÍCHUŤOU BEZ 
CUKRU. Strepfen® obsahuje flurbiprofen. 

bolesť hrdla 

809€

659€
15 ml

+

DRUHÉ  
BALENIE 

SO ZĽAVOU  
-50 %

900€
1 balenie / 10 vreciek



1. Liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je 
pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru 
platná mimo akcie. *Akcia Hylak® forte 30 ml LEN ZA 0,01 € (v hodnote 5,49 €) platí len pri nákupe Hylak® forte 100 ml. ** Akcia - 20 % platí len pri nákupe 
MUCOSOLVAN® Sirup 100 ml alebo JUNIOR 100 ml, MUGOTUSSOL® 190 ml.

trávenie 

MISIA ZA
SPOKOJNÉ ZIMNÉ VEČERY

MUCOSOLVAN ® 
Sirup1  100 ml

MUGOTUSSOL® 
sirup1  190 mlkašeľ

MUCOSOLVAN® Sirup na vlhký 
kašeľ. Lieči a tíši kašeľ. Rozpúšťa 

hlien, uvoľňuje priedušky a chráni 
pred ďalším zahlienením. Obsahuje 

ambroxoliumchlorid. 

MUGOTUSSOL® na suchý 
a dráždivý kašeľ. Má rýchly 

nástup účinku 15-30 min po užití,  
pretrvávajúci až 6 hodín. Obsahuje 

dextrometorfániumbromid. VÝHODNE AJ  
MUCOSOLVAN® JUNIOR1 sirup 100 ml 

s obsahom ambroxoliumchloridu pre deti 
od narodenia. 

ZĽAVA**

-20 %

Calcium chloratum 
– TEVA1   100 ml 

Jedinečný a generáciami overený liek, 
ktorý lieči zápalový proces a zabraňuje jeho 

rozšíreniu v dolných dýchacích cestách. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

kašeľ
479€

399€
100 ml

39,90 €/l

Hylak® forte1  100 ml  

Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu a účinnú obnovu 
črevnej mikroflóry pri hnačke, ale aj pri zápche 
a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti 
od 2 rokov. Obsahuje metabolické produkty baktérií.

979€
100 ml

97,90 €/l

 Hylak® forte1 30 ml*  
LEN ZA 0,01 €!



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

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. 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.

kašeľ liek1

akcia
620€

569€
113,80 €/l 

50 ml

kašeľ liek1

akcia
649€

549€

bolesť hrdla liek7

akcia
539€

499€

kašeľ liek1

akcia
589€

539€
107,80 €/l

kašeľ homeopatický 
liek1

akcia
639€

539€
26,95 €/l

nádcha liek5

akcia
545€

445€

kašeľ liek1

akcia
639€

539€
53,90 €/l

100 ml

bylinné sirupy výživový 
doplnok 

akcia
399€

349€
13,96 €/l

1 ks

nádcha liek5

akcia
330€

299€

Stoptussin®    
50 ml kvapky 

ACC® LONG  10 šumivých tbl

JOX®    
orálna aerodisperzia 30 ml 

Orinox  
1 mg/ml   
10 ml

STODAL® sirup  200 ml

Sirup skorocelový, s echinaceou, 
skorocelový s medom, 
skorocelový bez cukru  250 ml

DITUSTAT®  
 50 ml kvapky 

Hedelix® 100 ml alebo 200 ml  
alebo šumivé tablety 10 tbl Jedinečná kombinácia 2 účinných látok 

pre úľavu od suchého kašľa - zastaví 
dráždivý kašeľ a obnovuje ochranný 
film na sliznici dýchacích ciest.
VÝHODNE AJ Stoptussin® 180 ml 
sirup za 5,69 € (z pôvodných 
6,20 €, 31,61 €/l).

Skvapalňuje hustý hlien a uľahčuje 
vykašliavanie.  Pre dospelých 
a dospievajúcich od 14 rokov.

Stačí 1 tableta denne.  
Obsahuje acetylcysteín. 

Pre dezinfekciu ústnej dutiny 
a hltanu pri zápalových a infekčných 
ochoreniach. Obsahuje jódovaný 
povidón a alantoín.

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od 
upchatého nosa. Znižuje opuch 
slizníc v nose. Udržiava čistý nosový 
priechod, uľahčuje dýchanie. 
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

Je účinný prírodný liek určený 
na kašeľ rôzneho druhu  

pre celú rodinu.

Sirupy s extraktom zo skorocelu 
kopijovitého alebo echinacey 
purpurovej. Obsahujú aj vitamín C, 
ktorý prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému. 

Overený liek so silným účinkom 
proti suchému a dráždivému kašľu. 
Vhodný aj na kašeľ alergického 
pôvodu. Obsahuje dropropizín.

Hedelix® sirup 100 ml alebo 
200 ml obsahuje hustý extrakt 
z listov brečtana. Hedelix®šumivé 
tablety 10 tbl proti kašľu obsahujú 
suchý extrakt z listov brečtana.

Rýchlo a účinne uvoľní nos pri nádche 
a prechladnutí. Éterické oleje z mäty 
a eukalyptu zvlhčia nosovú sliznicu. 
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. 
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

MUCONASAL®  
PLUS  10 ml

Kam so starými liekmi?
Poradí vám aplikácia  

Lieky nepatria do koša!
Odovzdajte staré lieky v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max. 
Adresu tej najbližšej nájdete v aplikácii Green Bin. 



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

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. 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 Vitamin C long effect 60 cps za polovičnú cenu platí len pri nákupe Paracetamol Dr.Max 500 mg 30 tbl. Vitamín C long effect je výživový doplnok.

chrípka a prechladnutie liek1

akcia
589€

519€

chrípka a prechladnutie liek1

akcia
489€

399€

vitamíny liek1

akcia
619€

539€

chrípka a prechladnutie liek1

akcia
799€

699€

bolesť a horúčka liek1

chrípka a prechladnutie liek1

akcia
939€

799€

bolesť liek1

akcia
809€

699€

lokálna bolesť liek2

akcia
1139€

979€

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť  24 tbl

Robicold®  
200 mg / 30 mg  20 tbl

ATARALGIN®  50 tbl

ASPIRIN® - C  20 šumivých tbl COLDREX® Horúci 
Nápoj CITRÓN  14 vreciek Účinná kombinácia proti príznakom 

chrípky a nachladnutia. Pomáha 
zbaviť sa horúčky, upchatého nosa, 
bolesti hlavy, bolesti v hrdle. Vďaka 

obsahu kofeínu pomáha proti únave 
a ospalosti.

Dve účinné látky na rýchlu pomoc 
pri prechladnutí. Zmierňuje opuch 
nosovej sliznice, uľavuje od bolesti 

hlavy, hrdla, znižuje teplotu.

Proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. 
Uľavuje od bolesti a znižuje emočné 

a psychické napätie.

Úľava od bolesti hlavy, zubov 
a menštruačnej bolesti. Pri 

prechladnutí alebo príznakoch 
podobných chrípke na 

symptomatickú úľavu od bolesti 
a horúčky.   

Účinne uľaví od príznakov chrípky 
a prechladnutia. Znižuje horúčku, 

tlmí bolesť hlavy, svalov a kĺbov, 
bolesť v krku, uvoľňuje upchatý nos.
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Celaskon®  500 mg  
ČERVENÝ POMARANČ  30 šumivých tbl

Paracetamol Dr.Max 500 mg  30 tbl
Posilňuje odolnosť organizmu pri 

infekčných chorobách ako je chrípka 
a nachladnutie. Skracuje dĺžku 

trvania a znižuje závažnosť chrípky 
a nachladnutia. Obsahuje kyselinu 

askorbovú.

Tenká, samostatne balená liečivá 
náplasť pre úľavu od akútnej bolesti, 
zápalu a opuchu. Pôsobí priamo 
v mieste aplikácie. Obsahuje sodnú 
soľ diklofenaku. 

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

Obsahuje paracetamol. Bežná 
predajná cena Vitamín C long effect 

60 cps = 6,99 €. 

 Vitamin C long effect 60 cps  
ZA POLOVIČNÚ CENU 3,49 €! *

cena

125€

Voltaren® 140 mg Liečivá náplasť 
 5 ks 

bolesť a horúčka liek1

akcia
450€

399€
50 tbl

Na tlmenie miernej až stredne 
silnej bolesti ako sú bolesti hlavy 

vrátane migrény, bolesti zubov, 
menštruačné bolesti a na zníženie 

horúčky. Obsahuje ibuprofen.

akcia
270€

249€
30 tbl

Ibuprofen  
Dr.Max 400 mg   

30 tbl alebo 50 tbl

Aplikáciu greenbin si môžete 
bezplatne stiahnuť na:

30 tbl



Kompresorový inhalátor Omron 
C801KD + edukačné CD zdarma  ks 

inhalátor pre celú rodinu

kolostrum 

Barny's® 
Kolostrum forte 
 30 cps 

Výživový doplnok obsahujúci 
bovinné kolostrum vysokej 
akosti, vitamín C a tiež minerálnu 
látku zinok, ktoré prispievajú 
k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Kapsule 
sú rastlinného pôvodu.

1399€

1149€
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tehotenstvo a dojčenie

1219€

999€
60 ml

166,50 €/l

STAROSTLIVOSŤ
O MATKU A DIEŤA

recyklačný poplatok: 0,07€

6499€

5499€
Inhalátor – prístroj na bezchemickú prevenciu 
a liečbu respiračných ochorení – inhalovaním 
určených minerálnych vôd (Vincentka) – 2-3x 
denne po 20 minút. Inhalovanie pôsobi cielene 
(nezaťažuje metabolizmus) – zvlhčuje sliznice = 
stávajú sa obranyschopnejšími, zároveň skvapalňuje 
hlieny a ľahko sa vykašliavajú. Ochorenie tým 
pádom buď ani nevypukne (škôlkárske epidémie), 
alebo sa priebeh terapie výrazne skráti. Dieťa sa 
v noci nebudí na suchý dráždivý kašeľ. Inhalovanie 
nie je naparovanie. Aerosol z inhalátora lieči 
aj najspodnejšie časti pľúc - alveoly. Pri inhalovaní 
stačí prirodzene dýchať.

akcia
1459€

1199€
femi-

bion® 1

Femibion® 1 + vitamín D3  30 tbl 

Na plánovanie a až do konca 
12. týždňa tehotenstva. Foláty 
prispievajú k správnemu deleniu 
buniek. VÝHODNE AJ Femibion® 2 
+ vitamín D3 30 tbl +  30 cps 
za 19,99 € (z pôvodných 24,19 €).

Bi-Oil®  60 ml alebo 200 ml

Špecialista v starostlivosti 
o pokožku. Na jazvy, strie, 

zjednotenie odtieňa pokožky, 
stárnucu a dehydrovanú pokožku.

UŠETRÍTE AŽ 

10 € 
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facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk

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

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. 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: *1. zeleného čaju a ženšenu, *2. guarany, *3. konjacu spolu s nižším energetickým príjmom.

* 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. 

zapareniny kozmetika 

akcia
1319€

1149€
114,90 €/kg

100 g

podpora chudnutia výživový 
doplnok 

akcia
3999€

3499€

nadúvanie liek1

akcia
729€

669€
133,80 €/l

únava a vyčerpanie výživový 
doplnok 

akcia
549€

499€

multivitamíny pre deti výživový 
doplnok 

multivitamíny pre deti výživový 
doplnok 

akcia
699€

599€

Bepanthen® Care 
masť  30 g alebo 100 g

Infacol®  50 ml

Magnesium 400 Sticks  30 vreciek

Vibovit®+ GUMMIES  50 ks

Marťankovia 
Gummy s bazou 
čiernou alebo 
s echinaceou 
 50 tbl

Pomáha chrániť detský zadoček 
pred vznikom zaparenia. 

Na každodennú starostlivosť.
Stará sa o prsné bradavky 

namáhané dojčením i o suchú 
pokožku celej rodiny.

Antiflatulens na uvoľnenie bolesti 
pri kolike alebo nadúvaní. Vhodný 

aj pre novorodencov. Obsahuje 
simetikón.

NOVINKA Magnesium (horčík) 
a vitamín B6 prispievajú k zníženiu 
únavy a vyčerpania. Pohodlná 
aplikácia magnézia v jednorazových 
vreckách. Bez potreby zapíjania 
vodou.

Želé multivitamíny pre deti 
s vynikajúcou ovocnou chuťou 

a komplexom 10 vitamínov 
a minerálnych látok pre podporu 

ich imunity.

Chutné želatínové tablety s ovocnou 
príchuťou. Len prírodné farbivá. 

Obsahujú extrakt z tradične 
používanej byliny bazy čiernej 

a vitamín C a zinok na podporu 
imunity.

dojčenská  
výživa

Amilk Bifido obsahuje probiotiká 
Bifidobacterium lactis a tiež nenasýtené 
mastné kyseliny DHA (omega-3) 
a ARA (omega-6).  
** Bežná cena Amilk Bifido 2 alebo 3 je 8,99 €, 14,98 €/kg, 
pre držiteľov vernostnej karty Dr.Max CLUB  
je zvýhodnená cena 8,49 €, 14,15 €/kg.

Amilk Bifido 2 a 3*  600 g

Zvýhodnená cena**
len pre členov 
Dr.Max CLUB

dojčenská výživa

cena za 1 ks

od 849€
600 g
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dojčenská výživa dojčenská  
výživa 

Nutrilon™ Pronutra™  
2, 3, 4 a 5*  800g

Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 
40 rokov výskumu materského mlieka 
pre podporu imunity vášho dieťaťa. 
Vitamíny A, C a D prispievajú k správnej funkcii imunitného 
systému. Bežná cena pri kúpe 1 ks je 14,69 €, 18,36 €/kg.

KÚPTE
NARAZ

2 ks
ĽUBOVOĽNÝCH 

dojčenských 
výživ Nutrilon™ 

Pronutra™ 2, 3, 4 
alebo 5

A ZAPLATÍTE

12,49 € 
ZA 1 KS!

15,61 €/kg

14,15 €/kg

cena

929€
50 + 50 ks

 1+1
ZADARMO

Lipoxal effect   
180 + 60 tbl ZADARMO  

Chudnite efektívne! 
NOVINKA Lipoxal Effect s obsahom 

Konjacu. Pomáha spaľovať tuky*1, 
potláča pocit hladu*2 a podporuje 

zníženie hmotnosti*3.

UŠETRÍTE AŽ 

5 € 



-30%

KO
ZM

ET
IK

A

Suchá pokožka

DOJČATÁ
DETI
DOSPELÍ

AKCIA

Atopická pokožka

Upokojuje pokožku
aj počas svrbiacich

akútnych fáz ekzému

 NOVÉ 
ZLOŽENIE

Okamžitá pomoc
proti prejavom
suchej pokožky.

Akcia platí na prípravky Eucerin určené na starostlivosť o telo, tvár a umývanie z radov AtopiControl a UreaRepair.Akcia platí na prípravky Eucerin určené na starostlivosť o telo, tvár a umývanie z radov AtopiControl a UreaRepair.Akcia platí na prípravky Eucerin určené na starostlivosť o telo, tvár a umývanie z radov AtopiControl a UreaRepair.

1234_EU_DrMAX_inz-30%AtopiControl+UreaRepairPlus_189x88_SK_tisk.indd   1 13.1.2017   16:37:59

*Zľava -12 € platí pri nákupe aspoň 1 produktu (pleťový krém alebo make-up) a druhého produktu 
z radov čistenia, pleťových krémov alebo make-upov. Zľava -20 € platí pri nákupe aspoň 2 produktov 
(pleťové krémy alebo make-upy) a tretieho produktu z radov čistenia, pleťových krémov alebo 
make-upov. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2017. Finálne ceny produktov určuje lekáreň.  
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zvýhodnenými akciami.

Dodajte svojej pleti silu
a zdravý vzhľad s VICHY.

 = -12 €*

PRODUKTY 
STAROSTLIVOSTI 
O PLEŤ2

 = -20 €*

PRODUKTY 
STAROSTLIVOSTI 
O PLEŤ3

VÝHODNÁ

CENA

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ
PRE CITLIVÚ PLEŤ A OKOLIE OČÍ

 suchá až veľmi suchá citlivá pleť

 normálna citlivá pleť

Akcia platí od 1. 2. – 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.  

2399€ 2399€

.

436,18 €/l436,18 €/l



Exkluzívne iba v lekárňach Dr.Max  
alebo na www.drmax.sk

OBJAVTE KÚZLO 
JEDNOTLIVÝCH RADOV NUANCE

20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov

HYDRATÁCIA
ROVNOVÁHA

MAGICAL HYDROBALANCE 
CONTROL

denný a nočný krém 50 ml za 16,99 € (339,80 €/l)
očný krém 15 ml za 13,99 €
sérum 30 ml za 19,99 €

20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov

ROZJASNENIE
ANTI-STRESS
VITALITA

MAGICAL RADIANCE 
CONTROL

denný a nočný krém 50 ml za 19,99 € (399,80 €/l)
očný krém 15 ml za 15,99 €
sérum 30 ml za 22,99 €

20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov

VYPNUTIE

VYPLNENIE

MAGICAL SUPREME 
LIFTING

denný a nočný krém 50 ml za 22,99 € (459,80 €/l)
očný krém 15 ml za 17,99 €
sérum 30 ml za 26,99 €

20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov

REGENERÁCIA
ANTI-AGEING

MAGICAL ANTI-AGEING 
COMPLEX

denný a nočný krém 50 ml za 20,99 € (419,80 €/l)
očný krém 15 ml za 16,99 €
sérum 30 ml za 24,99 €



facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk

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

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. 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.

prostata výživový 
doplnok 

akcia
1179€

979€
30 tbl

Prostenal® FORTE   
30 tbl alebo 60 tbl 

Obsahuje rastlinné výťažky zo Saw 
palmetta a žihľavy dvojdomej. 

Obohatený o zinok, ktorý prispieva 
k udržaniu normálnej hladiny 

testosterónu.

kĺby výživový 
doplnok 

akcia
3859€

2759€

proenzi® ArthroStop®  
Rapid+  180 tbl 

Špičková starostlivosť o vaše kĺby 
s dlhodobým účinkom.  Vyvážené 

zloženie látok glukozamínu, 
chondroitínu a kolagénu, obohatené 

o ExPur komplex a vitamín C. 

vitamíny výživový 
doplnok 

akcia
1679€

1379€
120 tbl  

C 1000 mg

Jamieson™ Vitamín C 1000 mg 
 s predĺženým účinkom 120 tbl

Na podporu imunitného systému, 
z najčistejších zdrojov. 360 kontrolných 
testov kvality pre zabezpečenie 
maximálnej účinnosti. VÝHODNE 
AJ Jamieson™ Vitamín C 500 mg 
MIX 120 žuvacích tbl za 7,49 € 
(z pôvodných 8,99 €).

vitamíny a minerály výživový 
doplnok 

akcia
1069€

869€
30 tbl

Centrum® PRE ŽENY 
alebo PRE MUŽOV  30 tbl

Komplexné multivitamíny vyvinuté 
špeciálne pre potreby žien a mužov. 

kĺby výživový 
doplnok 

akcia
1499€

1349€

Kolagén 2000 Aktiv  120 tbl

Kombinácia hydrolyzovaného 
kolagénu Peptan® F 2000 HD 

s vitamínom C, ktorý prispieva 
k normálnej tvorbe kolagénu, 
a tým k správnej funkcii kostí, 

chrupaviek a kože.

prírodný extrakt výživový 
doplnok 

akcia
799€

699€

Brusnice & Manóza 30 tbl alebo 
Brusnice & Manóza AKUT 10 tbl 

Obsahuje extrakt z celých plodov 
brusníc veľkoplodých, D-manózu 

a extrakt z listov Buchu, ktorý 
prispieva k normálnej funkcii 

dolných močových ciest.

meranie krvného tlaku zdravotnícka 
pomôcka 

akcia
6899€

5399€

Tensoval®  
comfort darčekové balenie  ks 

močové cesty výživový 
doplnok 

akcia
1129€

929€
10 tbl

Idelyn® Urinal Akut®  
FORTE  10 tbl alebo 20 tbl 

Na rýchlu starostlivosť o močové 
cesty. Obsahuje CystiCran®, 

vysokokoncentrovaný extrakt 
z brusníc veľkoplodých, výťažok zo 

zlatobyle obyčajnej a vitamín D.

imunita výživový 
doplnok

Hliva Forte  60 tbl 

Kombinácia extraktov hlivy 
ustricovej, rakytníka rešetliakového 

a echinacey purpurovej so zinkom 
a selénom, ktoré prispievajú 

k správnemu fungovaniu 
imunitného systému.

Tensoval comfort s 2 ks manžetami 
a so sieťovým adaptérom.

Presné a spoľahlivé meranie. 
Jednoduché ovládanie jedným 

dotykom. Pamäť na 2 x 30 meraní.

akcia
999€

899€

rec
yk

lač
ný

 po
pla

to
k: 

0,0
7€

UŠETRÍTE AŽ 

15 € 

UŠETRÍTE AŽ 

11 € 



Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 
LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   www.drmax.sk

Doprava zadarmo  
nad 30 €

Osobný odber 
239 lekární

OSVEDČENÁ ZDRAVOTNÍCKA 
POMÔCKA PRE TEHOTNÉ

5340€

4695€

zd
rav

ot
níc

ka
 po

m
ôc

ka

K nákupu Sterilizačný pohárik 600 ml 
+ cumlík pre deti v celkovej hodnote 4,25 €

Balónik Aniball slúži k predpôrodnej príprave a regenerácii svalstva po pôrode.

ZADARMO

MIXUJTE 
z viac ako 

120 produktov 

MIXUJTE 
z viac ako 

120 produktov 

2+1 ZADARMO

Akcia platí od 8. 2. do 22. 2. 2017. Pri rôznych cenách produktov 
získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. 

Akciu nie je možné kombinovať s inými zľavami.

Veľmi suchá až atopická pokožka

 2+1
ZADARMO

Atoderm

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



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. 11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný 

cyklus. MIG-400® 30 tbl obsahuje ibuprofen, Sinecod® obsahuje butamirati dihydrogenocitras, Olynth® obsahuje xylometazolin, OSCILLOCOCCINUM® obsahuje Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K, Bromhexin 12 KM obsahuje 
bromhexín, Buscopan® obsahuje butylskopolamín, Aknecolor® krémpasta, Aknecolor® light krémpasta obsahujú klotrimazol. Akcia platí od 1. 1. do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

stres, nervozita 

liek1

1180€

PERSEN®  forte  40 cps

vitamíny a minerály 

799€
990€

výživový doplnok 

CENTRUM®od A až po Železo 
alebo Silver  30 tbl

trávenie 

939€
1085€

výživový doplnok 

Biopron 9®  PREMIUM  30 + 10 cps 

kašeľ 

519€
629€

liek1 

25,95 €/l

Sinecod®  
 sirup 200 ml 

nádcha 

zdravotnícka pomôcka 

939€
1139€

69,56 €/l

PHYSIOMER®   
Hypertonický  135 ml

opar

liek2

1125€
1175€

Zovirax® DUO  2 g

kašeľ 

319€
419€

liek2

Bromhexin 
 12KM  30 ml

chrípka a prechladnutie 

559€
659€

liek1, 11
24 tbl

NUROFEN®  STOPGRIP   
12 tbl alebo 24 tbl

prerezávanie zubov 

389€
489€

liek1 

Calgel® zubný gél  10 g

bolesť a horúčka 

liek1 

319€
379€

MIG - 400®  30 tbl 

bylinná zmes 

výživový doplnok 

199€
249€

LEROS® Baby 
DETSKÝ ČAJ 

NA KAŠEĽ 
A PRIEDUŠKY 

BYLINNÝ  20 sáčkov 

trávenie 

výživový doplnok 

599€
709€

BioGaia® ProTectis  
jahodová, citrónová alebo 
pomarančová príchuť  10 tbl 

prírodný extrakt

výživový doplnok 

MEGA  
BRUSINKY  

500 mg   
15 cps alebo 50 + 10 cps 

liečba akné

liek2 

Aknecolor® krémpasta alebo 
krémpasta light  30 g

kŕče 

liek1

Buscopan®  10 mg  10 tbl

bolesť hrdla 

439€
559€

liek1, 7
16 pst

Septolete® extra   
16 pst alebo sprej 30 ml 

nádcha 

liek5 

Olynth®  
0,1 %  10 ml

329€
419€

zapareniny 

kozmetika

629€
680€

Sudocrem® 
 125 g

50,32 €/kg

vši a hnidy 

1919€zdravotnícka pomôcka 

K NÁKUPU  
PARANIT preventívny 

sprej proti všiam 100 ml  
LEN ZA 0,01 € 0,10 €/l

(v hodnote 11,29 €) 

PARANIT sprej 100 ml  
+  šampón 100 ml + hrebeň ZDARMA

K NÁKUPU 
ZOVICONCEAL™ 

6 náplastí 
LEN ZA 0,01 €

(v hodnote 6,75 €) 

K NÁKUPU 
Magnesium 

-Sandoz® 300 mg 
RAPID 20 vreciek  

LEN ZA 0,01 €
(v hodnote 4,69 €) 

649€
749€

359€
439€

2199€
2699€

chrípka a prechladnutie 

2399€
2899€

liek1

OSCILLOCOCCINUM®  30 dávok 

VÝHODNE  
AJ INÉ VYBRANÉ  
ČAJE od LEROS® 

50 + 10 cps 30 g

od A po železo 30 tbl

95,95 €/l


