
1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
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. 2. do 28. 2. 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. Unikátna kombinácia 
4 účinných látok. Liek1 účinne odstraňuje väčšinu príznakov 
chrípky a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť hlavy, 
kĺbov a svalov a upchatý nos. * K NÁKUPU THERAFLU® 
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vreciek, získate termohrnček 
LEN ZA 0,01 €.

TELO, PLEŤ, VLASY
Kozmetika Eucerin®
Pri nákupe troch produktov Eucerin® získate najlacnejší z nich zadarmo.  
Akcia platí na všetky produktové rady Eucerin® okrem akciových balení. Kozmetika.

IMUNITA
Celaskon® TABLETY 250 mg
100 tbl

Podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. 
Užíva sa v období zvýšených nárokov, a to počas dospievania, v tehotenstve, starobe, pri dojčení, 
namáhavej práci, športe, infekčných ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov. * K NÁKUPU Celaskon® 
TABLETY 250 mg, 100 tbl, získate Celaskon® TABLETY 250 mg, 30 tbl (v hodnote 1,99 €), 
LEN ZA 0,01 €. Lieky¹ obsahujú kyselinu askorbovú.

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

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom 
zvlhčujúcim látkam, bez obsahu konzervačných látok, dlhodobý 
účinok až 10 hodín. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Olynth®. 

TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml

 
 
Vaše trávenie ako nové. Liek¹ pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej 
mikroflóry pri hnačke, ale aj zápche a liečbe antibiotikami. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. * K NÁKUPU Hylak® forte, 100 ml, 
získate Hylak® forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,39 €), LEN ZA 0,01 €, 
0,033 €/100 ml.

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. 

879 €
0,628 €/1 vrecko

14 vreciek /1079 €

-16%

 ŠKODA 
FABIA

Hrajte o 8×

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

679 €
/809 €

429 €
42,900 €/100 ml

HA 0,1 % /539 €

198 €*
UŠETRÍTE

Celaskon®  
TABLETY 250 mg,  

30 tbl¹

-20%

LEN
ZA CENT*

TERMOHRNČEK

538 €*
UŠETRÍTE

Hylak® forte,  
30 ml¹

2+1
ZADARMO

+ 001 €
30 ml /539 €

899 €
8,990 €/100 ml

100 ml /969 €

+ 001 €
30 tbl /199 €

489 €
100 tbl
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VITAMÍN C
Vitamin C Imuno Akut
30 cps

Obsahuje kombináciu vitamínu C, zinku a extraktu z echinacey 
purpurovej s postupným uvoľňovaním až 12 hodín. Vitamín C 
a zinok prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Výživový doplnok.

SUCHÝ KAŠEĽ
Tussical 1,5 mg/ml
200 ml

Tussical sa používa na symptomatickú liečbu  
suchého dráždivého kašľa rôzneho pôvodu.  
Liek¹ obsahuje butamirátium dihydro gencitrát.

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.

KAŠEĽ
STODAL® sirup
200 ml

Homeopatický liek¹ obsahuje až 9 účinných látok, ktoré pôsobia 
pri kašli rôzneho druhu. 

KAŠEĽ
Flavamed® forte  
perorálny roztok
100 ml

Určený na liečbu produktívneho kašľa so zvýšenou tvorbou 
hlienu, pri ochoreniach pľúc a priedušiek. VÝHODNE AJ 
Flavamed® šumivé tablety, 10 tbl eff, za 5,19 € (z pôvodných 
5,89 €). Lieky¹ obsahujú ambroxoliumchlorid.

SUCHÝ KAŠEĽ
Sinecod® sirup
200 ml

Liek¹ proti suchému kašľu rôzneho pôvodu. Tlmí kašeľ i počas 
noci. Vhodný pre dospelých a deti už od 3 rokov. Obsahuje 
butamirátiumdihydrogencitrát. 

KAŠEĽ
Pleumolysin®
10 ml

Silné antitusikum na úľavu od suchého a dráždivého kašľa.  
Liek¹.

KAŠEĽ
MUCODUAL SIRUP
100 ml

Uľavuje od suchého kašľa a bolesti v hrdle, upokojuje 
podráždenie hrdla. Sirup obsahuje výťažok z ibiša lekárskeho 
a med. VÝHODNE AJ MUCODUAL pastilky, 18 pas, za 4,49 € 
(z pôvodných 4,99 €). Zdravotnícke pomôcky. 

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. 2. do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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. 2. do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob.

BOLESŤ HRDLA
Septolete® extra
16 pst

Pastilky¹ a sprej⁷ Septolete® extra liečia bolesť a zápal hrdla, 
eliminujú pôvodcov infekcie hrdla – vírusy, baktérie a kvasinky. 
Pastilky uľavia od bolesti už do 15 minút. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ LIEKY Z RADU Septolete® extra.

BOLESŤ HRDLA
Orasept s príchuťou medu  
a citrónu alebo mentol
24 pst

Liek¹ určený na úľavu od príznakov bolesti hrdla. Cmúľanie 
pastilky umožňuje účinkovanie liečiva v postihnutej oblasti 
a takisto pomáha zvlhčovať a upokojiť bolestivú oblasť.

KAŠEĽ
Calcium chloratum-TEVA
100 ml

Jedinečný a generáciami overený liek¹, ktorý lieči zápalový proces 
a zabraňuje jeho rozšíreniu v dolných dýchacích cestách. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
COLDREX® Horúci nápoj  
CITRÓN
14 vreciek

Horúci nápoj na účinnú úľavu od príznakov chrípky a prechladnutia. Liek¹ odstraňuje bolesti hlavy, svalov 
a kĺbov, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos a znižuje horúčku. * K NÁKUPU COLDREX® Horúci nápoj 
CITRÓN, 14 vreciek1, alebo COLDREX® Grip plus KAŠEĽ s príchuťou CITRÓNU a MENTOLU, 
10 vreciek¹ (v hodnote 9,89 €), 0,989 €/1 vrecko, získate PHYSIOMER® Hypertonický, 20 ml (v hodnote 
5,69 €), LEN ZA 0,01 €, 0,050 €/100 ml. PHYSIOMER® Hypertonický je zdravotnícka pomôcka.

799 €
53,267 €/100 ml

15 ml /839 €

BOLESŤ HRDLA
JOX®
orálna aerodisperzia 30 ml

Liek⁷ na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana pri zápalových 
a infekčných ochoreniach. Obsahuje jódovaný povidón a alantoín.

VLHKÝ KAŠEĽ
ACC® LONG
20 šumivých tabliet

ACC® LONG uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. Vhodný od 14 rokov, stačí 1 tableta 
denne. Obsahuje acetylcysteín. * K NÁKUPU ACC® LONG, 20 šumivých tabliet1, ziskate Faryngal®  
5 mg/1 mg7, 24 lisovaných pastiliek (v hodnote 7,09 €), LEN ZA 0,01 €. Akcia plati aj pre ACC® LONG 
Instant, 10 vreciek1. Obsahuje acetylcysteín.

+ 001 €
10 cps /329 €

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

Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín. 
Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla aplikácia. * K NÁKUPU Strepfen® Sprej, 15 ml⁷, získate NUROFEN® 
RAPID 400 mg CAPSULES, 10 cps1 (v hodnote 3,29 €), LEN ZA 0,01 €. * Akcia platí aj na iné vybrané 
lieky z radu Strepfen®. Lieky Strepfen® obsahujú flurbiprofén. NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES1 
obsahuje ibuprofén.

599 €
2,995 €/100 ml

/719 €

429 €
42,900 €/100 ml

/459 €
539 €

2,695 €/100 ml

/599 €
449 €

4,490 €/100 ml

/499 €

699 €
6,990 €/100 ml

100 ml /799 €

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 5,79 € (z pôvodných 6,19 €), 
3,217 €/100 ml.

579 €
11,580 €/100 ml

50 ml /619 €

519 €
16 pst /649 €

499 €
16,633 €/100 ml

/539 €

459 €
4,590 €/100 ml

/489 €

449 €
/499 €

+ 001 €
20 ml /569 €

999 €
0,714 €/1 vrecko

14 vreciek

-20% -16%-16%

519 €
5,190 €/100 ml

100 ml /619 €

328 €*
UŠETRÍTE

NUROFEN® RAPID 
400 mg CAPSULES1 

-20%

S kartou
Dr.Max CLUB

549 €
2,745 €/100 ml

/689 €

+ 001 €
24 pas ocp /709 €

979 €
20 tbl eff

708 €*
UŠETRÍTE

Faryngal®  
5 mg/1 mg7,  
24 pas ocp

449 €
/499 €

NOVINKA568 €*
UŠETRÍTE

PHYSIOMER® 
Hypertonický,  

20 ml

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIECHRÍPKA A PRECHLADNUTIE



BOLESŤ
NUROFEN® STOPGRIP
24 tbl

Liek¹ proti príznakom chrípky a prechladnutia. Na bolesť hrdla, 
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos.

CHRÍPKA 
A BOLESŤ
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. VÝHODNE AJ PARALEN® GRIP, 24 tbl, 
za 5,29 € (z pôvodných 6,29 €).

BOLESŤ
Panadol® Migréna, 20 tbl
250 mg/250 mg/65 mg

Zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv 
proti bolesti a kofeínu na posilnenie účinku.  
Liek¹ je vhodný od 18 rokov.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32 %
150 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. 

BOLESŤ,  
HORÚČKA
Parapyrex 500 mg
20 tbl

Liek¹ na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti 
hlavy vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačné bolesti a na 
zníženie horúčky či zápalu. Obsahuje paracetamol.

BOLESŤ
ATARALGIN®
50 tbl

Liek¹ proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice.  
Uľavuje od bolesti a znižuje emočné a psychické napätie.

BOLESŤ,  
HORÚČKA
MIG-400®
30 tbl

Rýchly proti bolesti a horúčke. VÝHODNE AJ MIG® Junior 2 %, 
sirup, 100 ml¹, za 2,79 € (z pôvodných 3,19 €), 2,790 €/100 ml. 
MIG® Junior 2 % je vhodný pre deti od 5 kg (6 mesiacov).  
Lieky¹ obsahujú ibuprofén. 

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 2. do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob.

LOKÁLNA BOLESŤ
Dolgit® krém
100 g

Určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických bolestí 
a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu formou 
lokálneho zábalu. Vhodný od 14 rokov. VÝHODNE AJ Dolgit® 
krém, 150 g, za 7,39 € (z pôvodných 8,69 €), 4,927 €/100 g. 
Lieky² obsahujú ibuprofén. 

Zdravie má tento 
mesiac zelenú

1. Nakúpte voľnopredajný sortiment v lekárňach Dr.Max
alebo online lekárni na www.drmax.sk.*

2. Za každých 8 € s DPH nákupu získate súťažný žreb.
3. Zotrite políčko so súťažným kódom.
4. Zadajte 9-miestny kód a kontaktné údaje na www.drmax.sk/sutaz.

* Za voľnopredajný sortiment sa nepovažuje liek, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, dietetická potravina, 
ktorá je uvedená v zozname kategorizovaných dietetických potravín, ani zdravotnícka pomôcka, ktorá je uvedená
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ak sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.

4. Zadajte 9-miestny kód a kontaktné údaje na www.drmax.sk/sutaz.

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je Vernostná karta Dr.Max CLUB.
Viac informácií o súťaži a zásadách spracúvania vašich osobných 
údajov nájdete na www.drmax.sk/sutaz.
V prípade online nákupu vám bude žreb doručený spolu s tovarom.

ŠKODA 
FABIA

Hrajte o 8×

Už v 300 lekárňach Dr.Max na Slovensku

Súťaž prebieha
od 1. 2. do 28. 2. 2019 

ilustračné foto

V každom kraji hráte o 1 autoAko hrať?

www.drmax.sk

18643 - Sutaz SKODA FABIA_210x280.indd   1 18/01/2019   14:38

BOLESŤ,  
HORÚČKA
Ibuprofen 
Dr.Max  
400 mg
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy 
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti a na zníženie 
horúčky. Lieky1 obsahujú ibuprofén.

389 €
48 tbl /429 €

229 €
24 tbl /259 €

529 €
24 tbl /629 €

1599 €
10,660 €/100 g

/1899 €

499 €
/619 €

089 €
/099 €

699 €
/809 €

319 €
30 tbl /369 €

-19%

-15% -15%-15%

539 €
5,390 €/100 g

100 g /639 €

S kartou
Dr.Max CLUB

679 €
/779 €



Klinicky
testované

36.2 °C

37.6 °C

3
sec

3 in 1

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. * CFU – počet živých mikroorganizmov (colony-forming units).
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. 2. do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob.

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON 9® Premium
30 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 
BIOPRON 9® Premium, 60 cps, za 16,79 € (z pôvodných 19,79 €). 
Výživové doplnky. 

TRÁVENIE
floraliv® kapsuly
20 cps

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
VÝHODNE AJ floraliv® fľaštičky, 7 × 10 ml, za 8,99 € (z pôvodných 
10,59 €), 12,843 €/100 ml. Výživový doplnok.

IMUNITA
REISHI BIO
60 cps

100 % čistá reishi so všetkými aktívnymi látkami čerstvej huby. 
Reishi podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu 
a priaznivo pôsobí na obehový systém. * Len pre členov Dr.Max 
CLUB k nákupu REISHI BIO, 60 cps, získate KĹBY FIT, 10 cps, 
LEN ZA 0,01 €. Výživové doplnky.

NÁDCHA
Otrivin® Menthol 0,1%
nosový sprej s chladivou  
silou mentolu a eukalyptu  
10 ml

Nosový sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu. Pomáha 
rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. Uvoľní upchatý nos 
do 2 minút a až na 12 hodín. Neobsahuje konzervanty. Liek⁵ 
obsahuje xylometazolíniumchlorid. * K NÁKUPU Otrivin® Menthol 
0,1 %, 10 ml5, alebo Otrivin® Complete, 10 ml5, za 5,79 € 
(z pôvodných 6,79 €), 57,900 €/100 ml, získate balenie 
hygienických vreckoviek 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. * K NÁKUPU Orinox 
1 mg/ml5 získate Parapyrex Combi 500 mg/65 mg, 20 tbl1, za 
0,99 € (z pôvodných 1,99 €).

OČNÉ KVAPKY
Systane® ULTRA
10 ml

Doprajte si skutočnú úľavu so zvlhčujúcimi očnými kvapkami 
Systane® ULTRA. Obsahujú HP-Guar® na zmiernenie príznakov 
syndrómu suchého oka. VÝHODNE AJ iné produkty 
z produktového radu Systane®. Zdravotnícke pomôcky.

NÁDCHA
STÉRIMAR™ Cu (Meď)
mikrosprej s obsahom  
morskej vody a medi, 50 ml

100 % prírodný, fyziologický roztok na prevenciu často sa 
opakujúcej vírusovej aj bakteriálnej nádchy a na jej doliečenie. 
VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Nosová hygiena, 100 ml, za 12,49 € 
(z pôvodných 14,49 €), 12,490 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl

Pálenie záhy je už minulosťou. Rýchla a efektívna úľava od pálenia 
záhy do niekoľkých minút. Neutralizuje prebytočnú kyselinu 
v žalúdku. Len pre členov Dr.Max CLUB výhodne aj Rennie® ICE 
BEZ CUKRU, 24 tbl, za 3,99 € (z pôvodných 4,49 €). 
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. 

OPUCH, ZÁPAL, 
BOLESŤ
Reparil® – Dragées 20 mg
40 tbl

Liek¹ sa používa na liečbu opuchov a zápalov rôzneho typu. 
Obsahuje escín. VÝHODNE AJ Reparil® – Gel N, dermálny gél, 
100 g², za 9,79 € (z pôvodných 11,79 €), 9,790 €/100 g. 

MERANIE 
TELESNEJ TEPLOTY
Teplomer 
Microlife NC100
digitálny, 
bezkontaktný, 1 ks

Bezkontaktný teplomer na meranie presnej teploty do 3 sekúnd 
bez dotyku s meraným objektom. Meria akúkoľvek povrchovú 
teplotu v rozpätí 0 – 100°C. Jemné meranie, dokonca aj u spiacich 
detí.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 2. do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob.

MOČOVÉ CESTY
Brusnice & Manóza 30 tbl 
Cranberries & D-manose AKUT 10 tbl
Výživové doplnky obsahujú extrakt z celých plodov brusníc 
veľkoplodých, D-manózu a extrakt z listov buchu, ktorý prispieva 
k normálnej funkcii dolných močových ciest.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl

Akútna starostlivosť o močové cesty. Obsahuje CystiCran®, 
vysokokoncentrovaný výťažok z brusníc veľkoplodých, výťažok 
zo zlatobyle obyčajnej a vitamín D. Výživový doplnok. 

PROSTATA
Prostenal® NIGHT
60 tbl

Špeciálna starostlivosť pre zdravú prostatu a pri problémoch 
s nočným močením. Užívajte 1 tabletu večer. VÝHODNE AJ 
Prostenal® CONTROL, 60 tbl, za 15,99 € (z pôvodných 18,69 €). 
Výživové doplnky.

OČI
Lutein Complex Premium
90 cps

Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa 
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú 
k udržaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
MAGNE B6® FORTE
50 tbl

Obsahujú horčík a vitamín B6. MAGNE B6® BALANCE navyše obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje 
správnu funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť voči stresu. * K NÁKUPU MAGNE 
B6® FORTE, 50 tbl, získate MAGNE B6® BALANCE, 20 vreciek (v hodnote 7,99 €), LEN ZA 0,01 €, 
0,001 €/1 vrecko. Výživové doplnky.

ŽIVÉ KULTÚRY
LINEX® FORTE
28 cps

Kombinácia živých bakteriálnych kmeňov a prebiotík, ktoré pomáhajú regulovať a udržiavať rovnováhu 
črevnej mikroflóry. Odporúča sa užívať v dávke 1 kapsula jeden až trikrát denne. Čoskoro v novom 
obale. * Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu LINEX® FORTE, 28 cps, získate LINEX® kapsuly, 
16 cps dur (v hodnote 5,89 €), LEN ZA 0,01 €. Výživové doplnky. 

ZA CENT*

KĹBY FIT, 
10 cps

588 €*
UŠETRÍTE

LINEX® kapsuly,
16 cps dur

899 €
20 cps /1099 €

989 €
30 cps /1229 €

469 €
46,900 €/100 ml

10 ml /569 €

3299 €
/3999 €

799 €
40 tbl /959 €

999 €
99,900 €/100 ml

10 ml /1149 €
1899 €

/2099 €

719 €
/799 €

999 €
/1149 €

1599 €
60 tbl /1869 € 949 €

18,980 €/100 ml

50 ml /1109 €

-19%-16% -19%-17%

5499 €
/6839 €

recyklačný poplatok 0,07 €recyklačný poplatok 0,07 €

S kartou
Dr.Max CLUB

639 €
48 tbl /739 €

L.SK.MKT.CC.01.2018.0648

+ 099 €
20 tbl /199 €

349 €
34,900 €/100 ml

10 ml

099 €*
ZA

K NÁKUPU 
ZÍSKATE 

PARAPYREX COMBI

LEN
ZA CENT*

HYGIENICKÉ 
VRECKOVKY

+ 001 €
20 vreciek /799 €

1069 €
50 tbl

798 €*
UŠETRÍTE

MAGNE B6® 
BALANCE, 20 vreciek

+ 001 €
16 cps /589 €

S kartou
Dr.Max CLUB

979 €
28 cps

+ 001 €
10 cps

1639 €
60 cps /1989 €

S kartou
Dr.Max CLUB

NOVINKA



-15%

-17%

-17%

-15%

2. Liek na vonkajšie 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. * 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. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

KALCIUM
Kalciový sirup
150 ml

Výživový doplnok s obsahom vápnika, vitamínu D3, vitamínu K 
a fosforu, ktoré prispievajú k udržaniu zdravých kostí. Banánová 
príchuť.

MYKÓZA KOŽE
Canesten® krém
20 g

Lieči plesňové ochorenia kože. Vhodný aj na liečbu mykózy 
intímnych partií. Pôsobí na viac druhov plesní, pre dospelých 
a deti už od 2 rokov. Liek² obsahuje klotrimazol.

PLÁNOVANIE 
TEHOTENSTVA 
A TEHOTENSTVO
Femibion® 1
30 tbl

Na obdobie plánovania a až do konca 12. týždňa tehotenstva. 
Kyselina listová spolu s metafolínom (prispieva k rastu zárodočných 
tkanív počas tehotenstva) a s vitamínom D3 (zohráva úlohu 
v procese delenia buniek). VÝHODNE AJ Femibion® 2, 30 tbl 
+ 30 cps, za 19,99 € (z pôvodných 24,19 €). Výživové doplnky. 

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Sunar® complex 2, 3, 4 a 5
600 g

Dojčenská výživa s mliečnym tukom. Komplexná starostlivosť pre 
spokojné bruško. Vápnik a vitamín D sú potrebné pre normálny 
rast a vývoj kostí dieťaťa.*

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Nutrilon™ 2, 3, 4 alebo 5
800 g

Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu 
materského mlieka na podporu imunity vášho dieťaťa. Vitamíny A, 
C a D prispievajú k správnej funkcii imunitného systému.*

NÁDCHA
PHYSIOMER® Baby
115 ml

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje 
nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. VÝHODNE AJ INÉ 
PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO RADU PHYSIOMER®. 
Zdravotnícke pomôcky.

VITAMÍNY  
PRE DETI
Marťankovia® PROimun
30 cmúľacích tbl

Zmes bylinných extraktov s výťažkami z bazy čiernej a šípok 
a s vitamínom C na podporu funkcie imunitného systému. 
VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO RADU 
Marťankovia® PROimun. Výživové doplnky.

MULTIVITAMÍNY  
PRE DETI
Vibovit®+ Imunity
50 ks

Želé multivitamíny pre deti so zvýšeným obsahom vitamínu D a C 
pre lepšiu imunitu. S vynikajúcou chuťou bazy čiernej a 100 % 
prírodnými farbivami a arómou. Výživový doplnok.

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Bepanthen®  
Sensiderm krém
20 g

Uľavuje od svrbenia do 30 minút po aplikácii. Obnovuje tiež kožnú 
bariéru po liečbe ekzému kortikoidmi. Hydratuje a regeneruje. 
Možno ho používať dlhodobo. Vhodný aj pre deti, tehotné či 
dojčiace ženy. Len pre členov Dr.Max CLUB výhodne aj 
Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, za 12,39 € (z pôvodných 
14,09 €), 24,780 €/100 g. Zdravotnícka pomôcka.

BB
B BZĽAVA

-20 %Ako tip vám prinášame 
tieto produktové rady:

AGE PROTECT – 
novinka v boji proti 
vráskam a modrému 
svetlu
Roséliane – upokojenie 
citlivej pleti so sklonom 
k začervenaniu

Vyskúšajte tieto výhodné 
produktové rady NUANCE:

MAGICAL RADIANCE 
CONTROL –  výživa pleti 
a obnova prirodzeného 
jasu a sviežosti
MAGICAL 
HYDROBALANCE 
CONTROL – hydratácia 
pleti a ochrana pred 
vonkajšími vplyvmi 

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

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

BeautyClub

Akcia NUANCE –50 % platí na ktorýkoľvek produkt z produktových radov NUANCE RADIANCE a NUANCE HYDROBALANCE. Akcia –20 % platí na ktorýkoľvek produkt z produktových radov URIAGE AGE PROTECT 
a URIAGE Roséliane. Zľava –12 € platí pri nákupe produktu VICHY HYALURON-BOOSTER MINÉRAL 89 a ďalšieho vybraného produktu VICHY z radov čistenia, pleťových krémov, sér alebo make-upov. Zľava sa 
nevzťahuje na pleťové masky VICHY. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 2. do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou 
dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

ZĽAVA

-50 %

ZĽAVA

-12 €

Hydratujte 
svoju pleť 
a doprajte 
jej svieži 
vzhľad 

Spoznajte 
tajomstvo 
liečivej 
termálnej vody

Každodenná 
dávka sily 
pre vašu pleť

A ZÍSKAJ 
ZĽAVU

Nakúp VICHY 
HYALURON-BOOSTER 

MINÉRAL 89 a ďalší 
vybraný produkt

579 €
28,950 €/100 g

/629 €

1199 €
30 tbl /1459 €

1299 €
1,624 €/100 g

/1469 €

999 €
8,687 €/100 ml

115 ml /1209 €
729 €

/859 €
879 €

0,176 €/1 ks

/949 €

S kartou
Dr.Max CLUB

799 €
1,332 €/100 g

/999 €

449 €
2,993 €/100 ml

/499 €

L.SK.MKT.CC.08.2018.0748

S kartou
Dr.Max CLUB

559 €
27,950 €/100 g

20 g /659 €

L.SK.MKT.CC.12.2017.0628



-20%

Zľava -20% plati na celé portfólio produktov Durex®.

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 2. do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob. ** 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.

-15%

od 1019 €
/1199 €

od 199 €
/249 €

6999 €

Buďte k sebe bližšie
než kedykoľvek predtým

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online na
www.drmax.sk

Profi ZYM plus je enzýmový výživový doplnok 
novej generácie. Obsahuje 8 enzýmov, 
Serrazimes, rutín, selén a vitamín C.

 pri rekonvalescencii
 pri športovom a inom zaťažení organizmu
 pri podpore pozitívnych procesov v tele

Profi ZYM plus je vhodné užívať:

K nákupu Pro� ZYM plus, 
180 cps, získate výživový 

doplnok Cartilaga 800, 30 tbl

ZADARMO

Akciová cena 7,66 €/balenie (1,277 €/100 g) platí pri využití akcie 5 + 1 zadarmo pre produkt BEBA 
OPTIPRO 2, 3, 4, 5 (600 g). Pri produktoch BEBA OPTIPRO COMFORT 2, 3 (800 g) zaplatíte pri využití 
akcie 5 + 1 zadarmo len 11,66 €/balenie (1,458 €/100 g).

DELTA COLOSTRUM a SAINTE BEAUTÉ

 EXPERTI na COLOSTRUM 
Zdravie a krása v jednom

Pre vašich 
najmenších robíme 
to najlepšie**

5+1
ZADARMO

od 766 €
1,277 €/100 g

600 g /1022 € %Vyčerpajte svoje 
staré body

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.

%
Len

do konca
februára

2019

%

%

%

www.drmax.sk

Prichádza nový 
vernostný program

Ušetrite 
na receptoch

* 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.

www.drmax.sk

Lieky 
na srdce 
a cievy

Lieky 
na astmu
a alergiu

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.

Zľava až do

z doplatku*
50 %



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

PRIAZNIVÁ
CENA

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

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.
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Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob.

Laktobacily „6“  
30 cps za 799 €
60 cps za 1499 €

Výživový doplnok obsahuje komplex 6 kmeňov 
laktobacilov a bifi dobaktérií. Množstvo 5 miliárd 
mikroorganizmov v každej kapsule na konci 
minimálnej trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou.

Magnesium 400 Sticks  
30 vreciek za 699 €  0,233 € / 1 vrecko

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


