
TOP PONUKA LEKÁRNÍ
marec 2015

bolesť, horúčka

kašeľ

liek*

liek*

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 ibuprofén.

Lieči a tíši kašeľ, chráni pred ďalším zahlienením.
Obsahuje ambroxol hydrochlorid.

Ibuprofen Dr.Max 400 mg 

30 tbl alebo 50 tbl

MUCOSOLVAN® Sirup
sir 100 ml/600 mg (fľ.skl.) 

akcia 30 tbl

195€
250€

akcia 50 tbl

295€
395€

akcia

480€
605€

únava, vyčerpanie

nádcha

výživový
doplnok

liek**

Magnézium (horčík) a vitamín B6 
prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania. 

Prípravok obsahuje horčík v organickej 
forme, vďaka čomu sa v ľudskom 

tele výborne vstrebáva. K nákupu 
Magnézium B6 100 tbl  v hodnote 7,95 € 

získate Magnézium B6 50 tbl 
v hodnote 4,80 €  ZADARMO!

chrípka, prechladnutie

Rýchlo a účinne uvoľní nos pri prechladnutí 
a alergickej nádche. Éterické oleje z mäty 

a eukalyptu zvlhčia a ošetria nosovú sliznicu. 
Obsahuje tramazolín hydrochlorid. 

Magnézium B6 100 tbl

liek*

MUCONASAL® PLUS
aer nao 10 ml

akcia

720€
905€

akcia 
100 + 50 tbl

795€

h ú

LiLieeči a

í

S
ml

akcia

420€
530€

R

ZĽAVA AJ NA
MUGOTUSSOL®*

sir 190 ml

®*****

Liek vo forme horúceho nápoja 
s príchuťou citrónu. Prípravok proti 
príznakom chrípky a nachladnutia. 

Znižuje horúčku, tlmí bolesti, uvoľňuje 
upchatý nos a vedľajšie nosové dutiny, 

tlmí bolesti v krku.

COLDREX® Horúci 
nápoj CITRÓN 14 vreciek

VÝHODNÁ 
CENA!+

Vážené dámy, 
ste pre nás výnimočné!

Nakupujte 8. 3. 2015
v internetovej lekárni www.drmax.sk 

a k nákupu si po zadaní kódu SOM-VYNIMOCNA 
môžete vybrať darček v hodnote až 7,95 €.

48 /l

Ma

K NÁKUPU
Magnézium B6 50 tbl 

ZADARMO!

1275€

Akcia platí 8. 3. 2015 len pri nákupe v internetovej lekárni www.drmax.sk. Platí na všetky objednávky. Viac informácií nájdete na www.drmax.sk/mdz.drmax.sk

nájdete nás aj na www.facebook.com/drmaxlekaren 
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chrípka, prechladnutie

nádcha

bolesť hrdla

chrípka, bolesť

nádcha

bolesť hrdla

kašeľ

nádcha

bolesť hrdla

liek*

liek**

liek*

liek*

liek**

liek*

liek*

zdravotnícka
pomôcka

liek*

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie 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.drmax.sk

Prášok na prípravu horúceho nápoja. 
Rýchla úľava pri príznakoch prechladnutia 
a chrípky. Obsahuje 4 liečivá na potlačenie 

príznakov pri prechladnutí a chrípke. 
K nákupu THERAFLU® 10 vreciek v hodnote 

8,40 € máte možnosť zakúpiť si druhé 
THERAFLU® 10 vreciek v akciovej cene 

s 50% zľavou za 4,20 €.

Účinná kombinácia proti chrípke 
a prechladnutiu, ktorá pomáha zbaviť sa: 

horúčky, upchatého nosa, bolesti hlavy 
i bolesti v hrdle. Vďaka obsahu kofeínu 

pomáha proti únave a ospalosti.  

Dvojzložkový liek - antitusikum 
s expektoračným účinkom 

ako jedinečná kombinácia na trhu. 
Obsahuje butamirát a guajfenezín.

THERAFLU® 
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

10 vreciek PARALEN® GRIP 
chrípka a bolesť  24 tbl Stoptussin® 50 mlakcia

1260€

akcia
565€

480€

akcia
575€

515€

Okamžitý pocit úľavy s osviežujúcou silou 
mentolu a eukalyptu. Aplikácia ráno 

a večer zaistí úľavu od upchatého nosa 
až na 24 hodín. Bez konzervantov. Unikátny 

systém dávkovacej pumpy. 
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

Rýchla úľava od nádchy. Uvoľnenie 
prínosových dutín. Uvoľnenie 

upchatého nosa. Nosová roztoková 
aerodisperzia, na podanie do nosa.  

Obsahuje xylometazolini hydrochloridum.

Silnejší ako vaša nádcha!
Nosové spreje PHYSIOMER® zo 100% 

prírodnej morskej vody bohatej 
na minerály. Uvoľní upchatý nos 

pri nádche a prechladnutí, chráni pred 
zápalom horných dýchacích ciest. 

Otrivin ® Menthol 
0,1% aer nao 10 ml 

Olynth® 0,1% 
10 ml

PHYSIOMER® 
Baby Hypertonic 60 ml 

Jediná pastilka na cmúľanie s obsahom 
lokálneho antibiotika aj BEZ

LEKÁRSKEHO PREDPISU.  Rýchlo 
účinkuje pri zápaloch a bolestiach

hrdla, pri zápaloch hltana a hrtana, 
pri zápaloch sliznice ústnej dutiny

a ďasien. Dorthricin má príjemnú chuť 
a je vhodný aj pre deti od 6 rokov. 

Dorithricin® 20 tvrdých pas

akcia
535€

425€

akcia
395€

335€

akcia
915€

730€

Rýchlo a dlhodobo uľaví od zápalu 
a opuchu v krku. Uľaví od silnej bolesti 

v krku až na 3 hodiny. Obsahuje 
fl urbiprofén, ktorý pôsobí proti zápalu. 

Úľava pri bolestiach hrdla. Pôsobí proti 
vírusom chrípky, baktériam a kvasinkám.

Strepfen® Med a Citrón 

24 x 8,75 mg pas
OROFAR® s lidokaínom

24 tvrdých pas

akcia
755€

595€

akcia
745€

595€

akcia
640€

510€

ZĽAVA AJ NA
ĎALŠIE VYBRANÉ 

DRUHY 
Stoptussin®*

®
ml

ZĽAVA AJ NA
ĎALŠIE VYBRANÉ 

DRUHY 
PHYSIOMER®

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
marec 2015

THERAFFLU®®THERAFFLU®

i i h lOtrivin ® Menthol

ZĽAVA AJ NA
OROFORTE® 
MENTHOL* 

20 tvrdých pasn

ZĽAVA AJ NA
Strepfen® 

Med a Citrón*  
16 x  8,75 mg pas

121,67 /l 

103 /l

a.
aa

® 
AA
k

® ZĽAVA -50%
na druhé balenie  

THERAFLU® 
PRECHLADNUTIE 

A CHRÍPKA*
10 vreciek

+

1680€
10 + 10 vreciek
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bolesť

lokálna bolesť

pálenie záhy

bolesť

oči

trávenie

bolesť

zmiernenie úvodných 
príznakov herpes simplex

vitalita

liek*

liek**

liek*

liek*

zdravotnícka 
pomôcka

liek*

liek*

liek**

liek*

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie 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.drmax.sk

Rozpustný Brufedol® je nový, rýchlo 
vstrebateľný liek proti bolesti. Brufedol® 

– ibuprofén  od originálneho výrobcu 
lieku BRUFEN®. Obsahuje ibuprofén. 

Tlmí bolesť. Znižuje horúčku. Pomáha 
pri chrípke. Nedráždi žalúdok. Je vhodný 

pre diabetikov. Obsahuje paracetamol.

Nalgesin® S obsahuje účinnú látku 
- naproxén sodný, ktorý rýchlo 

odstraňuje rôzne bolesti – hlavy, 
zubov, chrbta a svalov, menštruačné 

či pooperačné bolesti až na 12 hodín. 

Brufedol® 400 mg 
šumivý granulát

20 vreciek PARALEN® 500 24 tbl

Nalgesin® S  

20 tbl x 275 mg tbl
akcia

535€

450€

akcia
155€

130€

akcia
685€

545€

Je vhodný na liečbu reumatických 
aj nereumatických ochorení, zápalov 

šliach a kĺbových puzdier.
Vhodný k liečbe opuchov, 

pomliaždenín, podvrtnutiu kĺbov, 
svalov, mäkkého tkaniva i bolesti 

chrbta. Obsahuje diklofenak.

Zvlhčujúce očné kvapky prinášajú 
rýchlu úľavu od príznakov suchého 

oka. Možno používať až 6 mesiacov 
po otvorení fľaštičky. Možno aplikovať 

cez nasadené kontaktné šošovky. 

Liek sa používa na liečbu počiatočného 
štádia oparu (herpes simplex).  

Skracuje dobu hojenia až o 50% 
a znižuje frekvenciu opakovania sa 

oparu. Obsahuje tromantadíniumchlorid.

VERAL® 1% gél 
100 g Systane® ULTRA  Zvlhčujúce 

očné kvapky 
10 ml Viru-Merz® gél  2 g

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

bolesti, silne neutralizujú žalúdkovú šťavu 
a chránia tak rovnako sliznicu pažeráka 

a žalúdka. Od 15 rokov. 

Maalox® antacidum 
40 žuvacích tbl

akcia
590€

495€

akcia
1085€

920€

akcia
420€

335€

Kapsuly obsahujú 3 druhy živých baktérií 
mliečneho kvasenia. Pomáhajú  pri hnačke, 

liečbe antibiotikami a nadúvaní.  Sú odolné voči 
antibiotikám. Vhodné pre deti aj dospelých. 

Liek obnovuje životnú energiu 
a vitalitu. Zvyšuje fyzickú a duševnú 

výkonnosť. Znižuje prejavy únavy 
a stresu, posilňuje imunitu, zlepšuje 

pamäť a schopnosť koncentrácie.

LINEX® kapsuly 
 32 cps

Pharmaton® Geriavit 
100 cps

akcia
870€

695€

akcia
395€

335€

akcia
4135€

3290€

e 
ml

ZĽAVA AJ NA
ĎALŠIE VYBRANÉ 

DRUHY 
Systane®

mgg 
lát

ZĽAVA AJ NA
 Brufen®* 400 mg 
30 tbl a BRUFEN® 

sirup* 100 ml

49,50 /kg

S
ll

ZĽAVA AJ NA
Nalgesin® S* 
30 x 275 mg tbl

y

ZĽAVA AJ NA
LINEX® 

kapsuly* 16 cps
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kĺby, väzivá, šľachy

kĺby

kĺby

žily

kĺby

vitamíny

detoxikácia

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie 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.drmax.sk

Unikátna kombinácia švajčiarskeho 
kolagénu NCI® + NCII® a vitamínu C, 
pre správnu tvorbu kolagénu v tele. 

Kúra na 2 mesiace.

Prvý a jediný v SR sa vďaka DIAMANT 
FORTESCINu® stará nielen o kĺby, 

ale aj o ich okolie. Užíva sa iba 1 tableta 
denne. Kúra na 2 mesiace. Vitamín C pre 

tvorbu kolagénovej siete chrupaviek.

Kombinácia hydrolyzovaného kolagénu 
Peptan® F 2000 HD s vitamínom C, ktorý 

prispieva k správnej tvorbe kolagénu 
a správnej funkcii kostí, chrupaviek 

a pokožky.

cemio kamzík® 
60 cps

GS Condro® DIAMANT 
60 tbl

Kolagén 2000 Aktiv  

1000 mg 120 tbl

akcia
2215€

1770€

akcia
1660€

1325€

akcia
1290€

1095€

Prípravok pre komplexnú regeneráciu 
kĺbovej chrupavky. 

Originálny prípravok s rastlinnými 
výťažkami. 1 tableta prípravku 

obsahuje 450 mg diosmínu, 50 mg 
hesperidínu, 150 mg extraktu 

z pagaštana konského a 70 mg horčíka.

VERSAN + 
90 tbl

VARIVENOL 120 tbl

akcia
3005€

2690€

akcia
2115€

1890€

Po nadmernej konzumácii jedla 
a alkoholu. Vhodný aj pre diabetikov.

Vyprošťovák® RESTART 

20 tbl eff alebo 10 vreciek

akcia 
20 tbl eff  - šumivé

255€

215€

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
marec 2015

Kompletné multivitamíny s obsahom 
minerálov a stopových prvkov na 

podporu viacerých oblastí zdravia ľudí 
nad 50 rokov vo výhodnom balení.

Centrum®  SILVER 

60 + 30 tbl akcia
1810€

1445€

vitalita výživový 
doplnok

Kapsuly prípravku Premium GoldAktiv 
obsahujú vyváženú kombináciu 

vitamínov, minerálnych látok, 
stopových prvkov a štandardizovaného 

extraktu ženšenu pravého. Jedno 
balenie vydrží až 4 mesiace.

Premium GoldAktiv 
100 + 20 cps

akcia
2690€

2285€

ENERGIA 
NA CELÝ 

DEŇ

akc

imunita výživový 
doplnok

Vitamín C pomáha správnej funkcii 
imunitného a nervového systému. 

Prispieva k správnej funkcii kostí, kože, 
chrupaviek, zubov a ďasien. 

Prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom.

Vitamín C long effect
500 mg 30 cps alebo 60 cps

akcia 60 cps

640€

540€

akcia 30 cps

335€

280€

ZĽAVA AJ NA
Centrum®  

od A až po Železo 
60 + 30 tbl

T
blbl

ZĽAVA AJ NA
 GS Condro® 

DIAMANT 30 tbl

akcia 10 vr.

300€

255€
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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.

Pri zakúpení akéhokoľvek balenia
Marťankov 100 tabliet (v hodnote 15,35 €), 
dostanete balenie Marťankovia Gummi  

50 tabliet (v hodnote 7,75 €)  
ZADARMO.

Proenzi® Rapid+   90 a 180 tabliet

SILA KOMPLEXNÉHO ZLOŽENIA
 � vysoký obsah látok, dlhodobý účinok
 � s extraktom z Boswellia serrata, ktorý pomáha udržia-

vať zdravé a pružné kĺby. Glukozamín a chondroitín sú 
základné stavebné prvky kĺbových chrupaviek a ďalších 
spojivových tkanív

Stopex na suchý kašeľ   30 mg, 30 tabliet

Stopex Junior 15 mg, 30 tabliet

 � nástup účinku do 30 minút
 � účinkuje až 6 hodín
 � jednoduché užívanie
 � pre deti od 6 rokov

Prostenal® FORTE  30 a 60 tabliet

 � Zdravá prostata a správna funkcia močového ústrojen-
stva vďaka pŕhľave dvojdomej a plodov saw palmetto. 
Správná hladina testosterónu v krvi a podpora repro-
dukcie vďaka zinku.

Degasin  32 kapsúl

 � Extra silný proti nadúvaniu. Prináša úľavu pri črevných 
a brušných problémoch spôsobenými tvorbou plynov: 
nadúvaní, plynatosti a brušnej tenzii.

Zinok AKTIV  50 tabliet

 � pre zdravé vlasy, pokožku, nechty a imunitu. BioPerine® 
zabezpečuje lepšiu vstrebateľnosť a zvyšuje biologickú 
dostupnosť pre optimálne doplnenie organizmu o chý-
bajúce minerály a vitamíny.

Urinal® MEDICAL  10 tabliet

 � Lieči infekcie dolných močových ciest. Bezpečné pre 
tehotné i dojčiace ženy. Potláča nepríjemné príznaky 
infekcií. Pôsobí ako prevencia.

Marťankovia s Imunactivom® 100 tabliet (príchuť MIX a Pomaranč)

Marťankovia s inulínom® 100 tabliet (príchuť MIX)

 � Multivitamín a mutiminerál pre deti a s novou hračkou Marťachrobákom.  
Vitamíny a minerály podporujú fyziologický vývoj a rast dieťaťa.

Marťankovia Gummi BoneActiv 50 tabliet

 � Vitamíny a minerály podporujú fyziologický vývoj 
a rast dieťaťa.

1+1
ZADARM

O

*Liek na vnútorné 

použitie. Obsahuje 

dextrometorfán.

Vitamíny a minerály   |   Výživové doplnky

Kašeľ   |   Lieky*

Kĺby a Kosti   |   Výživové doplnky

Prostata   |   Výživové doplnky Minerály   |   Výživové doplnky

Trávenie   |   Zdravotnícka pomôcka Urinálny systém  |  Zdravotnícka pomôcka

90 tbl. 180 tbl.

15 mg30 mg

30 tbl.

60 tbl.

405€

320€
640€

510€
570€

455€

2245€

1795€

1040€

830€

3820€

3055€
1975€

1580€
535€

425€

1285€

1025€

775€

1535€

90 tbl.180 tbl.

Multivitamín a multiminerál pre deti s novou hračkou Marťachrobákom.

a  brušných problémoch spôsobených tvorbou plynov:

a

+
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starostlivosť o pleť

päty

dentálna hygiena

ovulačný test

zimná slnečná ochrana

prírodný extrakt

kozmetika

kozmetika

zdravotnícka 
pomôcka

zdravotnícka 
pomôcka

kozmetika

výživový 
doplnok

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie 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.drmax.sk

Pleťové krémy z radu Eucerin® HYALURON-
FILLER s kyselinou hyalurónovou 

a saponínom redukujú vrásky a významne 
spomaľujú starnutie pleti.

Klinicky overená liečba zápalu 
ďasien. Každodenná ochrana ďasien. 

Nespôsobuje zafarbenie zubov. 
Exkluzívne v lekárňach 

a stomatologických ambulanciách. 

Krém na opaľovanie a balzam na pery 
s UVA a UVB ochranou. Ideálne 

do zimných podmienok a na sneh. 
AKCIA: 1+1 zadarmo (aj vo vzájomnej 

kombinácii - zadarmo získate vždy 
lacnejší z dvojice výrobkov).

Eucerin® Intenzívny 
vypĺňajúci nočný krém 

proti vráskam HYALURON-
FILLER 50  ml

LISTERINE® 
PROFESSIONAL 

GUM THERAPY 250 ml

EQUILIBRIA  krém SPF 30 50 ml 
a balzam na pery SPF 20 

4,5 g

akcia

2990€

yyry SPF 20 4,,5 ggg

akcia

od 490€
akcia

545€

460€

Skutočné riešenie pre drsnú, suchú 
a popraskanú pokožku nôh. 

Viditeľné účinky už po 3 dňoch.

Ovulačný test na spoľahlivú predpoveď 
termínu ovulácie. 7 prúžkov v jednom 
balení - stačí na 1 cyklus. Pri nákupe 

získate zadarmo tehotenský test 
Lady MAX (2 ks v balení) v hodnote 

3,95 € zadarmo.

Lecitín je označenie fosfolipidov, ktoré 
sú dôležitou súčasťou bunkových 

membrán. Každá kapsula prípravku 
Lecitín Dr.Max obsahuje 1200 mg 
lecitínu získavaného zo sójových 

bôbov.

Flexitol Balzam 
na päty 70 g + 25 % zadarmo

Lady MAX 
ovulation test

Lecitín
 1200 mg 120 cps

akcia
555€

440€

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
marec 2015

® 
L 

ZĽAVA 
AŽ 30%
NA ĎALŠIE 

VYBRANÉ DRUHY  
LISTERINE®

akcia
695€

590€695€
1090€

K nákupu
Tehotenský test 

LADY MAX 2v1
ZADARMO

y
m

--

K NÁKUPU
AKÉHOKOĽVEK 

VÝROBKU Z RADU 
Eucerin® HYALURON-

FILLER ZÍSKATE 
Eucerin® Micelárna 

voda 3v1 125 ml 

(v hodnote 6,90 €) 

ZADARMO

1+1
ZADARMO

Nakupujte zdravie ONLINE 
v internetovej lekárni   drmax.sk

Osobný odber 
90 lekární

Doprava zadarmo
nad 20 €

Doručenie 
už do 24 hodín

Pri kúpe 2 ľubovoľných 
produktov VICHY PURETÉ 
THERMALE dostanete 
Micelárnu vodu VICHY 
PURETÉ THERMALE 
200 ml zadarmo.

Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2015,  alebo do vypredania zásob len pre zákazníkov internetovej lekárne drmax.sk.ax.sk.kk

AKCIA

2+1 
ZADARMOZZZZA

UŠETRÍTE 

až 12 €

18,40 /l598 /l

62,86 /kg

Objavte pocit dokonale čistej pleti 
s novým PURETÉ THERMALE.

m

ZĽAVA AJ NA
Flexitol Balzam 

na ruky 56 g

ovulačný + 
tehotenský test

akcia
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teplomer ekzém odsávanie hlienovzdravotnícka 
pomôcka

zdravotnícka 
pomôcka

zdravotnícka 
pomôcka

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie 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.drmax.sk

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.

teplomer microlife 
NC 100 bezkontaktný

Účinný proti prejavom ekzému. Prináša úľavu 
od svrbenia a začervenania podráždenej 

pokožky. Zároveň prirodzene obnovuje kožnú 
bariéru, intenzívne hydratuje a regeneruje. 

Vhodný aj pre najmenších.

Odsávačka hlienov na vysávač s čistiacou 
kefou a náhradnou hlavicou  pripojiteľná 

k bežnému domácemu vysávaču. Slúži na 
odstránenie nahromadených nosových 

hlienov u malých detí. Jej používaním 
sa podstatne zrýchli hojenie podráždených 

dýchacích ciest a uľahčí sa dýchanie.

Bepanthen® 
Sensiderm krém 20 g

NOŠTEK ODSÁVAČKA HLIENOV 
Z PLASTU SADA 1 ks s príslušenstvom

akcia
4600€

3680€

akcia
610€

485€

akcia
1135€

850€

správna funkcia mozgucholesterol pleť, vlasy, nechtyvýživový 
doplnok

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

Vyvážená kombinácia sójového lecitínu 
a rastlinných sterolov, ktoré prispievajú 

k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu 
v krvi.

Lecisterol
 90 cps Rybí olej s vysokým obsahom 

najpotrebnejších omega-3 mastných 
kyselín EPA a DHA v kombinácii 

so sójovým lecitínom. Denný príjem 
aspoň 250 mg DHA je dôležitý pre 
udržanie správnej funkcie mozgu.

Selén a zinok prispievajú k správnej 
funkcii imunitného systému. Zinok je 

potrebný na udržanie správneho stavu 
kostí, spolu so selénom 

aj vlasov a nechtov.

Omega IQ Duo 
120 cps Selén-Zinok Forte  60 tbl

akcia
790€

670€

akcia
795€

675€

akcia
545€

460€

vitamíny pre deti dojčenská výživa dojčenská výživavýživový 
doplnok

dojčenská
výživa

dojčenská
výživa

Mliečna batoľacia výživa. Obsahuje 
unikátnu klinicky testovanú zmes 

prebiotík. Obsahuje Vitamíny A, C a D, 
ktoré prispievajú k správnej funkcii 
imunitného systému. Dvojbalenie 

za zvýhodnenú cenu.

Dôležité upozornenie! Dojčenská výživa
by mala byť používaná na odporúčanie lekára. 

Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch 
a webových stránkach www.nutriklub.sk.

Nutrilon™ 2 2x800g

e
s

D,
i

g
ZĽAVA AJ NA

Nutrilon™ 3 a 4 
2x 800g

® 
g

ZĽAVA AJ NA
Bepanthen® 

Care masť 100 g

NOVINKA
BEBA® Comfort 3

Vibovit® - vitamíny a minerály 
pre deti vo forme rôznych zvieratiek 

a písmeniek. Bez konzervačných látok.

Vibovit® Duopack 
2x50 ks + Oral-B® zubná 

pasta a kefka zadarmo akcia
1860€

1670€

zvýhodnené 
dvojbalenie

2590€

Vďaka imunonutrientom 
(vitamíny A, C a D) pomáhajú dojčenské 

mlieka BEBA® podporovať prirodzenú 
obranyschopnosť vášho dieťaťa. 

Dôležité upozornenie! Dojčenská výživa by mala 
byť používaná na odporúčanie lekára. Spôsob 

použitia a ďalšie informácie na obaloch 
a webových stránkach www.dojcenskavyziva.sk.

BEBA® PRO 2, 3, 4 
a COMFORT 2 600 g

akcia
1120€

950€
16,19 /kg 15,83 /kg

fee fe 
ný

k 
á

V BALENÍ 
PRINCESS 

alebo CARS
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*Liek na vnútorné použitie. ** Liek na vonkajšie použitie. Robitussin™ ANTITUSSICUM a Robitussin™ JUNIOR obsahujú dextrometorfan. Robitussin™ EXPECTORANS obsahuje guajfenezín. PROSPAN® Sirup obsahuje suchý extrakt z brečtanových listov (Hederae helicis folii extractum siccum). Voltaren forte 2,3% gél obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. VISINE® Classic 0,05 % obsahuje tetryzolin-hydrochlorid. Očné kvapky, roztok. Očné podanie. Ulprix obsahuje pantoprazol. infacol® obsahuje simetikon. Nasivin 0,05% sprej obsahuje oxymetazolín. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii 

pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku.  Akcia platí od 1.3. 2015 do 30. 4. 2015. Platí až do vypredania zásob.

EXKLUZÍVNE ZĽAVY AŽ DO   27 %
pre členov Dr.Max CLUB-u

oči

385€
485€

VISINE® Classic 
0,05 % 

15 ml

liek**

pálenie záhy

580€
730€

Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl

zdravotnícka pomôcka

kašeľ

PROSPAN® 
Sirup 100 ml

liek*

pálenie záhy

495€
620€

ULPRIX
20 mg 14 tbl

liek*

stres, nervozita

585€
735€

PERSEN forte® 20 cps

liek*

vitamíny

810€
1015€

Bion® 3 ADULT 30 tbl

výživový doplnok

nádcha

275€
345€

Nasivin 0,05% 
sprej 

10 ml

liek**

imunita

850€
1135€

HLIVA 
USTRICOVITÁ 

S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM 50 + 10 cps

výživový doplnok

komplex laktobacilov

820€
1025€

Biopron 9®  PREMIUM 
30 toboliek

výživový doplnok

bolesť

260€
330€

Panadol® Extra Novum 
24 tbl

liek*

meranie krvného tlaku

6950€
9650€

Tensoval® 
duo control M manžeta

zdravotnícka pomôcka

dentálna hygiena

695€
885€

blend-a-dent FRESH MINT 
svieži DUO pack 2x47g

dentálna hygiena

nadúvanie

525€
660€

infacol®
sus por 50 ml

liek*

kašeľ

395€
505€

Robitussin™  
Antitussicum 

100 ml

liek*

test

CRP test 
na rozlíšenie 

vírusovej 
a bakteriálnej 

infekcie 2 testy

zdravotnícka pomôcka

bolesti svalov

595€
745€

ThermaCare® na chrbát 
2 ks

zdravotnícka pomôcka

menopauza

2075€
2595€

výživový doplnok

GS Merilin Harmony 
60+30 tbl

močové cesty

540€
680€

UROVAL® manosa AKUT 10 tbl

výživový doplnok

lokálna bolesť

990€
1240€

Voltaren Forte 2,3% gél 
100 g

liek**

ochrana pokožky

355€
445€

 Sudocrem® 60 g

kozmetika

565€
710€5

R bi i ™

ZĽAVA AJ NA 
Robitussin™ Junior* 
100 ml a Robitussin™ 
Expectorans* 100 ml

PROSOSOSPPPAN®

7

Riešenie na 
kašeľ pre celú 

rodinu!

ZĽAVA AJ NA 
Sudocrem® 

125 g, 250 g a 400 g 

945€
1215€

V l F 2 3%
ULP

5

UROVAL® manosa AK

US

2

ili
ZĽAVA AJ NA  
BION® 3 50 + 

30 tbl 

55

ThermaCare® na chr

zdravotnícka pomôcka

ZĽAVA AJ NA 
ThermaCare® na krk, 

plecia a zápästie.

8

ZĽAVA AJ NA 
blend-a-dent 

MILD MINT - regular 
DUO pack

2x 47 g

96

T l®

ZĽAVA AJ NA 
Tensoval® 

duo control 
L manžeta

39,50/l 56,50 /l

99 /kg

105 /l

60 g

59,17 /kg

73,94/kg

Rennie® ICE BR i ® ICE B

7

ZĽAVA AJ NA 
RENNIE® ICE 
BEZ CUKRU
24 žuvacích tbl
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