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liek1

liek5

Stoptussin® dvojzložkový liek - 
antitusikum s expektoračným účinkom 

ako jedinečná kombinácia na trhu. 
Obsahuje butamiratiumdihydrogéncitrát 

a guajfenezín. 
Calcium chloratum - TEVA obsahuje 

dihydrát chloridu vápenatého. 

Zabezpečuje rýchlu 
a dlhotrvajúcu úľavu 

od upchatého nosa, znižuje 
opuch slizníc v nose. 

Pomáha udržiavať čistý 
nosový priechod, uľahčuje 

dýchanie. Obsahuje 
xylometazolíniumchlorid. 

Bežná predajná cena 3,30 €. 

Stoptussin® sirup 180 ml

Orinox 1 mg/ml
10 ml

akcia
620€

555€

uvádzacia
cena

295€

Akcia platí len 8. 3. 2016 alebo do vypredania zásob na www.drmax.sk.

, /l

K NÁKUPU
CALCIUM 

CHLORATUM - 
TEVA1 100 ml

(v hodnote 4,65 €, 46,50 €/l)

LEN ZA 0,01 €!LEN ZA 0,01 €!

UŠETRÍTE AŽ 

4,64 € 

+ 0,10 €/l

Stoptussin® sirup 180 ml

únava, vyčerpanie výživový
doplnok

cena za 1 ks

595€
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

 2+1
ZADARMO

UŠETRÍTE AŽ 

5,95 € 

B

lokálna bolesť liek2

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

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

dietylamínovú soľ diklofenaku. 

Voltaren® Forte
2,3% gél  100 g

akcia
1295€

1045€
, /kg

bolesť liek1

Liek proti bolesti, horúčke a zápalu. 
Obsahuje paracetamol, propyfenazón 

a kofeín. Používa sa pri bolesti 
zubov, hlavy, pri migréne, neuralgii 

či menštruačných bolestiach. 

VALETOL® 24 tbl

akcia
335€

290€

NOVINKA
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Nakupujte 8. 3. 2016
na www.drmax.sk

a ku každému nákupu nad 5 €

získate micelárnu vodu Avéne
100 ml (v hodnote 7 €)

len za 0,50 €  (5 €/l)



kašeľ kašeľliek1 liek1

Sirup s vanilkovou príchuťou proti 
suchému dráždivému kašľu. Tlmí 

kašeľ i počas noci. Vhodný i pre deti 
už od 3 rokov. Účinná látka, 

butamirátiumdihydrogéncitrát, 
sa začína vstrebávať už do 5 minút.

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

Pohodlné dávkovanie. 
ACC® obsahuje acetylcysteín. 

V budúcnosti pod názvom: ACC® 20 mg/ml perorálny roztok 

pre deti a dospelých. ACC® LONG šumivé tbl pre dospelých 

a dospievajúcich od 14 rokov. 

Sinecod®  200 ml

ACC® Baby
perorálny roztok 100 ml

akcia
630€

510€

akcia
390€

315€

kašeľ liek1

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

akcia
620€

495€

MUCOSOLVAN® sirup
100 ml

bolesť hrdla liek1,7

Septolete® extra pastilky a sprej 
komplexne liečia bolesť a zápal hrdla. 

Navyše eliminujú vírusy, baktérie 
a kvasinky. Pastilky Septolete® extra 

uľavia od bolesti už do 15 minút.

akcia
515€

415€

Septolete® extra 16 pas

chrípka, prechladnutie liek1

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.

akcia
1055€

955€

chrípka, prechladnutie liek1

Liek vo forme horúceho nápoja proti 
chrípke a prechladnutiu. Kombinácia 

troch účinných látok odstraňuje 
príznaky chrípky ako je horúčka, bolesť 

hlavy, kĺbov a svalov. 

COLDREX® CITRÓN 
Horúci nápoj 14 ks

akcia
905€

830€

THERAFLU® 
PRECHLADNUTIE 

A CHRÍPKA  14 vreciek

bolesť hrdla liek1

akcia
770€

710€

Dorithricin® je jediné lokálne antibiotikum 
na cmúľanie. Rýchlo účinkuje pri zápaloch 

a bolestiach hrdla, pri zápaloch sliznice, 
ústnej dutiny a ďasien. Je vhodný 

aj pre deti od 6 rokov. Doluxio Combi 
je určený na krátkodobú liečbu príznakov 
prechladnutia a chrípky (bolesť, horúčka) 

spojených s opuchom nosovej sliznice.
Akcia platí do 15. 3. 2016 alebo do vypredania zásob.

Dorithricin® 20 pas ord

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

Septolete®                                           
extra sprej7                                   

30 ml

K NÁKUPU 
Doluxio Combi1 

12 vreciek

LEN ZA 0,01 €!

ZĽAVA AJ NA

MUGOTUSSOL®                                             
sirup1 190 ml

na suchý a dráždivý kašeľ. 

Rýchly nástup účinku do 15-30 

minút pretrvávajúci 

až 6 hodín. Obsahuje 

dextrometorfániumbromid.

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.

K NÁKUPU 
COLDREX®    
Proti bolesti                                                          
v krku MED 

A CITRÓN1 20 tbl

LEN ZA 0,01 €!

K NÁKUPU 
ZUBNÁ KEFKA 
SENSODYNE®

COMPLETE 
PROTECTION

LEN ZA 0,54 €!

COLDREX® CITRÓN
Horúci nápoj 14 ks

Septolete® extra  16 pas Dorithricin® 20 pas ord

ACC® Baby
perorálny roztok 100 ml

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

25, €/l

MUCOSOLVAN® sirup 100 ml

3,5 €/l

, /l

kašeľ liek1

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

Flavamed® obsahuje ambroxoliumchlorid.

Flavamed® forte 
perorálny roztok 100 ml akcia

575€

475€

ZĽAVA AJ NA

Flavamed®1 
šumivé tablety

60 mg x 10 tbl 

ZĽAVA AJ NA

ACC® LONG
600 mg1 
20 šumivých tbl 

Flavamed® forte perorálny 
roztok 100 mlFlavamed® forte

ZĽAVA A

Flavame
šumivé tab

60 mg x 10 t

Flavamed® forte pe
roztorozto

47,50 /l

THERAFLU®®TTHHEERRAAFFLLUU®® 

L

k
Septolete® extra 16 pas

extra s
30 m

Septolete®p olete

Sinecod®  20000 mlml

UŠETRÍTE AŽ 

8,39 € 

UŠETRÍTE AŽ 

3,29 € UŠETRÍTE AŽ 

2,81 € 

1 ks

THERAFLU®



PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
24 tabliet

•  Odstraňuje horúčku, upchatý nos, bolesť 
hlavy, bolesť hrdla.

PANCREOLAN® forte
60 tabliet
•  Obsahuje tráviace enzýmy na prírodnej

báze, ktoré obnovujú a zlepšujú trávenie.
•  Odstraňuje ťažkosti, ako je pocit plnosti, 

nadúvanie a plynatosť po jedle.   

Celaskon® TABLETY 250 mg
100 tabliet

• Prevencia nedostatku vitamínu C, 
ktorý je dôležitý pre imunitu.

PARALEN GRIP® chrípka a bolesť je liek na vnútorné použitie. Celaskon® TABLETY 250 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu 
askorbovú. 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.

PANCREOLAN® forte obsahuje pancreatinum. 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.

ABY TRÁVENIE 
NEBOLO
TRÁPENIE

Ibalgin
Vyberte si ten váš

Ibalgin® KRÉM
100 g

•  Potláča bolesť svalov a kĺbov,
tlmí zápal a znižuje opuch.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 mäkkých kapsúl

•  Okamžite uvoľňujú účinnú látku.
•  Pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, 

svalov a menštruačných
bolestiach, pri migréne.

Ibalgin® KRÉM

Ibalgin® GEL a Ibalgin® KRÉM sú lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofen. Ibalgin® 400 a Ibalgin® Rapidcaps 400 mg sú lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ibuprofen. 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.

gin® R
mäk

V AKCII tiež
Ibalgin® GEL,
100 g za
6,10 €

NOVINKA

Ibalgin® 400
24 tabliet

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

akcia
610€

525€

akcia
335€

280€

akcia
420€

360€

akcia
580€

495€

akcia
495€

435€

akcia
810€

695€

, /kg
61,00 /kg



pálenie záhy trávenie kombinácia živých črevných
baktérií a vitamínov B

zdravotnícka
pomôcka

výživový
doplnok

výživový
doplnok

Rýchla úľava od pálenia záhy!
Neutralizuje prebytočnú kyselinu 
v žalúdku. Vhodný pre diabetikov 

aj tehotné ženy. Od 12 rokov, 
maximálne 11 tabliet denne.

Rennie® ICE bez cukru
24 žuvacích tbl

Bylinný prípravok. Angelika lekárska 
stimuluje trávenie. Prispieva k činnosti 

tráviaceho traktu.

Dr.Theiss SCHWEDEN BITTER 250 ml

floraliv® kapsuly 20 cps

akcia
435€

375€

akcia
865€

735€

akcia
1100€

895€

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B 
a 3 kmeňov živých črevných baktérií. 

Prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému (B6, B12) 

a je vhodný aj pre deti od 3 rokov. 
Neobsahuje glutén ani laktózu.

nádcha zdravotnícka
pomôcka

PHYSIOMER® Hypertonic je 100% prírodný 
nosový sprej uvoľňujúci upchatý nos 

pri  prechladnutí a alergickej nádche. Čistí 
a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene 

regeneruje. Bezpečný pre každodenné 
použitie detí aj dospelých.

PHYSIOMER® 
Hypertonic 135 ml

akcia
1140€

990€

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 NA

CELÝ RAD                                               
PHYSIOMER® 

opary liek2

Krém s antivírusovým účinkom. 
Pomáha liečiť herpes a jeho príznaky - 

svrbenie a pálenie. Zastavuje množenie 
vírusu. Doba liečby 5-10 dní. 

Obsahuje aciklovir.

HERPESIN® KRÉM 5 g

akcia
1085€

985€

73, €/l

29, €/l

ZĽAVA AJ NA

floraliv® 
fľaštičky

7x10 ml

ZĽAVA AJ NA

Rennie® ICE                                                      
bez cukru 48 tbl

trávenie liek1

Liek na tráviace ťažkosti, účinný 
na zápchu, hnačku, pri nadúvaní, 

pri ťažkostiach spojených so zmenou 
podnebia a stravy. Obsahuje 

metabolické produkty baktérií. 

Hylak® forte 30 ml

akcia
545€

490€

alergia liek1

Používa sa na liečbu príznakov spojených 
s alergickými stavmi ako sú alergická 

nádcha a žihľavka. Obsahuje levocetirizín 
dihydrochlorid. 

Levocetirizin Dr.Max 
5 mg  7 tbl akcia

335€

295€

fl oraliv® kapsuly 20 cps

nádcha liek5

Uľaví od upchatého nosa do 2 minút 
a až na 12 hodín. Zvlhčuje a upokojuje 

nosovú sliznicu. Dobre znášaný 
aj pacientami s citlivou sliznicou. 

Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

Otrivin® Menthol 0,1% 
aer nao 10 ml

akcia
535€

435€

K NÁKUPU 
HERPESIN®

KRÉM2 2 g

LEN ZA 0,01 €!

HERPESIN® KRÉM 5 g Hylak® forte  30 ml

ZĽAVA AJ NA

Hylak® forte1 100 ml

p

Rennie® ICE bez cukru

ZĽAVA AJ NA

Rennie® ICE                                                     
bez cukru 48 tbl

floraliv® kapsuly 20

Z

0,0 €!

UŠETRÍTE AŽ 

6,94 € 

bolesť, horúčka liek1

akcia
330€

260€

Panadol® Extra Novum sa vďaka špeciálnej 
technológii Optizorb začína vstrebávať 

už za 10 minút. Bojuje proti miernej 
až stredne silnej bolesti hlavy vrátane 

migrény, bolesti  zubov, proti menštruačným 
bolestiam, neuralgiám, bolestiam chrbta, 

svalov, kĺbov a bolesti v krku. 
Panadol® Novum obsahuje paracetamolum.

Panadol® 
Extra Novum 24 tbl

ZĽAVA AJ NA

Panadol® 
Novum1 24 tbl 

Panadol®

Extra Novum 24 tbl

PHYSIOMER® Hypertonic 

135 ml
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K NÁKUPU PRODUKTOV 
Z RADU BIODERMA

ZĽAVA -20%
V HODNOTE NAD 13 EUR

Atoderm

Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.

Ku každému výrobku 
Eucerin z radu HYALURON-FILLER*

Micelárna voda ZADARMO
oda 

*Eucerin čistiaca micelárna voda 125 ml. Platí do 31. 3.  alebo do vypredania zásob.*Eucerin čistiaca micelárna voda 125 ml. Platí do 31. 3.  alebo do vypredania zásob.
Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.

Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.



Využite možnosť
MERANIA HLADINY 
CUKRU V KRVI zadarmo 
v každej lekárni Dr.Max.

 

Nežite v sladkej
nevedomosti

CUKROVKA sa môže týkať aj vás!

PRÍĎTE
7. – 11. 3.
2016



Diabetes? Ako sa chrániť? 

Diabetes mellitus, cukrovka
Diabetes mellitus (DM, cukrovka) 

je súhrnné označenie pre rôznorodú 

skupinu ochorení. Možno povedať, 

že ak ho odhalíme v začiatkoch, vieme 

príznaky a komplikácie značne zmierniť 

a pri diabete 2.typu vypuknutiu ochorenia 

aj úspešne predísť. Dôvodom vzniku 

diabetu je zvýšená hladina cukru v krvi 

– takzvaná hyperglykémia. Typickými 

príznakmi, ktoré samozrejme ochorenie 

nediagnostikujú, ale pri ich častom 

a spoločnom výskyte vedia byť podnetom 

na sledovanie hladiny krvného cukru, 

môžu byť: smäd a zvýšený príjem tekutín, 

časté a výdatné močenie vo dne i v noci, 

chudnutie pri normálnej chuti do jedla, 

únava a malátnosť alebo napríklad 

porucha videnia.

Príčiny vzniku cukrovky
Prediabetes je stav predchádzajúci 

rozvoju skutočného ochorenia. V krvi 

je vyššia hladina glukózy, ale nie ešte taká 

vysoká ako pri diabete. Pokiaľ pacient 

nezmení svoje návyky, je veľké riziko 

rozvoja diabetu 2.typu. 

Diabetes mellitus 1. typu vzniká 

v dôsledku nesprávnej funkcie buniek 

pankreasu, kedy sa netvorí dostatok 

inzulínu, ktorý umožňuje vstup glukózy 

do buniek, a tak glukóza zostáva 

nadmerne prítomná v krvi. Môže vzniknúť 

kedykoľvek počas života, najčastejšie však 

býva zistený u mladistvých okolo 15. roku 

života. Na jeho vzniku sa podieľa imunitný 

systém a genetika. Diabetikov 1. typu 

je približne 7 % zo všetkých diabetikov. 

Pri diabete mellitus 2. typu je tvorba 

inzulínu čiastočne zachovaná, ale jeho 

uvoľňovanie do krvi býva porušené. 

Súčasne je prítomná takzvaná inzulínová 

rezistencia – znížená citlivosť buniek 

tela k pôsobeniu inzulínu. Objavuje 

sa najčastejšie u ľudí nad 40 rokov, 

no stále viac sa týka aj mladších ľudí. 

Za jeho vznik môže predovšetkým životný 

štýl – obezita, nesprávny stravovací režim, 

nedostatok pohybu, stres a alkohol. 

Je najrozšírenejším typom diabetu. 

Prevencia a liečba 
Dôležitú rolu v predchádzaní vzniku 

ochorenia, ako aj v správnom priebehu 

liečby, preto hrajú stravovacie zvyklosti 

a životný štýl.  Každopádne v prípade, 

že lekár na základe vášho komplexného 

vyšetrenia rozhodne o nasadení tabliet 

či inzulínu na úpravu hladiny cukru v krvi, 

je žiaduce predpísanú liečbu dodržiavať 

a riadiť sa v plnej miere odporúčaniami 

či už odborného lekára alebo lekárnika. 

Ak náhodou zistená hodnota krvného 

cukru nie je ideálna, nepodliehajte 

skľúčenosti. Diabetik so správnymi 

návykmi dokáže aj s týmto ochorením 

viesť plnohodnotný a kvalitný život.

hladina cukru v krvi stéviavýživový
doplnok

sladidlo

Obsahuje tri aktívne látky, kyselinu 
alfa-lipoovú, škoricu a chróm. 

Škorica pomáha udržať normálnu 
hladinu cukru v krvi. Chróm prispieva 

k udržaniu normálnej hladiny glukózy 
v krvi a k správnej látkovej premene 

makronutrientov.

Dialevel® 30 tbl

Vhodný ako náhrada cukru do teplých 
i studených nápojov. Má takmer

nulovú kalorickú hodnotu. Obsahuje 
vysokokvalitné zložky – glykozidy 

steviolu z častí rastliny Stevia rebaudiana.

SteviMax
150 tbl alebo 500 tbl

cena

695€

akcia
890€

740€

bylinné čaje čaje

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.

Vyvážená zmes bylín pre diabetikov. 
Čučoriedka a škorica prispievajú 

k udržaniu normálnej
hladiny cukru v krvi.

Koreň púpavy napomáha
metabolizmu sacharidov.

Diabetická bylinná 
zmes 20 nálevových vreciek

500 tbl

cena

295€

150 tbl

cena

160€

„Správny životný štýl, pravidelný pohyb, zdravá strava, 

pitný režim, dostatok spánku“ sa na nás valí z každej strany. 

Nakoľko je ale toto „klišé“ skutočne opodstatnené? 

Pri určitých ochoreniach môže mať práve pacient a jeho spôsob 

života značný vplyv na vznik i samotný priebeh choroby.

ZĽAVA AJ NA

Dialevel® 
60 tbl



kĺby výživový
doplnok

Unikátna kombinácia švajčiarskeho 
natívneho kolagénu NCI®, natívneho 

kolagénu NCII® a vitamínu C 
pre  správnu tvorbu kolagénu v tele. 

Kúra na 2 mesiace.

CEMIO Kamzík® 60 cps

kĺby výživový
doplnok

Obsahuje 99,9% čistý lyofi lizovaný kolagén 
bez farbív a prídavných látok. Stačí jedna 

kocka denne. Vhodné pre športovcov, 
seniorov, tehotné a dojčiace ženy.

Colafit® 60 kociek akcia
1810€

1560€

akcia
1660€

1345€

prírodný extrakt výživový
doplnok

Vysoko koncentrovaný výťažok 
z brusníc veľkoplodých, ktorý 

zodpovedá minimálne 423 000 mg 
čerstvých plodov.

Cranberry MaxAKUT 10 cpsakcia
1020€

820€

prostata výživový
doplnok

Obsahuje saw palmetto, žihľavu 
a zinok. Zinok prispieva k plodnosti 

a správnej reprodukčnej funkcii. 
Saw palmetto a žihľava prispievajú 

k normálnej funkcii prostaty.

Prostenal® FORTE  30 tbl

meranie tlaku zdravotnícka
pomôcka

akcia
4815€

3850€

Klinicky testovaný digitálny tlakomer 
s PAD technológiou na detekciu

srdcovej arytmie, pamäťou 
na 30  meraní. 3 roky záruka. 

Teraz s darčekom 
digitálny teplomer MT 3001.

MICROLIFE TLAKOMER DIGITÁLNY 
BP 3AG1 s adaptérom ks

bolesť kĺbov kozmetika

Unikátne balzamy vyrobené z 25 druhov 
bylinných extraktov, o ktorých je známe, 

že napomáhajú pri problémoch s kĺbmi, svalmi 
a chrbtom a uľavujú pri reumatických stavoch.

KONSKÁ MASŤ HREJIVÁ
250 ml akcia

825€

660€

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

vitalita nohy, plesneliek1 liek2

Liek obnovuje životnú energiu a vitalitu. 
Zvyšuje fyzickú aj duševnú výkonnosť. 

Znižuje prejavy únavy a stresu, posilňuje 
imunitný systém, zlepšuje pamäť 

a schopnosť koncentrácie.

Pharmaton® Geriavit 
100 cps Na liečbu kožnej mykózy (plesne) nôh, 

vrátane medziprstových priestorov, rúk 
a dalších častí tela. Komfortná aplikácia 

len 1x denne. Odporúčaná doba liečby 
2-4 týždne v závislosti od ochorenia. 

Obsahuje bifonazol.

Canespor® krém 15 g

zubná hygiena liek6

Chráňte svoje zuby pred útokmi 
zubného kazu pravidelnou intenzívnou

fl uoridáciou. Vysoko účinný 
aminofl uorid poskytuje 365 dní 

ochrany, predchádza vzniku zubného 
kazu a lieči aj začínajúci zubný kaz.

elmex® gelée 25 g

Prostenal® FORTE 30 tbl

akcia
770€

670€

akcia
710€

580€

akcia
4165€

3415€

cena za 1 ks

795€

ZĽAVA AJ NA

Canespor®                                                 
roztok2 15 ml

j ži t ú ii iitt lilitt

armaton®® GGeerriiaavviitt
100 cps

aak

elmex® gelée 25 g

, €/l

ZĽAVA AJ NA

KONSKÁ MASŤ                                      
CHLADIVÁ 

250 ml

KONSKÁ MASŤ HREJIVÁ 

250 ml

Canespor® krém 15 g

DRUHÝ KUS 

LEN ZA 1 €!€

UŠETRÍTE AŽ 

6,95 € 
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ZĽAVA AJ NA

Prostenal®                                                           
FORTE 60 tbl



intímna hygiena 

zapareniny

dojčenská výživa

multivitamín pre deti

zdravotnícka
pomôcka

kozmetika

dojčenská
výživa

výživový
doplnok

Marťankovia vo forme cmúľacích 
tabliet, malých Marťankov. 

Každá tableta obsahuje vitamíny, 
minerály a ďalšie aktívne látky. 

Bez cukru, so sladidlami.

Marťankovia s Imunactivom príchuť 
JAHODA alebo MIX 90 tbl

IDELYN® Beliema® Eff ect vaginálne
tablety s obsahom laktobacilov 

a kyseliny mliečnej. Obnovujú a udržujú
fyziologické pH. Vhodné pri všetkých

prípadoch dočasnej zmeny vaginálnej
fl óry, spôsobenej baktériami alebo

kvasinkami.

IDELYN® Beliema® 
Effect 10 tbl

akcia
1290€

990€

Obsahuje unikátnu klinicky testovanú zmes 
prebiotík. Bežná predajná cena 14,65 €. 

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, 2 Good Night, 3,4,5 

alebo  3,4  Vanilka 800 g

akcia
910€

735€

suchá pokožka, ekzém zdravotnícka
pomôcka

Účinne bojuje proti prejavom ekzému. 
Uľavuje od svrbenia a začervenania 

pokožky, prirodzene obnovuje 
kožnú bariéru, poskytuje zvýšenú 

hydratáciu a regeneruje.
Je vhodný i pre najmenších.

akcia
645€

560€

Bepanthen® Sensiderm krém 1x20 g

Sudocrem® pre každodenné ošetrenie 
plienkou pokrytej, podráždenej pokožky, 

ekzému, akné a preležanín. Infacol® 
je liek, ktorý pomáha uvoľňovať plyny, 

pri kolike alebo nadúvaní, je vhodný 
aj pre novorodencov. Obsahuje simetikón.

Sudocrem® 125 g

fi xačný krém zdravotnícka
pomôcka

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.

1x20 g

Sudocrem 125 g

Mätová príchuť fi xačného krému 
osviežuje dych. Pevná fi xácia až 12 hodín. 

Napomáha zabraňovať zachytávaniu 
zvyškov jedla. Neobsahuje zinok.

COREGA® FIXAČNÝ 
KRÉM Extra Silný 

SVIEŽI 40 g

dojčenská výživa dojčenská
výživa

990€

850€

Amilk Bifi do obsahuje probiotiká Bifi dobacterium lactis a tiež nenasýtené 
mastné kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6). Vitamíny A, C, D a železo 

prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vyrobené vo Francúzsku. 
Vyskúšajte Amilk Bifi do bez obáv. 4 z 5 mamičiek potvrdili, 

že ich dieťa prijalo Amilk Bifi do nadpriemerne dobre.* 
*Millward Brown, štúdia so 195 dojčatami vo veku 6 až 12 mesiacov, Česká republika 2015. 

Testované na Nutrilon Pronutra 2, Sunar Premium 2, Beba Pro 2 a Amilk Bifi do 2.

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 na www.amilk.sk.

Amilk Bifido® 2, 3   600 g

, €/kg

Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

mamičiek potvrdili, že ich dieťa prijalo
Amilk Bifi do nadpriemerne dobre.*

www.amilk.sk

4 z 5Vyskúšajte dojčenskú výživu 
Amilk Bifi do bez obáv

Garancia 
dlhodobo 

výhodnej ceny

cena za 1 ks

ZĽAVA AJ NA

Bepanthen® Sensiderm 
krém 2x20 g

ZĽAVA AJ NA

ďalšie vybrané 

produkty z radu                                                     

IDELYN® Beliema®

K NÁKUPU 
Infacol®1 50 ml

LEN ZA 0,01 €!

SudoSudocremcrem  125 125 25 ggggg

cena za 1 ks

680€
, €/kg

cena 
za 1 ks

IDELYN® Beliema® 

Eff ect 10 tbl

PRI
JEDNORÁZOVEJ

KÚPE
ĽUBOVOĽNEJ 
KOMBINÁCIE 

3 ks vybraných 
dojčenských výživ 
z radu Nutrilon™ 

Pronutra™, 

ZAPLATÍTE

12,99 €
za 1 ks!

K NÁKUPU 
COREGA ®                                                       

Antibakteriálne                                         
tablety 1 vrecko

LEN ZA 0,01 €!

UŠETRÍTE AŽ 

7,24 € 

 €/l

, €/kg

akcia
490€

465€

(v hodnote 0,85€)

FIXAČNÝ
KRÉM
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imunita výživový
doplnok

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

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

pred oxidačným stresom.

Vitamín C long effect 
500 mg 30 alebo 60 cps

multivitamín výživový
doplnok

Centrum® komplexné multivitamíny 
s minerálmi na podporu zdravia celej 

rodiny. Prípravok Centrum® SILVER 
obvykle užívajú dospelí od 50 rokov.

Centrum® 
od A až po Železo® 100 tbl 

+ Centrum® ovocné 30 tbl

vlasy, nechty, pleť výživový
doplnok

Vápnik je potrebný na udržanie 
zdravých kostí a zubov. Horčík prispieva 

k zníženiu únavy a vyčerpania. Zinok 
prispieva k udržaniu zdravých kostí, 

vlasov, nechtov a pokožky.

Vápnik-Horčík-Zinok 100 tbl

imunita výživový
doplnok

akcia
950€

795€

akcia
2365€

1995€

Kombinácia extraktu hlivy ustricovej, 
extraktu rakytníka rešetliakového 

a extraktu echinacey purpurovej 
so zinkom a selénom, ktoré prispievajú 

k správnemu fungovaniu imunitného 
systému.

Hliva Forte 60 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 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

prírodné fl avonoidy očivýživový
doplnok

výživový
doplnok

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

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

tráviaceho traktu.

DioMax
60 alebo 120 tbl

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

oči výživový
doplnok

Najsilnejšia výživa pre oči na trhu, 
obsahuje 25 mg luteínu! 

Najviac luteínu pre rýchlejší nástup 
ochranného účinku.

OCUTEIN® BRILLANT 
LUTEÍN 25 mg 60 tob

+ očné kvapky OCUTEIN® 
Sensitive 15 ml akcia

1790€

1590€

akcia
2505€

2050€

cena za 1 ks

670€

ZĽAVA AJ NA

OCUTEIN® 

SENSITIVE                                         

zvlhčujúce                                                    
očné kvapky 

15 ml

ZĽAVA AJ NA

Centrum® SILVER                                                                                  
100  tbl

+
Centrum® ovocné                                                                                            

30 tbl  

OCUTEIN® 

60 tob + kvapky 15 ml

akcia
1790€

1590€

120 tbl

bylinné pastilky s medom výživový
doplnok

Pastilky obsahujú špeciálny extrakt 
zo zmesi 20 bylín. Pridaný med zlepšuje 

chuťové vlastnosti. Každé balenie 
obsahuje 36 pastiliek.

Bylinné pastilky 
šalvia, lišajník, echinacea, 

skorocel a materina dúška 36 ks akcia
450€

390€

cena za 1 ks

bylinné sirupy výživový
doplnok

Sirupy s extraktom zo skorocelu 
kopijovitého alebo echinacey 

purpurovej. Obsahujú aj vitamín C, ktorý 
prispieva k správnej funkcii imunitného 

systému. Skorocelový sirup 
aj vo variante bez cukru.

Sirup 
s echinaceou, skorocelový, 

skorocelový bez cukru, 
skorocelový s medom  250 ml

akcia
395€

335€

cena za 1 ks

13,40 /l

akcia
640€

550€

60 cps

Centrum® od A 
až po Železo® 100 tbl 

+ Centrum® ovocné 30 tbl

OCUTEIN® BRILLANT

akcia
30 cps

335€

290€

DRUHÝ KUS 

LEN ZA 1 €!

UŠETRÍTE AŽ 

5,70 € 

akcia
60 tbl

990€

890€

Z
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Doprava 

zadarmo

Osobný odber 

100 lekární

Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

Pre zdravie 
celej rodiny

ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 

LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   

VICHY DERCOS NEOGENIC 
Vlasová kúra pre znovuobnovenie

hustoty vlasovej pokožky

Pre dokonalú 

účinnosť je potrebné 

používať kúru 

3 mesiace.

akcia

7990€

4990€

28 ampuliek

297,02 /l

aakkcia

ZĽAVA až 

-38 %

AKCIA 

2+1 
ZADARMO 

Akcia platí na všetky produkty značky GS. 

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

BIODERMA Sébium
Komplexná starostlivosť pre mastnú, 

problematickú a aknóznu pleť

KVÝHODNÉ 
BALENIA 

so zľavou až

-9 €
žž

na ľubovoľnú

kombináciu 

produktov GS



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. Robitussin™ ANTITUSSICUM a Robitussin™ Junior obsahujú  

dextrometorfániumhydrobromid. Robitussin™ Expectorans obsahuje  guajfenezín. Olynth® HA 0,1 % obsahuje xylometazolini hydrochloridum. Nasivin® 0,05% obsahuje oxymetazolíniumchlorid. NUROFEN® pre deti 

a NUROFEN® pre deti JAHODA obsahujú ibuprofen. Vectavir® obsahuje penciklovir. Akcia platí od 1. 3. do 30. 4. 2016 alebo do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

nádcha nádcha

295€

360€

Nasivin® 0,05%
sprej 10 ml

bolesť, horúčka

315€

395€

NUROFEN®  pre deti 100 ml

liek5 liek5 liek1

420€
520€

oči

Ophthalmo-
Septonex®

10 ml

vitamíny

830€
1015€

350€

390€

multivitamíny

1080€

1180€

opary

Vectavir®
tónovaný krém na opary,

10 mg/g dermálny krém 2 g

liek2 liek4 výživový doplnok výživový doplnok

komplex laktobacilov

1290€

1590€

B17 APRICARC 
s marhuľovým olejom 50 + 10 cps

imunitamultivitamíny pre deti

830€

930€

Vibovit®+ Abeceda gummies 
želatínové písmenká 50 ks

výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok

1295€

1605€

menopauza 

výživový doplnok

2095€

2595€

meranie teploty 

3850€

5180€

Thermoval® baby 
digitálny teplomer 1 ks

zdravotnícka pomôcka

zubná hygiena 

LACALUT® white & repair 75 ml

vonkajšie parazity 

325€

375€

Arpalit® 
Neo sprej

150 ml

kozmetika veterinárny prípravok

340€

440€

kĺby

1795€

2215€

GS Condro® DIAMANT 60 tbl

výživový doplnok

hemoroidy

1550€

1970€

HEMOSTOP® SYNBIO - DA VINCI 
60 + 30 tbl + gél 75 ml ZADARMO

výživový doplnok

970€

1115€

31,50 €/l

komplex laktobacilov

835€

985€

Biopron 9® 30 + 10 ks

výživový doplnok

stres, nervozita 

595€

740€

liek1

PERSEN forte® 20 cps

Bion®3 ADULT 30 tbl multiIMUN  90 tbl

150 ml

Olynth® HA 0,1 %, 
nosová roztoková 

aerodisperzia
10 ml

331,50 €/l

ZĽAVA AJ NA
NUROFEN® 

pre deti JAHODA1                                              

perorálna suspenzia                                                

100 ml

Bion 3 ADULT
30 tbl 90 tbl

1 ks

45,33 €/l 1,7 €/l

tótónovaný krém

8
10

ZĽAVA AJ NA

Bion® 3 50+         
30 tbl 

K NÁKUPU
multiIMUN 30 tbl 

ÚPLNE ZADARMO!
(v hodnote 6 €)

9

ZĽAVA AJ NA

Vibovit®+ Aqua, 
Dino alebo ZOO

50 ks

APO - LAKTÍK
for Baby

7,5 ml / 30 denných dávok

2

GS Merilin Harmony 
60 + 30 tbl

HEMOSTOP® SYN

19

ZĽAVA AJ NA
HEMOSTOP® gél                                             
MAX - DA VINCI                                                    

75 ml

ZĽAVA AJ NA
Arpalit® Neo 

šampón s extraktom 
z čajovníka 250 ml                                            

alebo s bambusovým 
extraktom 250 ml                                            

kašeľ

410€

515€

Robitussin™ 100 ml

ANTITUSSICUM, EXPECTORANS, JUNIOR

liek1

41,00 €/l

R b

cena za 1 ks

meranie krvného tlaku 

3595€

4505€

Tensoval® comfort 
classic 1 ks

zdravotnícka pomôcka

Tensoval®

38

Th l®


