
NAKUPUJTE 8. 3. 2017
na www.drmax.sk

a ku každému nákupu nad 5 €
získate micelárnu vodu

BIODERMA Sensibio H2O 100 ml
LEN ZA 0,01 € 0,10€/l*

marec
Medzinárodný
deň žien

1. Liek na vnútorné použitie. 2. 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.  
* Akcia platí 8. 3. 2017 alebo do vypredania zásob len v internetovej lekárni www.drmax.sk . 

TOP PONUKA MAREC 2017Lekáreň

Nogrip1  14 vreciek

Určený na liečbu príznakov spojených s bežným 
nachladnutím, chrípkou a infekciami horných 

dýchacích ciest ako je nádcha, slzenie, kýchanie, 
bolesť hlavy a horúčka.

chrípka a prechladnutie 

799€

719€ Voltaren® Forte 
2,32% gél2  150 g

Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. 
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí 
aplikovať iba 2x denne. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. 

lokálna bolesť 

1759€

1459€
150 g

 97,27 €/kg

SÉDATIF PC®1  60 tbl 
Prírodný liek na upokojenie, ktorý pôsobí počas 
dňa aj noci. Pri úzkostných stavoch, precitlivenosti 
a poruchách spánku. Je nenávykový a neutlmuje.

spánok a nervozita 

689€

579€
60 tbl

K nákupu  
2. rovnaký kus

LEN ZA 0,01 €
Len pre členov 
Dr.Max CLUB**

Ibuprofen Dr.Max  
400 mg1  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 platí pri nákupe Ibuprofen Dr.Max 
30 tbl alebo 50 tbl. Bežná cena Ibuprofen 

Dr.Max 400 mg 30 tbl je 2,79 €.

bolesť a horúčka

450€
50 tbl

VALETOL® 1  24 tbl

Liek1 na bolesť hlavy a zubov, menštruačné 
bolesti a bolesti v krížoch. Propyfenazón 300 mg, 
paracetamol 150 mg, kofeín 50 mg v 1 tablete.

bolesť 

389€

339€
24 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. 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
1079€

879€
14 

vreciek

liek1chrípka a prechladnutie 

Prášok na prípravu horúceho 
nápoja. Zmierňuje príznaky chrípky 
a prechladnutia, ako horúčka, bolesť 
hlavy, kĺbov a svalov a upchatý 
nos. VÝHODNE AJ THERAFLU® 
CHRÍPKA1 24 tbl za 6,99 € 
(z pôvodných 8,19 €).

THERAFLU®  
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA  14 vreciek

akcia
499€

449€

liek1kašeľ 

NOVINKA. Uvoľňuje hustý hlien 
a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný už 

od 14 rokov. Len 1 tableta denne. 
Obsahuje acetylcysteín.

Acetylcystein Dr.Max 
600 mg  10 šumivých tbl

akcia
519€

419€
 41,90 €/l

1 ks

liek1kašeľ 

Rad produktov Robitussin™ 
ANTITUSSICUM a JUNIOR 

(oba dextrometorfan), EXPECTORANS 
(guajfenezín) je určený na úľavu od 

rôznych druhov kašľa.

Robitussin ™ ANTITUSSICUM, 
JUNIOR alebo EXPECTORANS  100 ml

liek1chrípka a prechladnutie 

Účinná kombinácia proti príznakom 
chrípky a nachladnutia, ktorá 
pomáha zbaviť sa horúčky, 
upchatého nosa, bolesti hlavy, 
bolesti v hrdle. Celaskon® obsahuje 
kyselinu askorbovú.

PARALEN® GRIP horúci nápoj 
citrón  12 vreciek

akcia
619€

519€
 51,90 €/l

100 ml

liek1kašeľ 

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

Flavamed® forte  perorálny roztok 100 ml

akcia
639€

539€
 53,90 €/l

100 ml

liek1kašeľ 

Uvoľňuje hlien. Uľahčuje 
vykašliavanie. Pre deti od 0 rokov. 
Dávkovacia pomôcka pre presné 
dávkovanie. Obsahuje hustý extrakt 
z brečtanových listov.

Hedelix®  
sirup  100 ml alebo 200 ml

akcia
689€

589€
24 tbl

liek1chrípka a prechladnutie

Odstraňujú príznaky ako sú 
horúčka, upchatý nos, bolesti 

hlavy a svalov a navyše dopĺňajú 
vitamín C. VÝHODNE AJ COLDREX® 

MAX GRIP CITRÓN1 10 vreciek 
za 7,69 € (z pôvodných 9,19 €).

COLDREX®  
TABLETY   

24 tbl

akcia
369€

319€
10 ml

liek5nádcha

Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti 
trvanie nádchy o 2 dni. VÝHODNE 
AJ Nasivin® SOFT 0,05% 10 ml 

za 4,49 € (z pôvodných 5,19 €). 
Obsahuje oxylometazolíniumchlorid. 

Nasivin® 
0,05%  

sprej  10 ml

akcia
629€

529€
15 ml

liek5nádcha 

Unikátny dvojzložkový prípravok 
na bežnú, chronickú a tiež alergickú 
nádchu. Rýchlo uvoľňuje nos. 
S pridaným antihistaminikom 
proti alergii. 

Vibrocil® 
 nosová roztoková 
aerodisperzia 
15 ml 

facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk

Celaskon® 250 mg1 30 tbl 
(v hodnote 1,99€)  
LEN ZA 0,01€!  

cena

859€



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní 
lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 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.

Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje 
opuch. K liečbe poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú 
pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. Dobre sa vstrebáva. 
Bežná cena Ibalgin® KRÉM alebo GÉL 100 g je 6,99€, 
69,90€/kg. Obsahuje ibuprofen.

Ibalgin® KRÉM2 alebo GÉL2  2 x 100 g

1399€

1049€
2 x 

100 g

52,45 €/kg

+ 2569€

2169€
90 tbl

Unikátne komplexné zloženie. 
Obsahuje až 5 vysokokvalitných 
zložiek vo vyváženom pomere 
a vitamín C, ktorý prispieva k správnej 
tvorbe kolagénu a k správnej funkcii 
chrupaviek a kostí.

Inovo 5 forte  90 tbl

vý
živ

ov
ý d

op
lno

k

4239€

3539€
100 cps

Obnovuje životnú energiu 
a vitalitu. Znižuje prejavy 
únavy a stresu, posilňuje 

imunitný systém, zlepšuje 
pamäť a schopnosť 

koncentrácie.

Pharmaton® 
Geriavit1  100 cps

Kombinácia extraktu Serenoa repens, žihľavy dvojdomej a lykopénu 
so zinkom, ktorý prispieva k udržaniu normálnej hladiny 

testosterónu v krvi, plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii.

ProstaMax  90 cps

1799€

1649€
90 cps

1659€

1299€
60 cps

Unikátna kombinácia švajčiarskeho kolagénu NCI®, NCII® 
a vitamínu C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu. 
Kúra na 2 mesiace. VÝHODNE AJ Cemio Kamzík® 90 cps 
na 3 mesiace za 15,99 € (z pôvodných 20,79 €).

Cemio 
Kamzík® 
 60 cps

vý
živ

ov
ý d

op
lno

k

vý
živ

ov
ý d

op
lno

k

energia a vitalita

Komplexné multivitamíny 
s minerálmi a stopovými prvkami. 
Obvykle užívajú dospelí od 50 rokov. 
VÝHODNE AJ Centrum® 
od A až po Železo 30 tbl za 7,99 € 
(z pôvodných 9,89 €).

Centrum® 
SILVER  30 tbl

1079

879€
30 tbl

vý
živ

ov
ý d

op
lno

k

vitamíny a minerály

lokálna bolesť

pre mužov

komplexná kĺbová výživa 

kĺby

Stop mozgovej porážke. 
S tlakomerom, ktorý vás upozorní 

na hlavné rizikové faktory - 
mozgovú mŕtvicu, srdcové 

arytmie, vysoký krvný tlak. 

Digitálny tlakomer 
microlife®  

BP A150 AFIB  ks

re
cy

kla
čn

ý p
op

lat
ok

: 0
,07

€

7489€

6289€

meranie tlaku krvi

vý
živ

ov
ý d

op
lno

k

Prostenal®  
FORTE  60 tbl 

 Obsahuje rastlinné výťažky zo Saw 
palmetta a žihľavy dvojdomej. Obohatený 

o zinok, ktorý prispieva k udržaniu 
normálnej hladiny testosterónu. 

VÝHODNE AJ Prostenal® FORTE 30 tbl 
za 9,79 € (z pôvodných 11,79 €).

1819€

1519€
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. 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
529€

499€
30 tbl

liek1opuch a zápal

Určený na liečbu lokalizovaných 
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb 

žíl dolných končatín. Obsahuje 
alfa-escinum.

AESCIN 20 mg   
30 tbl alebo 90 tbl

akcia
829€

679€
27,16 €/l

250 ml

kozmetikalokálna bolesť 

Konská masť je účinný unikátny 
balzam vyrobený z 25 druhov 
bylinných extraktov. Na kĺby, svaly aj 
chrbát. V hrejivej a chladivej verzii.

Konská masť  
hrejivá alebo 
chladivá  250 ml

akcia
689€

599€
1 ks

liek9hemoroidy 

Lokálna liečba vonkajších 
a vnútorných hemoroidov. Každý 
čapík obsahuje 400 mg tribenozidu 
a 40 mg lidokaínu. Rektálny 
krém obsahuje 5 g tribenozidu 
a 2 g lidokaínu v 100 g krému.

PROCTO-GLYVENOL®  30 g krém alebo 10 čapíkov

cena

1799€
120 tbl

výživový 
doplnokprírodné flavonoidy

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   120 tbl

akcia
739€

639€
24 pst

liek1bolesť hrdla 

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti 
vírusom, baktériám a kvasinkám. 
Pri problémoch s prehĺtaním. 
VÝHODNE AJ Strepsils® 
PLUS Spray7 20 ml za 6,29 € 
(z pôvodných 7,29 €).

Strepsils® PLUS  24 pst

akcia
1079€

1019€
5 g

liek2opar

Pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva 
opary. Obsahuje aciklovir. VÝHODNE 

AJ HERPESIN® KRÉM 2 g  
za 6,69 € (z pôvodných 7,19 €).

HERPESIN® KRÉM  5 g cena

399€
30 cps

výživový 
doplnokimunita

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

kostí, pokožky, chrupaviek, zubov 
a ďasien. Cena za 60 cps je 6,99 €.

Vitamin C long 
effect  30 cps alebo 60 cps

akcia
419€

369€

liek1bolesť 

Účinné analgetikum 
s protizápalovým účinkom. Ľahko 
rozpustné ružové mäkké kapsuly. 
Pri bolesti hlavy a migréne, bolesti 
zubov, chrbta, svalov a bolestivej 
menštruácii. Obsahuje ibuprofen. 

Ibalgin®  
Rapidcaps 400 mg  20 cps

akcia
2899€

2499€
60 cps

výživový 
doplnokenzýmy 

Ste po operácii či po úraze? 
Potrebujete EnzyMAX. Obsahuje 
unikátne enzýmy so ženšenom 
pre podporu rekonvalescencie. 
Len 2 kapsule denne.

EnzyMAX R   
60 cps alebo 120 cps

facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk

DioMax gél 125 ml 
LEN ZA 1 €!
(v hodnote 6,99 €) 8 €/l

 2+1
ZADARMO



SLOVENSKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKIAN DIABETES SOCIETYFOUNDED IN 1968
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20. – 24. 

marca
2017

NEDAJTE SI OTRÁVIŤ 
ŽIVOT CUKROVKOU 
Myslite na prevenciu a dajte si zmerať hladinu cukru v krvi. 
Od 20. do 24. 3. 2017 bezplatne v každej lekárni Dr.Max.

AJ CUKOR 
MÔŽE CHUTIŤ 

HORKO



2 Liek na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku 
nachádzajúce sa 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.

Gurmar
50 cps

Štandardizovaný výťažok účinných látok z rastliny Gymnema sylvestre1, 
ktorá sa v prírodnom lekárstve Orientu tradične používa mnoho storočí 
pri ťažkostiach spojených s diabetom. Účinné látky prispievajú k udržaniu 
optimálnej hladiny glukózy v krvi a znižujú chuť na sladkosti,  
čím napomáhajú redukovať nadváhu.

výživový doplnok

na udržanie normálnej hladiny cukru v krvi1

Stará cena: 8,99 €

7,49 €

Glucea
60 tbl

Obsahuje extrakt z listov morušovníka bieleho a extrakt z tropickej liany 
zvanej gurmar1, ktoré prispievajú k správnemu metabolizmu glukózy 
a udržaniu normálnej hladiny cukru v krvi.

výživový doplnok

na udržanie normálnej hladiny cukru v krvi1

9,99 €

REVITANERV
30 cps

výživový doplnok

na normálnu činnosť nervovej sústavy3

Stará cena: 15,19 €

12,99 €

S obsahom kyseliny alfa-lipoovej, selénu a vitamínu E. Navyše s vitamínmi 
B1, B2, B3 a B63 prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy.

Koenzým Q10 
FORTE 60 mg
30 + 30 tob

Prirodzená dávka energie pre váš organizmus. 
Odporúča sa pri užívaní statínov.

výživový doplnok

100 % čistý koenzým

Stará cena: 12,89 €

10,39 €

DIABETICKÁ BYLINNÁ ZMES
20 nálevových vreciek

Vyvážená zmes bylín pre diabetikov. Čučoriedka a škorica prispievajú 
k udržaniu normálnej hladiny cukru v krvi. Koreň púpavy napomáha 
metabolizmu sacharidov.

čaje

bylinné čaje 1,69 €

Omega-3 FORTE 
1 000 mg
120 + 60 tob

EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca. 
DHA prispieva k normálnej funkcii mozgu a zraku.

výživový doplnok

vysoká dávka omega-3 mastných kyselín prémiovej kvality

Stará cena: 12,89 €

10,89 €

OCUTEIN® 
BRILLANT LUTEIN 
25 mg DA VINCI
60 tob

Obsahuje luteín, zinok, vitamín A, meď a selén. Je obohatený o prírodný 
lecitín a kyselinu listovú. Zinok prispieva k udržaniu dobrého zraku.

výživový doplnok

starostlivosť o oči 

Stará cena: 25,79 €

21,79 €

OCUTEIN® 
Sensitive očné 
kvapky 15 ml 
ZADARMO

SteviMax
150 alebo 500 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.

stolové sladidlo

stévia

Stará cena: 6,99 €

6,29 €
500 tbl

Dermazin® 1 % krém2

50 g

Krém pre dospelých a deti od 2 mesiacov na prevenciu a liečbu infekcií 
drobných popálenín a menších rán. Nanesenie krému je bezbolestné. 
Obsahuje striebornú soľ sulfadiazínu. 

prevencia a liečba infekcie kože 

Stará cena: 2,39 €

1,99 €

liek2

39,80 €/kg

Veľmi dôležitá je pravidelná, a najmä vyvážená strava. 
Jednotlivé porcie jedla odporúčame rozdeliť 
do pravidelných intervalov. Nezabúdajte ani na čerstvé ovocie 
a zeleninu. Zeler vďaka obsahu tzv. glykokvínu pozitívne 
pôsobí na zníženie hladiny cukru v krvi. Túto účinnú látku 
nájdeme aj v cibuli. Bez limitov môžeme jesť hlávkový šalát, 
ktorý obsahuje minimum sacharidov. Zemiaky sú takisto 
vďačnou potravinovou zložkou. Obsahujú komplexné 
sacharidy, ktoré nespôsobujú prudké výkyvy v hladine 
krvného cukru, pretože sa na glukózu premieňajú veľmi 
pomaly. Zaujímavým ovocím je avokádo. Obsahuje síce cukor 
vo forme monosacharidov, napriek tomu je však nápomocný 
pri udržiavaní hladiny cukru, pričom znižuje hladinu 
cholesterolu i triglyceridov. Nielen preventívne, 
ale tiež podporne pri už stanovenej diagnóze cukrovky môže 
napomôcť extrakt z listov morušovníka bieleho, 
ktorý podporuje látkovú premenu. Táto rastlina má 
protizápalové a dezinfekčné účinky, listy obsahujú esenciálne 
látky, vitamíny a stopové prvky. Extrakt z tropickej liany 
gymnemy lesnej – gurmaru – prispieva k správnemu 
metabolizmu glukózy. Medzi veľmi dôležité prvky patria 
aj zinok a chróm. Zinok prispieva k novotvorbe inzulínu, 
hormónu znižujúceho hladinu cukru v krvi. Chróm nielen 
znižuje chuť na sladké, ale tiež prispieva k normálnemu 
metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín.

Účinnou zložkou diabetických čajových zmesí je napríklad 
škorica či listy čučoriedky, ktoré stabilizujú hladinu cukru 
v krvi. Pri liečbe diabetu pomáha takisto vňať jastrabiny 
lekárskej a koreň púpavy lekárskej. Stévia cukrová je známa 
vo forme umelého sladidla. Je skutočne sladká vďaka 
tzv. glykozidom steviolu, no hladinu cukru v krvi nezvyšuje. 
Preto je vhodná pre diabetikov 1. aj 2. typu. 

Celkovo sa v rámci zdravého stravovania odporúča nahradiť 
potraviny z bielej múky celozrnnými, biele a chudé mäso 
(kura, morka, králik, ryby) uprednostniť pred červeným 
a údeninami. Obmedzte sladkosti, sladené nápoje, alkohol. 
Takisto sa vyhýbajte nadmernému stresu, dostatočne 
odpočívajte a doprajte si dostatok spánku. Riaďte sa radami 
lekára a dodržiavajte nastavenú liečbu.

Prvá pomoc pri nízkej hladine cukru
Nízka hladina cukru je stav, pri ktorom dôjde k akútnemu 
poklesu hladiny glukózy v krvi. V krvi vtedy koluje príliš 
veľké množstvo inzulínu, hormónu, ktorý premieňa cukor 
na energiu. V takomto prípade je nevyhnutné zabezpečiť 
organizmu rýchly prísun energie vo forme cukru. Vypite 
pohár ovocného džúsu či akéhokoľvek sladeného nápoja, 
dajte si kocku cukru, hroznový cukor alebo sladkú tyčinku. 
Ak ste diabetik, majte poruke pre istotu vždy niečo sladké.

V minulom roku vás prišlo takmer 16 000, aby sme vám 
skontrolovali hladinu cukru v krvi. Podarilo sa nám zachytiť 
viac ako 500 z vás, ktorým sme odporučili vyhľadať odbornú 
pomoc diabetológa. 

Prieskum potvrdil, že riziko diabetu sa zvyšuje nielen 
s výskytom ochorenia v rodine, ale aj s pribúdajúcim vekom, 
obezitou či s ďalšími ochoreniami, ako je vysoký krvný tlak 
alebo zvýšené hladiny krvných tukov. Pri rozvinutej forme 
diabetu môže ochorenie postihovať veľa orgánov, najčastejšie 
spôsobuje komplikácie očí, ciev, obličiek, dolných končatín, 
ako aj nervovej sústavy a tráviaceho ústrojenstva. Využite 
preto možnosť bezplatného merania hladiny cukru v krvi. 
Naši odborníci vám radi poskytnú aj odborné poradenstvo 
vyplývajúce z nameraných hodnôt či prejavov tohto 
závažného ochorenia. 

Mgr. Jana Varsová 
lekárnička Dr.Max

Či už lekár odporučí zníženie príjmu cukru preventívne z dôvodu zvýšenej hodnoty glukózy v krvi alebo kvôli 
diagnostikovanému diabetu, základom úspešnej liečby je úprava stravovania. Život s diabetom má, bohužiaľ, 
svoje obmedzenia. Okrem dodržiavania lekárom stanovenej liečby je potrebné naučiť sa, ktoré potraviny sú pre telo 
prospešné a tiež to, ktorým by sa mal človek vyhnúť. 

„OBMEDZTE PRÍJEM CUKRU“ – ČO PRESNE SI 
POD TÝMTO ODPORUČENÍM PREDSTAVIŤ?

Myslite na prevenciu a dajte si zmerať 
hladinu cukru v krvi od 20. do 24. marca 2017 
vo všetkých lekárňach Dr.Max.



Veľmi dôležitá je pravidelná, a najmä vyvážená strava. 
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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
2779€

2379€
120 cps

liek1vypadávanie vlasov 

Švajčiarsky liek podporujúci 
rast a pevnosť vlasov a nechtov. 
VÝHODNE AJ REVALID® šampón 
proti lupinám 250 ml (kozmetika) 
za 7,49 € (z pôvodných 8,49 €). 
29,96 €/l

REVALID® KAPSULY  120 cps

akcia
1069€

899€

výživový 
doplnok

komplex laktobacilov  
a bifidobaktérií

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov 
B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Vitamín B6 a B12 
prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. VÝHODNE AJ 
floraliv® kapsuly 20 cps za 8,99 € 
(z pôvodných 10,99 €).

floraliv® fľaštičky  7 x 10 ml

akcia
2279€

1979€

výživový 
doplnoktrávenie 

NOVINKA ParazitEX pre tráviaci 
trakt bez parazitov vďaka unikátnej 
kombinácii 9 rastlinných extraktov 

s vrcholákom a papájou. 

ParazitEX  60 cps

akcia
719€

599€
10 tbl

výživový 
doplnokprírodné flavonoidy

Unikátne spojenie kanadských 
brusníc a D-Manózy. Vysoká 

koncentrácia obsiahnutých látok. 
Denná dávka 50 mg PAC.

UROVAL® Manosa 
Akut  10 tbl alebo 20 tbl

akcia
1399€

1249€
60 cps

výživový 
doplnok

komplex laktobacilov  
a bifidobaktérií

Obsahuje komplex 6 kmeňov 
laktobacilov a bifidobaktérií. 
Množstvo 5 miliárd mikroorganizmov 
v každej kapsule na konci doby 
minimálnej trvanlivosti je overené 
stabilitnou štúdiou.

Laktobacily „6“  
 30 cps alebo 60 cps

akcia
749€

679€
30 cps

cena

1099€
60 tbl

výživový 
doplnok

komplex multivitamínov  
pre dospelých

Väčšina vitamínov a minerálov 
je obsiahnutá vo výške 100 % 
odporúčanej dennej dávky. Akcia 
2+1 ZADARMO platí na ľubovoľnú 
kombináciu multiVITAMIN ENERGY 
60 tbl alebo GENERATION 50+ 60 tbl.

multiVITAMIN ENERGY 
alebo GENERATION 50+  60 tbl

akcia
1769€

1469€

výživový 
doplnokprobiotiká 

Obsahuje mliečne baktérie 
uložené v špeciálnom ochrannom 
matrix a v ALU tube. Odporúčaný 

Slovenskou spoločnosťou pre 
probiotiká.

PROBIO-FIX®  60 cps

akcia
3299€

2999€

výživový 
doplnokkomplexná kĺbová výživa 

facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk

vitamíny výživový 
doplnok 

akcia
539€

439€
100 tbl

Jamieson® Vitamín D 
1000 IU 100 tbl alebo 

BABY-D™ 400 IU   
kvapky 11,7 ml 

Vitamín D – naša slnečná ochrana. 
Vitamín D prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému.

 2+1
ZADARMO

Obsahuje kombináciu glukozamínu, 
chondroitínu, MSM, hylauronátu 
sodného, kolagénu typu II 
a vitamínu C, ktorý prispieva 
k normálnej tvorbe kolagénu, a tým 
k správnej funkcii kostí a chrupaviek.

Complex 6  
Aktiv  180 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. 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.
* 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.

akcia
679€

629€
50,32 €/kg

kozmetikazapareniny 

Pre každodennú ochranu pokožky.
Na plienkou pokrytú, podráždenú, 

začervenanú pokožku, ekzém 
a akné. Používa sa tiež pri ošetrení 

preležanín, omrzlín a drobných 
povrchových rán.

Sudocrem®  125 g

akcia
1379€

1199€
239,80 €/kg

50 g

zdravotnícka 
pomôckaekzémy 

Uľavuje od svrbenia a začervenania 
pokožky. Prirodzene obnovuje 
kožnú bariéru, poskytuje zvýšenú 
hydratáciu a regeneruje. Je vhodný 
i pre najmenších.

Bepanthen® Sensiderm krém  
 20 g alebo 50 g

facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk

dojčenská  
výživa

Amilk Bifido obsahuje probiotiká 
Bifidobacterium lactis a tiež nenasýtené mastné 
kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6). 
Canpol babies detská lyžička – dlhá, 
plastová, s mäkkým silikónovým ukončením 
(v hodnote 1,59 €). 
** 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

K NÁKUPU
3 BALENÍ AMILK  

BIFIDO® 2 ALEBO 3  
LYŽIČKA CANPOL BABIES 

ÚPLNE  
ZADARMO!

L.S
K.

M
KT
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.07

.20
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akcia
1569€

1319€
16,49 €/kg

800 g

dojčenská  
výživadojčenská výživa

Vitamíny A, C a D prispievajú 
k správnemu fungovaniu 
imunitného systému.

BEBA®  
OPTIPRO®  
COMFORT 2 a 3*  800 g akcia

999€

899€
14,98 €/kg

600 g

dojčenská  
výživadojčenská výživa

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

Sunar® complex 
2, 3, 4 a 5*  600 g

akcia
1099€

929€

výživový 
doplnokmultivitamíny pre deti 

Multivitamínové želatínky 
skvelej chuti. Obsahujú rakytník, 
20% ovocnej šťavy a 9 vitamínov. 
Rakytník je prírodným zdrojom 
vitamínu C.

RAKYTNÍČEK® multivitamínové 
želatínky s rakytníkom  70 ks

akcia
1139€

939€
69,56 €/l

135 ml

zdravotnícka 
pomôckanádcha 

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

PHYSIOMER®  
Hypertonický  135 ml 

cena za 1 ks

od 849€
600 g

14,15 €/kg



Akcia platí od 1. 3. – 31. 3. 2017 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.  

JAR BEZ VRÁSOK

KO
ZM

ET
IK

AAkcia platí na ľubovoľný výrobok z radu Eucerin Anti-Age:
HYALURON-FILLER (vyplnenie hlbokých vrások), VOLUME-FILLER
(objem pleti), ELASTICITY+FILLER (pružnost pleti), Q1O ACTIVE
(vyplnenie jemných vrások) a EVEN BRIGHTER (pigmentové škvrny).

Akciová cena

19,90 €  / ks

ZLAVA
AŽ DO 

-40 %

'

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

KOMPLEXNÁ
STAROSTLIVOSŤ
RADU SÉBIUM

* Ku kúpe akéhokoľvek krému Sébium 
   dostanete Sébium H2O 500 ml za 3,99 € (v hodnote 21,49 €) 7,98 €/l.

PODĽA
VLASTNÉHO
VÝBERU

Krém Hygiena s 80% ZĽAVOU*Krém +

 - 20�%
na rad LIFTACTIV

Platí od 1. 3. do 31. 3. 2017.

NA OČNÉ KRÉMY, VŠETKÝCH 4 RADOV:

AKCIA -30 %

MAGICAL HYDROBALANCE CONTROL

MAGICAL RADIANCE CONTROL

MAGICAL ANTI-AGEING COMPLEX

MAGICAL SUPREME LIFTING



Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 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

VYBERTE SI MINIMÁLNE 2 ĽUBOVOĽNÉ
PRÍPRAVKY Z RADU EFFACLAR ALEBO LIPIKAR

A ZÍSKAJTE ZĽAVU

– 4 €*

* Akcia sa nevzťahuje na už zvýhodnené ponuky.

ŠPECIÁLNA JARNÁ PONUKA

Výživové doplnky, 
minerály, vitamíny Z VIAC AKO 90 PRODUKTOV

2+1
ZADARMO

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

MIXUJTE 

100% prírodná starostlivosť pre zdravie a krásu vašej pokožky
Mixujte z viac ako 150 produktov značky Weleda

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

2+1 
ZADARMO



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. Nalgesin® S obsahuje sodnú soľ naproxénu, NUROEFN® RAPID 400 mg CAPSULES obsahuje 

ibuprofen, Imodium® obsahuje loperamid, MUCOSOLVAN® obsahuje ambroxoliumchlorid, PROSPAN® Sirup obsahuje suchý extrakt z brečtanových listov, NiQuitin® Clear 21mg obsahuje nikotín.   
Akcia platí od 1. 3. do 30. 4. 2017 alebo do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

kašeľ 

liek1

PROSPAN®  
Sirup 

 100 ml alebo 200 ml 

vitamíny a minerály 

849€
1019€

výživový doplnok 

Bion®3 ADULT  30 tbl

imunita 

1079€
1279€

výživový doplnok 

HLIVA USTRICOVITÁ 
s rakytníkovým olejom 

a REISHI FORTE  60 cps

chrípka a prechladnutie 

399€
489€

liek1 

Robicold®  200 mg/30 mg  
obalené tablety 20 tbl

trávenie 

výživový doplnok 

739€
939€

LINEX® FORTE  28 cps 

odvykanie od fajčenia 

liek2

1819€
2419€

NiQuitin®  
Clear 21mg  

transdermálna náplasť  7 ks

kašeľ 

479€
579€

liek1

47,90 €/l

MUCOSOLVAN®  
Sirup JUNIOR  100 ml

100 ml

bolesť 

299€
379€

liek1

NUROFEN® RAPID 400 mg 
CAPSULES  10 cps 

intímna hygiena 

789€kozmetika 

LACTACYD® Pharma  
ANTIMYKOTICKÝ  250 ml

bolesť 

liek1 

519€
619€

Panadol® Extra Novum  48 tbl

meranie tlaku krvi 

zdravotnícka pomôcka 

4999€
5999€

Tlakomer 
OMRON M2  ks 
s adaptérom ZADARMO

imunoglukán 

výživový doplnok 

1869€
2119€

Imunoglukan P4H® 100 mg 
 60 cps

vlasy 

výživový doplnok 

Donna HAIR  
Forte   

90 tob (3 mesiace)  
+ náušnice alebo prívesok  

s krištáľmi Swarovski® ZADARMO 

jazvy a strie 

kozmetika 

Bi-Oil®  125ml

zubné protézy 

zdravotnícka pomôcka

Corega® Original extra silný 
alebo Bez príchute  2 x 40 g

bolesť 

779€
929€

liek1
30 tbl

Nalgesin® S  20 tbl alebo 30 tbl 

hnačka 

liek1

Imodium®  20 tvrdých cps 

599€
729€

prerezávanie zúbkov 

homeopatický liek1 

619€
739€

Camilia® 
 perorálny roztok 10 ks

menopauza 

výživový doplnok 

GS Merilin  
HARMONY   
60 + 30 tbl

K NÁKUPU  
ODOL® EXTRA MINT 

500 ml 
LEN ZA 0,01 €

(v hodnote 2,99 €)  
0,02€/l

K NÁKUPU 
LACTACYD® PHARMA 

HYDRATUJÚCI 
LEN ZA 0,01 €

(v hodnote 7,29 €)  
0,04€/l

1799€
2199€

2299€
2799€

rec
yk

lač
ný

 po
pla

to
k: 

0,0
7€

bolesť hrdla 

729€
789€

liek1

Dorithricin®  20 pst 

VÝHODNE  
AJ MUCOSOLVAN® 

Retard 75 mg1  
20 cps 

90 tob

579€
729€

57,90 €/l

100 ml

2189€
2589€

969€
143,92 €/l

31,56€/l

extra silný

121,13€/kg


