
na viac ako
290 produktov

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. 3. do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob. 

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32 % gél
180 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. 

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
TANTUMGRIP 10 vreciek
600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok
Novinka proti príznakom chrípky a prechladnutia, ako sú bolesť hlavy, teplota a upchatý nos.  
* K nákupu TANTUMGRIP, 10 vreciek1 s príchuťou citrón alebo pomaranč získate TANTUM® 
NATURA, 15 gumených pastiliek s príchuťou citrón a med alebo pomaranč a med (v hodnote 7,69 €) 
LEN ZA 0,01 €. Príchute je možné kombinovať. TANTUM® NATURA je výživový doplnok.

PRODUKTY Dr.Max 
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. Nevzťahuje sa na lieky Dr.Max.

BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg
50 tbl
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. VÝHODNE 
AJ BRUFEN® 400 mg, 30 tbl za 3,49 € (z pôvodných 4,29 €). 
Lieky¹ obsahujú ibuprofén. 

HEMOROIDY
Procto-Glyvenol® 5%+2%
rektálny krém 30 g
Liek² sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. 

BOLESŤ A HORÚČKA
PARALEN® 500
24 tbl
Liek1 tlmí bolesť. Znižuje horúčku. Pomáha pri chrípke.  
Nedráždi žalúdok. Je vhodný aj pre diabetikov.  
Obsahuje paracetamol.

Nový lepší 
vernostný  
program 

Dr.Max CLUB

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU149 €
/179 €

439 €
50 tbl /539 €
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18,967 €/100 g

/689 €
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849 €
0,606 €/1 vrecko

/999 €

BOLESŤ,  
HORÚČKA
ASPIRIN®-C
20 šumivých tbl
Liek¹ uľavuje od bolesti hlavy, zubov a menštruačnej bolesti. 
Na symptomatickú úľavu od bolesti a horúčky pri prechladnutí 
alebo príznakoch podobných chrípke. VÝHODNE AJ ASPIRIN®-C, 
10 šumivých tbl¹ za 4,49 € (z pôvodných 4,99 €).

KAŠEĽ
Pleumolysin®
10 ml
Silné antitusikum na úľavu od suchého a dráždivého kašľa.  
Liek¹.

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. 

NÁDCHA
Sanorin® 0,5 ‰ sprej
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Zmierňuje príznaky akútnej nádchy, rýchlo a účinne uvoľňuje 
upchatý nos a prínosové dutiny. Liek⁵ obsahuje nafazolíniumnitrát. 
VÝHODNE AJ iné vybrané lieky z radu SANORIN®.

NÁDCHA
Nasivin® Soft 0,05  % 
10 ml
Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni.  
Pre dospelých a deti od 6 rokov. Bez konzervantov.  
Liek⁵ obsahuje oxymetazolín.

NÁDCHA
NASAL DUO ACTIVE  
1,0/50 mg/ml
nosová roztoková  
aerodisperzia 10 ml
Nosový sprej s dvojitým účinkom – váš upchatý nos nielen uvoľní, 
ale aj účinne zahojí podráždenú sliznicu. Liek5. VÝHODNE AJ 
NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml⁵ za 4,29 € 
(z pôvodných 4,59 €), 42,900 €/100 ml.

BOLESŤ A HORÚČKA 
U DETÍ
NUROFEN®  
pre deti Jahoda
200 ml
Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Obsahuje dávkovaciu 
trubičku na presné a jednoduché dávkovanie. Suspenzia pre deti 
od 3 mesiacov. Balenie pre rodiny s deťmi. VÝHODNE AJ Nurofen 
pre deti 200 ml1 za 7,19 € (z pôvodných 7,99 €), 3,595 €/100 ml. 
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

KAŠEĽ
ACC® 20 mg/ml pre deti  
a dospelých
perorálny roztok 200 ml
Skvapalňuje hlien v dýchacích cestách a uľahčuje vykašliavanie. Dávkovanie možné odmerným 
pohárikom alebo striekačkou. Bez umelých farbív. S čerešňovou príchuťou. * K nákupu ACC®  
20 mg/ml, 200 ml, získate ACC® 20 mg/ml, 100 ml (v hodnote 4,59 €) LEN ZA 0,01 €,  
0,010 €/100 ml. Lieky¹ obsahujú acetylcysteín. 

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. 3. do 31. 3. 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. 3. do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob. 

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
COLDREX®  
Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek 
Horúci nápoj pre účinnú úľavu od príznakov chrípky 
a prechladnutia. Liek¹ odstraňuje bolesti hlavy, svalov a kĺbov, 
bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos a znižuje horúčku. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU COLDREX®.

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 štyroch 
účinných látok. Liek¹ účinne odstraňuje väčšinu príznakov chrípky 
a prechladnutia, ako sú bolesť hlavy, kĺbov, svalov a upchatý nos. 
VÝHODNE AJ THERAFLU® FORTE, 10 vreciek¹ za 8,79 € 
(z pôvodných 10,79 €), 0,879 €/1 vrecko.

PRECHLADNUTIE  
A CHRÍPKA
Robicold® 
200 mg/30 mg, 20 tbl
Liek1 na rýchle zmiernenie príznakov súvisiacich s bežným 
prechladnutím a chrípkou. Zmierňuje zdurenie nosovej sliznice, 
uľavuje od bolesti hlavy a hrdla, znižuje teplotu. VÝHODNE AJ 
Robicold® Rapid, 20 cps¹ za 6,49 € (z pôvodných 7,29 €). 

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. 

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP  
horúci nápoj Novum  
500 mg/10 mg
12 vreciek
Liek¹ odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť. 
Bez umelých farbív. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU 
PARALEN® GRIP horúci nápoj.      

KAŠEĽ
Robitussin™ ANTITUSSICUM, JUNIOR  
alebo EXPECTORANS
100 ml 
Rad liekov¹ Robitussin™ Antitussicum a Junior (oba dextrometorfan), Expectorans (guajfenezín)  
je určený na úľavu od rôznych druhov kašľa.

Vedeli ste, že
liečbu bolesti hrdla 
môžete podporiť aj 
stravou bohatou na 
zinok a vitamín C?  
Taktiež pite čo najviac tekutín, 
dbajte na to, aby ste mali krk 
a hruď stále v teple, a zvýšte 
vlhkosť v miestnosti, napr. 
nádobami s vodou 
na radiátoroch. 

BOLESŤ HRDLA
STOPANGIN®
orálna aerodisperzia 30 ml
Liek1 dezinfikuje a lieči zápalové a infekčné ochorenie ústnej 
dutiny a hltanu. Obsahuje hexetidín.

BOLESŤ HRDLA
Strepfen®
24 pst
Úľava od bolesti, zápalu a opuchu hrdla. Poskytuje upokojujúci 
efekt po 2 minútach a tlmí bolesť v krku až na 6 hodín. VÝHODNE 
AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Strepfen®. 
Lieky1,7 obsahujú flurbiprofén. 

419 €
41,900 €/100 ml

0,5 ‰ /509 €
429 €
42,900 €/100 ml

10 ml /459 €

429 €
42,900 €/100 ml

/459 €
499 €
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729 €
24 pst /829 €

629 €
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639 €
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599 €
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458 €*
UŠETRÍTE

 ACC® 20 mg/ml,  
100 ml1
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11,580 €/100 ml
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Nový lepší
vernostný program 
Dr.Max CLUB

Zbieraním ďalších bodov môžete postupne získať zľavu až 20 %.

 Za každé celé jedno euro nákupu 
získate 1 bod. 

 Zbieraním bodov sa dostávate do 
jednotlivých úrovní zľavy S, M, L a XL.

 Pri ďalšom nákupe získavate 
nárok na uplatnenie jednorazovej 
percentuálnej zľavy.

 Po uplatnení zľavy pri nákupe vám 
budú odrátané príslušné body. 
Zvyšné body zostávajú na vašej 
vernostnej karte.

 Hodnota nákupu, pri ktorom 
si uplatňujete zľavu, môže byť 
maximálne 100 € s DPH.

Modelový príklad

Prvý nákup 
voľnopredajného 

sortimentu*
v hodnote 15,90 €,

získavate
15 bodov.

Zbieranie bodov

+ =
Uplatnenie zľavy

Druhý nákup 
voľnopredajného 

sortimentu*
v hodnote 17,29 €,

získavate
17 bodov.

Nákup 
voľnopredajného

sortimentu*
v hodnote 21,50 €,

môžete si uplatniť
zľavu 5 %.

32 bodov
Nazbieraných

Nárok na zľavu
pri ďalšom nákupe

5 %
2 body
Zostatok po uplatnení 
5 % zľavy

Za nákup pri 
uplatňovaní zľavy 
sa vám body 
nepripisujú.

Buďte tvorcom svojej zľavy. Používajte pravidelne svoju vernostnú kartu Dr.Max CLUB pri každom nákupe a zbierajte 
body. Nazbierané body si môžete premeniť na zaujímavú zľavu, ktorej výška závisí od počtu získaných bodov. Zľavy 
sú odstupňované v štyroch úrovniach S, M, L a XL.

www.drmax.sk/drmaxclub
* Voľnopredajný sortiment je na účely zbierania bodov osobitným spôsobom defi novaný vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max. 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. Zľavu nie je možné 
uplatniť v e-shope. Zľavu je možné uplatniť v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr.Max.

S 30 bodov
Nazbieraných

Nárok na zľavu

5 %
M 60 bodov

Nazbieraných

Nárok na zľavu

10 %
L 150 bodov

Nazbieraných

Nárok na zľavu

15 %
XL 300 bodov

Nazbieraných

Nárok na zľavu

20 %

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť 5 ks
Liečivé náplasti s diklofenakom pre spoľahlivú úľavu od bolesti 
svalov a kĺbov s dlhodobým účinkom. VÝHODNE AJ Diclobene 
140 mg, 10 ks za 15,29 € (z pôvodných 16,29 €), 1,529 €/1 ks.  
Lieky2 obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

BOLESŤ
Ibalgin® 400
48 tbl
Ružový Ibalgin je len jeden. Pomáha pri bolesti hlavy, zubov, 
chrbta, svalov, kĺbov, menštruačných bolestiach a horúčkach pri 
chrípkových ochoreniach. Má protizápalový účinok. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Liek1 obsahuje ibuprofén.

LOKÁLNA BOLESŤ
VoltaTherm
hrejivá náplasť 5 ks
Hrejivá náplasť VoltaTherm poskytuje 8 hodín tepla pre predĺženú 
úľavu od bolesti až na 24 hodín. Účinok pozorovaný pri akútnej 
nešpecifickej bolesti v dolnej časti chrbta počas a po 2 dňoch 
používania. Zdravotnícka pomôcka.

BOLESŤ
Nalgesin® S 275 mg
20 tbl
Rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, zubov, 
chrbta a svalov, gynekologické či pooperačné bolesti.  
Podáva sa tiež pri prevencii a liečbe migrény. VÝHODNE AJ 
Nalgesin® S 275 mg, 30 tbl za 7,59 € (z pôvodných 9,29 €).  
Lieky¹ obsahujú sodnú soľ naproxénu.

BOLESŤ
Voltaren Rapid 25 mg
20 cps
Ľahko prehltnuteľné želatínové tobolky s protizápalovým  
účinkom na rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.  
Liek1 obsahuje draselnú soľ diklofenaku.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
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. Bez parfumácie. 
Pre dospelých a dospievajúcich. Lieky2 obsahujú ibuprofén. 
* Pri nákupe Ibalgin® gél 2 × 100 g alebo Ibalgin®krém 2 × 100 g 
získavate výhodnú cenu. Produkty je možné kombinovať. Bežná 
cena Ibalgin® gél alebo krém, 100 g je 6,89 €, 6,890 €/100 g.

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. 3. do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob. 

OPAR
HERPESIN® KRÉM
2 g
Pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva opary. VÝHODNE AJ 
HERPESIN® KRÉM, 5 g za 9,99 € (z pôvodných 10,79 €), 
199,800 €/100 g. Lieky² obsahujú aciklovir.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene 
gél 100 g
Diclobene – keď je rýchlosť a sila dôležitá – chladivý gél 
s diklofenakom – na rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Liek² obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 

Vedeli ste, že
bolesť chrbta spôsobuje 

aj nedostatok pohybu 
a civilizačné vplyvy ako 

napríklad množstvo času 
stráveného pri PC, televízii 
a za volantom automobilu?

Dbajte na správnu pracovnú 
stoličku, matrac a pravidelné 

cvičenie. 

489 €
/549 €

549 €
20 tbl /679 €

549 €
/669 €

999 €
4,995 €/100 g

2 × 100 g /1378 €
619 €

6,190 €/100 g

/659 €

949 €
1,898 €/1 ks

5 ks /1019 €
849 €

1,698 €/1 ks

/1029 €

-27%*

-19%

-17%

649 €
324,500 €/100 g

2 g /709 €

NOVINKA



5 rokov
z á r u k a

PAD upozornenie 
na displeji

ZDARMA

1. Liek na vnútorné použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka. * 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. 3. – 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob. 

NADÚVANIE
Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. Najvyššia 
koncentrácia účinnej látky. Zdravotnícka pomôcka.

VITAMÍN C
Jamieson® Vitamín C  
1 000 mg s postupným  
uvoľňovaním
120 tbl
Vitamín C vo svojej aktívnej forme zaisťuje predĺženým pôsobením 
maximálne vstrebávanie. S prírodnými bioflavonoidmi, rutínom 
a hesperidínom je to vysoko vstrebateľná forma vitamínu C. 
Výživový doplnok.  

VITAMÍNY
DeVit® 2000
60 cps
Obsahuje 2000 IU prírodného vitamínu D3 v dokonale 
vstrebateľnej forme. Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých 
kostí, zubov a prispieva k správnemu fungovaniu svalov či 
imunitného systému. VÝHODNE AJ DeVit® Forte, 20 ml za 7,49 € 
(z pôvodných 9,29 €), 37,450 €/100 ml. Výživové doplnky.

OČI
Ophthalmo-Septonex®
10 ml
Na liečbu akútnych a chronických nehnisavých zápalov spojoviek, 
očných mihalníc a nehnisavých povrchových zápalov rohovky. 
Liek4 je určený na vkvapkávanie do oka.

LAKTOBACILY
PROBIO-FIX® 
60 cps
Výživový doplnok obsahuje mliečne baktérie uložené v špeciálnom 
ochrannom matrix a v ALU tube. Odporúčaný Slovenskou 
spoločnosťou pre probiotiká.

HNAČKA
Imodium®
20 tvrdých kapsúl
Rýchla a účinná liečba akútnej a chronickej hnačky. Neovplyvňuje 
prirodzenú črevnú mikroflóru. Vhodné pre dospelých a deti  
od 6 rokov. VÝHODNE AJ Imodium®, 8 tvrdých kapsúl za 3,79 € 
(z pôvodných 4,39 €). Lieky¹ obsahujú loperamídiumchlorid.

TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml
Vaše trávenie ako nové. Liek¹ pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej 
mikroflóry pri hnačke, ale aj pri zápche a pri liečbe antibiotikami. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. VÝHODNE AJ Hylak® forte, 30 ml¹ 
za 4,99 € (z pôvodných 5,39 €), 16,633 €/100 ml. 

IMUNITA
Kolostrum s beta-glukánmi 
30 cps
Jedinečné a komplexné zloženie prírodného kolostra, značkových 
beta-glukánov, zinku, selénu a patentovanej formy vitamínu C, 
vhodné pre deti od 3 rokov. Výživový doplnok. 

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer OMRON  
M300 Eco
1 ks – teplomer ZADARMO
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou pre normálnu 
aj silnú pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. Kalibrácia 
v rámci 3-ročnej záruky zdarma. Zdravotnícka pomôcka. 

MOČOVÉ CESTY
UROVAL® manosa AKUT
10 tbl
Unikátne spojenie extraktu kanadských brusníc a D-manózy. 
Vysoká koncentrácia obsiahnutých látok 50 mg PAC 
(proanthokyanidinov) v dennej dávke. Vhodné aj pre tehotné 
a dojčiace ženy. VÝHODNE AJ UROVAL® manosa AKUT, 20 tbl 
za 12,39 € (z pôvodných 14,39 €). Výživové doplnky. 

OPUCH A ZÁPAL
AESCIN
20 mg 30 tbl
Určený na liečbu lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin 
a chorôb žíl dolných končatín. VÝHODNE AJ AESCIN, 20 mg 
90 tbl za 9,79 € (z pôvodných 10,49 €).  Lieky¹ obsahujú 
a-escinum.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 rybí olej  
FORTE 1 000 mg
180 tbl
Vysoká dávka pre zdravé srdce, mozog a zrak. Denný príjem 
250 mg EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca. 
DHA podporuje duševnú vitalitu, prispieva k normálnej funkcii 
mozgu a zraku. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
ZPRODUKTOVÉHO RADU Omega-3 FORTE. Výživové doplnky. 

1. Liek na vnútorné použitie. 4. Liek na aplikaciu do oka.
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. 3. do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob. 

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZY
Cemio kamzík®
60 cps
Radosť z každého skoku! Jediný, ktorý obsahuje nie 1, ale 
2 kolagény, navyše v natívnej podobe. S vitamínom C pre 
tvorbu kolagénovej siete kĺbových chrupaviek a meniskov. 
Výživový doplnok.

PROSTATA,  
POTENCIA, VITALITA
Cemio RED3®
60 cps
Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká a ľan siaty 
podporujú zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne zdravie 
a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen podporuje vitalitu. VÝHODNE 
AJ Cemio RED3® 30 cps za 10,99 € (z pôvodných 12,89 €). 
Výživové doplnky. 

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZY
proenzi® Intensive 
120 + 60 tbl NAVIAC
To najlepšie pre váš pohyb od proenzi®. Intenzívna kĺbová výživa s 
bosweliou, kurkumou a vŕbou bielou na zdravie kĺbov obohatená 
o BioPerine® na podporu vstrebávania. VÝHODNE AJ proenzi® 
ArthroStop® Rapid+, 180 tbl za 20,99 € (z pôvodných 24,59 €). 
Vyživové doplnky.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife  
BP A2 Accurate NEW s AD
1 ks
Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene, 
vybavený PAD technológiou pre včasné rozpoznanie arytmie 
srdca. Klinicky overená presnosť, pamäť na 30 meraní. 
Zdravotnícka pomôcka. 

Vedeli ste, že
hnačka spôsobuje 
stratu základných 

tekutín a solí, takže 
sa budete cítiť slabo 

a vyčerpane?
Liečbu je vhodné začať hneď po 

prvom prejave, čím sa znížia tieto 
straty a vy sa budete cítiť lepšie. 

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. 
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EAU THERMALE 
– hydratačná sila 
termálnej vody 
vo forme krému 

D.S. 
– pre pokožku, 
ktorá trpí lupinami, 
začervenaním 
a svrbením

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

V akcii NUANCE 1 + 1 zadarmo a URIAGE 2 + 1 zadarmo získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. Akcia 1 + 1 zadarmo platí na celé portfólio produktov značky NUANCE. Akcia 2 + 1 zadarmo 
platí na ktorýkoľvek produkt z produktových radov URIAGE EAU THERMALE a URIAGE D.S. Výhodné balenie Eucerin® z produktových radov Eucerin® HYALURON-FILLER, Eucerin® HYALURON-FILLER 
+ VOLUME-LIFT, Eucerin® HYALURON-FILLER + ELASTICITY. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 3. do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob. 
Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Spoznajte 
tajomstvo liečivej 
Termálnej vody 
URIAGE

Vrásky sú už 
minulosťou 
s kozmetikou 
Eucerin

VÝHODNÉ

BALENIE

Rozviňte svoju 
prirodzenú krásu 
s kozmetikou 
NUANCE

PLATÍ 
NA CELÉ

PORTFÓLIO

1 + 1
ZADARMO

2+ 1
ZADARMO

* 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. 3. do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob. 
** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

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.*  

NÁDCHA
QUIXX® extra Nosový sprej
30 ml
Starostlivosť o váš nos. VÝHODNE AJ QUIXX® daily, 100 ml 
za 7,99 € (z pôvodných 9,09 €), 7,990 €/100 ml.  
Zdravotnícke pomôcky.

IMUNITA
HLIVIAČIK SIRUP  
S HLIVOU USTRICOVITOU  
+ RAKYTNÍK s príchuťou  
hrušky 100 ml
Sirupy z prírodných zdrojov na podporu imunity pre deti od 1 roka. 
Obsahujú  ovocný koncentrát z viac ako 1 kg čerstvého ovocia, 
rakytník a hlivu so 118,2 mg betaglukánov v 1 lyžičke. Sirup možno 
užívať neriedený, zmiešať s nápojom alebo ho pridať do jedla. 
VÝHODNE AJ HLIVIAČIK® SIRUP S HLIVOU USTRICOVITOU 
+ RAKYTNÍK s príchuťou višne, 100 ml za 8,59 €  
(z pôvodných 10,79 €), 8,590 €/100 ml. 

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Bepanthen®  
Sensiderm krém
20 g
Uľavuje od svrbenia do 30 minút po aplikácii. Prirodzene 
obnovuje kožnú bariéru. Hydratuje a regeneruje. Možno ho 
používať dlhodobo. VÝHODNE AJ Bepanthen® Sensiderm krém, 
50 g za 12,39 € (z pôvodných 14,09 €), 24,780 €/100 g. 
Zdravotnícke pomôcky.

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Sudocrem®
125 g
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri 
plienkových zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností 
v starostlivosti o pokožku. VÝHODNE AJ Sudocrem® 60 g za 
3,59 € (z pôvodných 3,79 €), 5,983 €/100 g. Kozmetické výrobky. 

KOZMETIKA
Coupeliac gél
20 ml
Intenzívne upokojuje citlivú začervenanú pleť, rozšírené cievky sú 
menej viditeľné, zabraňuje vzniku nových začervenaných miest. 
VÝHODNE AJ Coupeliac krém, 50 ml za 10,99 € (z pôvodných 
13,49 €), 21,980 €/100 ml. Kozmetické výrobky. 

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Bepanthen® Care Masť
100 + 30 g ZADARMO
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenín. Na každodennú starostlivosť. Stará sa 
aj o prsné bradavky namáhané dojčením i o suchú pokožku celej rodiny. Kozmetický výrobok.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI 
Vibovit®+ FARMA 
50 ks 
Želé multivitamíny pre deti s vynikajúcou ovocnou chuťou a komplexom 10 vitamínov a minerálnych 
látok na podporu ich imunity. * Akcia platí na vybrané príchute multivitamínov pre deti Vibovit®.  
Príchute je možné kombinovať. Výživové doplnky. 
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INDULONA
SPOKOJNOST

70
ROKOV

2+1
ZADARMO

od 199 €
Števo 
Martinovic
herec

-15%

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.

UŠETRÍTE

18 €

5199 €
/6999 €

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

Profi ZYM plus je vhodné užívať:

1399 €
/1799 €

Ocuvite prispieva
k udržaniu dobrého zraku

Zľava platí na vybrané produkty značky Jamieson®.

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 3. do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob.

od 679 €
100 tbl /799 €

199 €
2,341 €/100 ml

85 ml

Platí len na vybrané produkty značky INDULONA.

-22%

DARČEK
K MDŽ

LEN ZA CENT

Nakupujte
8. marca 2019

Akcia platí len 8. 3. alebo do vypredania zásob v online lekárni Dr.Max. Termálna voda Avène, 50 ml (0,020 €/100 ml) 
alebo BIODERMA Sensibio H2O, 100 ml (0,010 €/100 ml) len za 0,01 €.

www.drmax.sk

Ku každému nákupu nad 9,90 € získate termálnu vodu 
Avène 50 ml alebo micelárnu vodu BIODERMA 100 ml 
len za 0,01 €. Len pre prvých 1000 zákazníkov.

na www.drmax.sk

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

Vďaka vernostnej karte 
Dr.Max CLUB máte vždy 
istotu, že aj na liekoch 
na srdce a cievy a na 
antidiabetiká, ktoré sú 
na predpis, dostanete 
vždy zľavu z doplatku.

Zľava až do

z doplatku*
50 %

Lieky na srdce a cievy

Antidiabetiká



1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikaciu do nosa. 7. Liek na aplikaciu do hrdla.
* Pri nákupe ľubovoľnej kombinácie voľnopredajných liekov značky Dr.Max zaplatíte za tretí kus iba 0,01 €. Pri rôznych cenách liekov zaplatíte 0,01 € za najlacnejší z nich. 
Vzťahuje sa na Acetylcystein1 Dr.Max 600 mg 10 tbl eff  (obsahuje acetylcysteín), Alergimed1 5 mg 7 tbl (obsahuje levocetirizín), Algirin1 500 mg 10 tbl (obsahuje kyselinu 
acetylsalicylovú), Ambroxol1 Dr.Max 30 mg/5 ml a Ambroxol1 Dr.Max 15 mg/5 ml 100 ml (obsahuje ambroxoliumchlorid), Helisolv1 sirup 120 ml (obsahuje suchý extrakt z listu 
brečtana), Ibuprofen1 Dr.Max 400 mg 24 tbl a Ibuprofen1 Dr.Max 400 mg 48 tbl (obsahuje ibuprofén), Loperamid1 Dr.Max 2 mg 20 cps (obsahuje loperamidiumchlorid), Nogrip1

14 vreciek, Orasept s príchuťou medu a  citrónu1 a Orasept mentol1 24 ks, Orinox5 1 mg/ml 10 ml (obsahuje xylometazolíniumchlorid), Parapyrex1 500 mg 20 tbl (obsahuje 
paracetamol), Parapyrex Combi1 500 mg/65 mg 20 tbl, Tussical1 200 ml (butamirátiumdihydrogencitrát), Larynox7 30 ml (obsahuje benzydamíniumchlorid). Zľavu nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob.

Staráme sa o zdravie
celej vašej rodiny

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 sa nevzťahuje na lieky Dr.Max. 
Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob.

TRETÍ
LIEK Dr.Max

LEN ZA
CENT*

na viac ako
290 produktov
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