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Diclobene gél2  100 g 

Pre rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti 
chrbta, svalov a kĺbov. Teraz za 4,29 € 

(z pôvodných 5,72 €), 42,90 €/kg. 
VÝHODNE AJ Diclobene 140 mg Liečivá 

náplasť2 5 ks za 6,29 € (z pôvodných 7,99 €). 
Obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 

lokálna bolesť 

Ibalgin® 4001  48 tbl

Ružový Ibalgin® je len jeden. Bolesť hlavy, chrbta, 
svalov, kĺbov a menštruačné bolesti. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje ibuprofen. 

bolesť 

549€

449€
48 tbl

Coenzym Q10  
s tiamínom  60 cps

Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), 
ktorý prispieva k správnej látkovej premene 
dôležitej pre tvorbu energie, správnemu fungovaniu 
nervového systému a správnej funkcii srdca. 

energia, nervy, srdce 

999€
60 cps
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Magnesium B6  
Premium 100 mg  50 tbl

Magnézium (horčík) prispieva k zníženiu únavy 
a vyčerpania, k správnemu fungovaniu nervového 
systému a k správnemu fungovaniu svalov a psychiky. 
Magnesium 400 Sticks bez nutnosti zapíjania.

únava a vyčerpanie

999€
50 tbl
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Magnesium 400 Sticks  
30 vreciek (v hodnote 5,49€)  
LEN ZA 1€!*

proenzi® ArthroStop® 
Rapid+  180 tbl + 45 tbl ZADARMO

Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým 
účinkom, ktorý pretrváva 2 až 3 mesiace 

po ukončení užívania. Vitamín C prispieva 
k normálnej funkcii chrupaviek. 

kĺby 

3859€

2359€
180 tbl + 

45 tbl
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REVITANERV  30 cps 

S obsahom kyseliny alfa-lipoovej, selénu 
a vitamínu E. Naviac s vitamínom B1, B2, 

B3 a B6 prispieva k normálnej činnosti 
nervovej sústavy.

nervová sústava 

1519€

1299€
30 cps
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 2+1
ZADARMO**

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 len pri nákupe Magnesium B6 Premium 50 tbl. **Akcia platí len pri nákupe Coenzym Q10 s tiamínom 60 cps.

radujte sa 

z pohybu!

UŠETRÍTE AŽ 

15 € 

100 g

ZĽAVA  
- 25 %



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
499€

449€
24 pst

liek1bolesť hrdla 

Na úľavu od príznakov bolesti 
hrdla. Cmúľanie pastilky umožňuje 
účinkovanie liečiva v postihnutej 
oblasti a taktiež pomáha zvlhčovať 
a upokojiť bolestivú oblasť.

Orasept  
mentol alebo 
s príchuťou  
medu a citrónu  24 pst

akcia
779€

679€
1 ks

liek2liečba pokožky

KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. 
KONIEC PLESNE. Určený na liečbu 

kožnej mykózy (plesne) nôh, 
vrátane medziprstových 

priestorov, rúk a dalších častí tela. 
Obsahuje bifonazol.

Canespor® krém  15 g  alebo roztok  15 ml

akcia
809€

699€

liek1bolesť 

Proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. 
Uľavuje od bolesti a znižuje emočné 

a psychické napätie.

ATARALGIN®  50 tbl

akcia
619€

569€
 113,80 €/l

liek1kašeľ 

Jedinečná kombinácia 2 účinných látok 
pre úľavu od suchého kašľa - zastaví 
dráždivý kašeľ a obnovuje ochranný 

film na sliznici dýchacích ciest.

Stoptussin®  50 ml

zdravotnícka 
pomôckamykóza nechtov a nôh

Scholl Kúra na nechtovú 
mykózu  3,8 ml  alebo Kompletná 
súprava pre ošetrenie atletickej 
nohy – mykózy nôh 4 ml + 10 ml

akcia
450€

399€
50 tbl

liek1bolesť a horúčka

Používa sa na tlmenie miernej 
až stredne silnej bolesti 

ako sú bolesti hlavy vrátane 
migrény, bolesti zubov, 

menštruačné bolesti a na zníženie 
horúčky. Obsahuje ibuprofen.

Ibuprofen Dr.Max 
400 mg  30 tbl alebo 50 tbl 

akcia
279€

249€
30 tbl

akcia
519€

429€
42,90 €/l

1 ks

liek1kašeľ 

Rad produktov Robitussin™ 
Antitussicum a Junior 
(oba dextrometorfan), Expectorans 
(quajfenezín) je určený na úľavu 
od rôznych druhov kašľa.

Robitussin™ 
ANTITUSSICUM, 
JUNIOR alebo 
EXPECTORANS   
100 ml

akcia
1979€

1679€

liek1prostata 

Liek na liečbu ťažkostí s močením 
pri nezhubnom zväčšení prostaty  
u dospelých mužov v I. a II. štádiu. 
Obsahuje extrakt Serenoa repens.

Prostamol® UNO  60 cps

akcia
1139€

979€

liek2lokálna bolesť 

Tenká, samostatne balená liečivá 
náplasť pre úľavu od akútnej 
bolesti, zápalu a opuchu. Pôsobí 
priamo v mieste aplikácie. Obsahuje 
sodnú soľ diklofenaku. VÝHODNE 
AJ Voltaren® Forte 2,32 % gél 
150 g za 14,99 € (z pôvodných 
17,59 €) 99,93€/kg.

Voltaren®  
140 mg  
Liečivá  
náplasť  5 ks

facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk
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akcia
1489€

1289€
3,8 ml

akcia
1539€

1139€
4 ml + 

10 ml



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
429€

359€
30 ml

liek1nadúvanie 

Proti plynatosti a nafukovaniu. 
VÝHODNE AJ Espumisan®easy 

14 vreciek za 4,29 € (z pôvodných 
4,99 €). Obsahuje simetikón.

Espumisan®L  30 ml

akcia
799€

499€
30 

vreciek

výživový 
doplnoktrávenie

Psyllium je prírodná vláknina 
používaná v Indii viac ako 

2 000 rokov. 

Psyllium  200 g  alebo 
Psyllium Drink 

30 vreciek

akcia
819€

719€

liek1trávenie 

Aby trávenie nebolo trápenie! 
Dodá potrebné tráviace enzýmy 
na prírodnej báze, ktoré podporia 
vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. 
Obsahuje pancreatinum.

PANCREOLAN® forte  60 tbl

akcia
1159€

999€

dietetická 
potravina trávenie

Obsahuje probiotické kultúry. 
Používa sa pri opakovaných 

zvracaniach, zníženej pohyblivosti 
čriev alebo dojčenskej kolike. 

S uchovávaním pri izbovej teplote.

BioGaia® Protectis® 
Kvapky  5 ml

cena

899€
17,98 €/l

1 ks

výživový 
doplnokšťava z aloe  

Šťava z aloe má jemnú chuť 
bez výraznej arómy. Aloe vera 
je rastlina obsahujúca veľa 
vitamínov, aminokyselín, enzýmov 
a polysacharidov.

akcia
739€

639€
48 tbl

liek1pálenie záhy

Rýchlo poskytuje dvojitú úľavu 
od pálenia záhy a tráviacich ťažkostí. 

Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy. 
Výhodne aj GAVISCON DUO EFEKT 

Žuvacie tablety 24 tbl za 4,39 € 
(z pôvodných 4,99 €).

GAVISCON DUO EFEKT 
Žuvacie tablety  48 tbl

akcia
629€

499€
24,95 €/l

liek1zápcha 

Účinná látka laktulóza pomáha 
pri zápche, stimuluje pohyblivosť 
hrubého čreva a zabezpečí návrat 
normálnej konzistencie stolice.

lactecon ®  
 perorálny roztok 200 ml

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

akcia
679€

579€
32 cps

zdravotnícka 
pomôckanadúvanie

Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu 
a plynatosti. VÝHODNE 

AJ Degasin® 2 GO za 4,49 € 
(z pôvodných 5,19 €). 

Degasin®  32 cps

akcia
449€

399€
19,95 €/kg

200 g

Aloe Vera  500 ml

1+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. 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.

facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk

akcia
709€

609€

liek2alergia  

Rýchla a účinná úľava od svrbenia 
rôzneho pôvodu. Účinkuje priamo 
v mieste svrbenia a podráždenia. 
Forma gélu má chladivý účinok. 
Obsahuje dimetindeni maleas.

Fenistil 0,1%  
 dermálny gél 30 g

akcia
629€

529€

liek5alergická nádcha 

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

Vibrocil®   
nosová roztoková  
aerodisperzia 15 ml

akcia
489€

439€

liek1imunita  

Vhodný pri nedostatku vitamínu C. 
Vitamín je dôležitý pre imunitu 

a podporuje prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu. 
Obsahuje kyselinu askorbovú.

Celaskon® 250 mg   
100 tbl

akcia
1119€

949€
 189,80 €/l

zdravotnícka 
pomôckaalergická nádcha 

Na prevenciu  a podpornú liečbu 
alergickej nádchy. Mangán 
zabraňuje vylučovaniu histamínu 
a následne kýchaniu, smrkaniu 
a slzeniu očí. VÝHODNE 
AJ STÉRIMAR Cu 50 ml za 9,49 € 
(z pôvodných 11,19 €). 189,80 €/l

STÉRIMAR® Mn 
 mikrosprej s obsahom morskej 
vody a mangánu, 50 ml

akcia
749€

629€
1 ks

liek4, 5alergia  

Klasická a sezónna alergia, okamžitá 
úľava, cielený účinok v mieste 
ťažkostí. Livostin® 0,5 mg/ml 
obsahuje levokabastíniumchlorid.

Livostin® 0,5 mg/ml  očná suspenzná 
instilácia 4 ml alebo nosová  
suspenzná aerodisperzia 10 ml

akcia
569€

499€
10 tbl

liek1alergia 

ZABUDNITE NA ALERGIU a užite 
si deň! Úľava od kýchania, výtoku 

z nosa, slzenia očí. Účinkuje 
24 hodín. Môže sa užívať bez ohľadu 

na jedlo. Obsahuje loratadín. 

Claritine® 10 mg  
 7 tbl alebo 10 tbl

akcia
759€

659€

zdravotnícka 
pomôckamorská voda 

Starostlivosť o Váš nos. 
VÝHODNE AJ QUIXX® soft 
Nosový sprej 30 ml za 6,59 € 
(z pôvodných 7,59 €).

QUIXX®  
Nosový sprej  30 ml

akcia
589€

539€
 107,80 €/l

liek1alergický kašeľ 

Overený liek so silným účinkom 
proti suchému a dráždivému kašľu. 

Vhodný aj na kašeľ alergického 
pôvodu. Obsahuje dropropizín.

DITUSTAT®  50 ml

akcia
359€

319€

liek1alergia

Používa sa na liečbu príznakov 
spojených s alergickými stavmi 

ako sú alergická nádcha a žihľavka. 
Obsahuje levocetirizín.

Levocetirizin 
Dr.Max 5 mg  7 tbl
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FYTO OBOJOK  1 x 65 cm

Repelentný obojok proti kliešťom 
a blchám.Vhodný pre psov i mačky.
Obsahuje Geraniol,látku prírodného 
pôvodu.Neobsahuje insekticídy ani 
hormóny. „Zloženie: 3,5 g/kg Geraniol. 
Používajte veterinárne prípravky 
bezpečne. Pred použitím si vždy 
prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku.“

Veroval® domáci test  
na zistenie Boreliózy z kliešťa  1 ks 
Odhalenie priamo z kliešťa, bez odberu vlastnej krvi.

zdravotnícka pomôcka

1179€

1099€

Veroval® domáci test  
na Prevenciu žalúdočných ochorení  1 ks 

zdravotnícka pomôcka

1179€

1099€

Veroval® domáci test  
na Drogy  1 ks 

zdravotnícka pomôcka

1289€

1199€

Veroval® domáci test  
na zistenie Neznášanlivosti lepku  1 ks 

zdravotnícka pomôcka

749€

699€

Vzduch, ktorý vdychujeme, prechádza najskôr nosom. Tu dôjde k jeho zvlhčeniu, 
zohriatiu a čisteniu. Predstavuje prvotnú bariéru pre mikroorganizmy a nečistoty.  
Je dôležitou súčasťou imunitného systému. Aby správne plnil svoju úlohu, je vhodné 
používať na jeho každodennú hygienu „morské vody”.

Keď je oslabená imunita, môže aj nos „ochorieť“. Dochádza k zápalovej reakcii nosa, 
prínosových dutín a väčšinou aj očnej spojivky. Vtedy hovoríme, že máme nádchu.

Bežnú nádchu vyvolávajú baktérie a vírusy, alergickú nádchu spôsobujú dráždivé 
látky. Môže ísť napríklad o pele, trávy, byliny, ale tiež o parazity a roztoče. Pri kontakte 
s týmito alergénmi sliznica nosa reaguje prehnane a objavia sa príznaky ako pri bežnej 
nádche. Rozlíšiť alergickú nádchu od bežnej teda môže byť zložité, keďže na prvý 
pohľad sú príznaky rovnaké.

Signály poukazujúce na pravdepodobnú alergickú nádchu: 
 � príznaky sa objavia, len keď sa nachádzame na určitých miestach  
(kde sú prítomné alergény)
 � ťažkosti pociťujeme len v určitých obdobiach roka
 � pre alergiu je typické svrbenie až pálenie podnebia a hrdla
 � bežná nádcha ustúpi do týždňa, alergická pretrváva niekoľko týždňov aj mesiacov
 � niekto z blízkej rodiny má alergické ochorenie (rodičia, súrodenci)
 � počas prvých rokov života sa vyskytovali dlhodobejšie tráviace či kožné ťažkosti

V prípade, že máte pochybnosti o aký typ nádchy ide, je možnosť vyskúšať domáci 
test na Zistenie alergie. Ak všetko ukazuje na to, že ide o alergickú nádchu, je na mieste 
objednať sa k alergológovi. Ten, na základe kožných testov, vylúči alebo potvrdí alergiu 
a stanoví vhodnú liečbu. 

PharmDr. Zdenka Bartošová
lekárnik, Dr.Max

zd
rav

ot
níc

ka
 po

m
ôc

ka

2139€

1999€

Rýchlotest na zistenie alergie na mačaciu srsť, peľ a roztoče.

Veroval® domáci test 
na ZISTENIE ALERGIE  1 ks 

Viete odlíšiť alergickú 
nádchu od tej bežnej?
Raz za čas sa stane, že sa prebudíme s nádchou. Prvou voľbou 
sú zväčša kvapky alebo spreje. Lenže, čo ak nádcha trvá 
týždeň, dva a stále neprechádza? Alebo sa pravidelne objavuje 
a mizne? Na mieste je otázka: je to bežná alebo alergická 
nádcha?
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obojok
cena

1869€

PRE ŠTVORNOHÝCH MILÁČIKOV 

ČO SI EŠTE  
VIETE DOMA  
OTESTOVAŤ? 

K NÁKUPU 
JEMNÝ ŠAMPÓN 
s avokádovým 
a rakytníkovým 
olejom 200 ml 
(v hodnote 7,69 €).    
LEN ZA 1€!
5,00 €/l

Veroval® domáci test  
na zistenie Zápalu močových ciest  2 ks 

zdravotnícka pomôcka

859€

799€

Dr.Max radí



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.

facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk

cena

1029€
10 tbl

zdravotnícka 
pomôckaintímna hygiena  

NOVINKA v starostlivosti o intímne 
zdravie. Vaginálne tablety vhodné 

pri bakteriálnej i kvasinkovej 
infekcii.

IDELYN® Beliema® 
Effect  10 vaginálnych tbl

akcia
1239€

1099€
30 ml

výživový 
doplnokimunita 

Rakytník je prírodný zdroj vitamínu 
C, ktorý prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému.  VÝHODNE 
AJ 100% RAKYTNÍKOVÝ 
OLEJ 50 + 10 tob za 16,99 €  
(z pôvodných 19,99 €).

100% 
RAKYTNÍKOVÝ 
OLEJ  30 ml

akcia
799€

699€
1 ks

výživový 
doplnokmočové cesty

Obsahuje extrakt z celých plodov 
brusníc veľkoplodých, D-manózu 
a extrakt z listov Buchu, ktorý 
prispieva k normálnej funkcii 
dolných močových ciest.

Brusnice & Manóza  30 tbl  alebo 
Brusnice & Manóza AKUT 10 tbl

akcia
2029€

1699€

 60 + 30 tob + 75 ml

výživový 
doplnokhemoroidy  

Hlavnými zložkami sú hesperidín, 
rutín a TRIPLE KOMPLEX. 
 VÝHODNE AJ HEMOSTOP® GÉL 
MAX - DA VINCI 75 ml za 5,69 € 
(z pôvodných 6,69 €) 75,87 €/l.

HEMOSTOP®  
SYNBIO  
- Da Vinci  
 60 + 30 tob  
+ 75 ml gél ZADARMO 

cena

5699€
90 

vreciek

zdravotnícka 
pomôckapodpora chudnutia 

Schudnite až 3x viac kilogramov ako 
len samotnou diétou. Viaže až 28% 
tukov z potravy, znižuje chuť k jedlu 
a na sladké. *Akcia platí pri nákupe 
XLS MEDICAL DIRECT 90 vreciek 
alebo XLS MEDICAL 180 tbl.

XLS MEDICAL 
DIRECT  90 vreciek

akcia
1229€

999€
Simple

výživový 
doplnokprírodné flavonoidy 

Obsahuje mikronizovaný 
a čistený diosmín s hesperidínom. 

MOBIVENAL® micro je navyše 
obohatený aj o escín. VÝHODNE 

AJ MOBIVENAL® micro 60 + 10 tbl 
za 11,99 € (z pôvodných 13,99 €).

MOBIVENAL®  micro 
Simple  60 + 10 tbl

IDELYN® Beliema® 
Expert Intim Krém 50 ml 
(v hodnote 8,19 €)  
ÚPLNE ZADARMO!

 V LIEÈBE
VAGINÁLNEJ

MYKÓZY*

Pozorne si preèítajte pouèenie o správnom používaní lieku obsiahnuté 
v písomnej informácii pre používate¾ov lieku, ktorá je pribalená k lieku.

Ku každému nákupu 
Canesten® Kombi 
tbl vag 1 x 500 mg + crm vag 20 g 
alebo Canesten® 1 
1 tbl vag 500 mg Liek2,8

*

1+1
ZADARMO*

+

cena

1099€
Kombi

cena

899€
tbl

kozmetika



Rozbaľte to

Obdarujte svojich blízkych 

darčekovou kartou Dr.Max, 

 kartou plnou zdravia.

Kúpite v každej lekárni Dr.Max.*

s nami

blízkych 

u Dr.Max, 

zdravia.

rni Dr.Max.*

* Darčeková karta na nákup voľnopredajného sortimentu je platná v každej kamennej lekárni Dr.Max na území Slovenskej republiky.
Všeobecné podmienky používania darčekovej karty nájdete na www.drmax.sk.



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. *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. Potravina na osobitné výživové účely.  ** 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.

kozmetikaolej proti striám 

výživový 
doplnokvitamíny pre deti

Namixujte si ľubovoľnú trojicu 
detských vitamínov: Multivitamin for 
Kids (od 4 rokov), Multivitamin for 
Children (od 8 rokov) a Vitamin D3 
Junior (od 3 rokov). 

Multivitamin for Kids  30 tbl , 
Multivitamin for Children 30 tbl 
alebo Vitamin D3 Junior 30 cps

akcia
899€

849€
 14,15 €/kg

600 g

dojčenská  
výživadojčenská výživa

Amilk Bifido obsahuje probiotiká 
Bifidobacterium lactis a tiež 
nenasýtené mastné kyseliny DHA 
(omega-3) a ARA (omega-6).

Amilk Bifido 2 a 3*  600 g

cena

299€
39,87 €/l

75 ml

kozmetikazubná hygiena 

Zubná pasta proti parodontitíde, 
s výrazne sťahujúcim účinkom, 
zastavuje krvácanie ďasien, spevňuje 
zubnú sklovinu a chráni pred vznikom 
zubného kazu. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU 
LACALUT® aktiv.

LACALUT® aktiv zubná pasta  75 ml

akcia
1469€

1299€
 16,24 €/kg

800 g

dojčenská  
výživadojčenská výživa 

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

Nutrilon™ Pronutra™ 2, 3, 4  
alebo 5*  800 g

akcia
2099€

1899€

výživový 
doplnokoči

Obsahuje rybí olej, luteín, 
zeaxantín, zinok 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

cena

699€

liek6zubná hygiena

Chráňte svoje zuby pred útokmi 
zubného kazu pravidelnou 
intenzívnou fluoridáciou. Vysoko 
účinný aminofluorid predchádza 
vzniku zubného kazu a lieči 
aj začínajúci zubný kaz.

elmex® gelée  25 g

cena

929€

výživový 
doplnokmultivitamíny pre deti 

Želé multivitamíny pre deti 
s vynikajúcou ovocnou chuťou 

a komplexom 10 vitamínov 
a minerálnych látok pre podporu ich 

imunity.

Vibovit®+  50 ks

1+1
ZADARMO

Eucerin® olej 
proti striám   
 125 ml + 125 ml 

Obsahuje len 100% prírodné oleje. 
Predchádza vzniku strií. Bežná cena 
za 125 ml je 16,13€, 129,04€/l. od 999€

od 49,95 €/l

kozmetikaopaľovanie 

Spoľahlivé UVA a UVB filtre vhodne 
doplnené extraktom z morskej riasy 
Laminaria ochroleuca. S obsahom 
bambuckého masla. Rad BABY možno 
používať u detí už od narodenia.

EQUILIBRIA opaľovacie prípravky 
pre celú rodinu  

cena za 1 ks

2419€

cena za 1 ks

299€

Zvýhodnená cena**
len pre členov Dr.Max CLUB

2+1
ZADARMO

facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk

zubná pasta 
elmex® SENSITIVE  
PROFESSIONAL® 20 ml  
ÚPLNE ZADARMO!

125 ml + 125 ml

96,76 €/l

cena

PRI KÚPE
2 ks 125 ml

ZĽAVA -50 %  
NA DRUHÝ PRODUKT



Nová
služba

Aby ste sa
nenachodili

Dostupnosť vášho lieku teraz zistíte na našej infolinke.
Vďaka našej novej službe sa nenachodíte. Stačí len zavolať.

Ste v dobrých rukách

Bezplatná infolinka Dr.Max

0800 60 60 70

dr max A4+5.indd   1 16.03.2017   17:50:46



Akcia platí od 1. 4. – 30. 4. 2017 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.  

Špecialista v starostlivosti o Vašu citlivú pleť

K nákupu produktov 
v hodnote minimálne 16 € 

MAGICAL
HYDROBALANCE CONTROL

HYDRATÁCIA   ROVNOVÁHA   SVIEŽOSŤ

20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov

2+1
ZADARMO*

* Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov z radu MAGICAL HYDROBALANCE 
CONTROL. Pri rôznych cenách zadarmo produkt s najnižšou z nich.

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

KOMPLEXNÁ
STAROSTLIVOSŤ
RADU SÉBIUM

Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciami.

na akýkoľvek produkt z radu Sébium
-25 %ZÍSKAJTE ZĽAVU

ZĽAVA -4 €



Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 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 
242 lekární

Akcia platí ku každému produktu z radu Arpalit®.

Komplexná starostlivosť 
pre vašich miláčikov

DARČEK 
Arpalit® 

BIO REPELENT 60 ml
v hodnote 2,59 € (43,17 €/l) 

ZADARMOArpalit® NEO 
komplexná rada 
antiparazitických 
prípravkov, ktoré 
ošetrujú srsť 
a poskytujú dlhodobý 
účinok proti 
kliešťom, blchám, 
všiam, všenkám a ich 
vývojovým štádiám.

EXPERTNÉ 
SPOJENIE 
DERMATOLÓGIE 
A KOZMETIKY 
PRE ZDRAVIE 
A KRÁSU VLASOV
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

2+1 
ZADARMO

UŠETRÍTE AŽ DO 

14,25 € 

Na každej 
lyžičke záleží

Vyberte si 
z viac ako 50 príkrmov

 2+1
ZADARMO

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

Za
 kv

ali
tu ručím 

Pre to najcennejšie v živote.



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


