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Magnesium 400 sticks, 30 vreciek 

UŠETRÍTE 4,99 € *

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
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 od 1. 4. – 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob. 

TOP PONUKA

apríl 2018

www.drmax.sk

Lekáreň

BOLESŤ
Flector® EP Gél
60 g
Liek2 pôsobí priamo v mieste bolesti svalov, šliach, kĺbov či chrbtice. 
Účinne zmierňuje zápal a opuch. Obsahuje diklofenak epolamín.

-15%-16%

BOLESŤ
ATARALGIN® 
50 tbl
Liek1 proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Uľavuje od bolesti 
a znižuje emočné a psychické napätie.

-16%

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium B6 Premium 
50 tbl
Magnesium (horčík) a vitamín B6 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania a k správnej funkcii nervového 
systému. * K NÁKUPU Magnesium B6 Premium, 50 tbl, získate Magnesium 400 Sticks, 30 vreciek 
(v hodnote 5,99 €), LEN ZA 1,00 €. Výživový doplnok.

LOKÁLNA BOLESŤ 
Diclobene gél 
100 g 
Liek na rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. VÝHODNE AJ Diclobene 140 mg 
(5 liečivých náplastí) za 7,99 € (z pôvodných 8,49 €) a Diclobene 140 mg (10 liečivých náplastí) 
za 15,29 € (z pôvodných 16,29 €). Lieky2 obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

BOLESŤ A HORÚČKA
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 cps
Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Pri bolesti hlavy 
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. 
Liek1 obsahuje ibuprofén.

ALERGIA 
FLIXONEL 50 mikrogramov/dávka
1 × 60 dávok, nosová suspenzná aerodisperzia 
Nosový sprej5 na liečbu alergickej nádchy. Poskytuje komplexnú úľavu od príznakov alergickej nádchy, 
akými sú: upchatý nos, kýchanie, svrbenie nosa a slzenie očí. Prináša úľavu počas 24 hodín už v 1 dávke. 
Obsahuje flutikasonpropionát.

-50%
na druhé balenie

novinka



ZDRAVÉ TRÁVENIE A POHYBZDRAVÉ TRÁVENIE A POHYBLekáreň Lekáreň
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TRÁVENIE
Hylak® forte 
100 ml
Vaše trávenie ako nové. Liek1 na 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 €).

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

PÁLENIE ZÁHY
GAVISCON DUO EFEKT
Žuvacie tablety
48 tbl
Liek1 poskytuje rýchlo dvojitú úľavu od pálenia záhy a tráviacich 
ťažkostí. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy. VÝHODNE AJ 
GAVISCON DUO EFEKT, 24 žuvacích tbl1, za 4,59 € (z pôvodných 
5,39 €).

KŔČE
NO-SPA® 40 mg
24 tbl
Liek1 so spazmolytickým účinkom. Pôsobí priamo v hladkom svalstve 
a prináša úľavu od brušných i menštruačných kŕčov. 
Obsahuje drotaveríniumchlorid.

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

TRÁVENIE
floraliv®
20 cps 
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Vitamín B6 a B12 prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. VÝHODNE AJ floraliv® flaštičky 7 × 10 ml, 
za 8,99 € (z pôvodných 10,59 €). Výživový doplnok.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren 140 mg 
liečivá náplasť
5 ks
Tenká, samostatne balená liečivá náplasť na úľavu od akútnej bolesti, 
zápalu a opuchu. Pôsobí priamo v mieste aplikácie. Liek2 obsahuje 
sodnú soľ diklofenaku.

MOČOVÉ CESTY
Brusnice & Manóza, 30 tbl
Brusnice & Manóza AKUT, 10 tbl
Obsahuje extrakt z celých plodov brusníc veľkoplodých, D-manózu 
a extrakt z listov buchu, ktorý prispieva k normálnej funkcii dolných 
močových ciest. Výživový doplnok.

KĹBY, ŠLACHY, VÄZY
proenzi® Intensive + DARČEK
120 tbl 
Zosilnená výživa vďaka rastlinným extraktom: vŕba biela, kurkumín 
a boswellia serrata pre zdravé, pružné a pohyblivé kĺby. Intenzívne 
vstrebávanie podporené patentovanou zložkou BioPerine® na 
maximálne využitie živín v tele. S vitamínom C, ktorý prispieva 
k normálnej tvorbe kolagénu pre správnu funkciu chrupaviek.
Výživový doplnok.

LAKTOBACILY
Laktobacily „6“
30 cps/60 cps
Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií. Množstvo 
5 miliárd mikroorganizmov v každej kapsule na konci minimálnej 
trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou. Výživový doplnok.

NADÚVANIE
Espumisan® 40 mg
100 mäkkých cps
Liek1 proti pocitu plnosti, plynatosti a nadúvaniu. Vhodný aj pre tehotné 
ženy a deti od 6 rokov. Obsahuje simetikon.

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin®
20 pst
Jediné lokálne voľnopredajné ANTIBIOTIKUM na trhu s trojitým 
účinkom. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči 
zapálené hrdlo. Liek1 je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE + Urinal® Express pH
10 tbl + 6 ks
2 v 1 za výhodnú cenu. Urinal Akut® FORTE na akútnu starostlivosť 
o močové cesty. Obsahuje extrakt z brusníc veľkoplodých, zlatobyle 
a vitamín D. Novinka Urinal® Express pH na rýchlu úľavu od 
nepríjemných pocitov pri močení. Jednoduché užívanie – prášok 
na prípravu nápoja. Výživové doplnky.

1. 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. Akcia platí od 1. 4. – 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob.

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 od 1. 4. – 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob. 

-16%

-16%

KĹBY
GS Condro® DIAMANT 
60 tbl
Mimoriadna sila pre vaše kĺby – glukozamín sulfát v kvalite GS Clini-Q®, 
aescin a vitamín C na tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách. 
VÝHODNE AJ GS Condro® DIAMANT, 30 tbl, za 10,79 € 
(z pôvodných 13,29 €). Výživový doplnok.

KĹBY
Cemio kamzík® 
60 cps
Radosť z každého skoku! Unikátna kombinácia švajčiarskeho kolagénu 
NCI®+NCII® a vitamínu C pre správnu tvorbu kolagénu v tele. Kúra na 
2 mesiace. Výživový doplnok.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plne automatický digitálny tlakomer na meranie krvného tlaku 
na paži s univerzálnou manžetou pre obvod paže 22 – 42 cm.
Zdravotnícka pomôcka.

Vedeli ste, že?
Probiotiká dokážu 

výrazne zlepšiť 
vaše trávenie?

Pomáhajú liečiť vnútorné zápaly, 
urýchľujú rozklad zvyškov 

potravín, napomáhajú 
plynulému vyprázdňovaniu 

a čistia črevá.

Vedeli ste, že?
Vďaka dostatočnému 
množstvu kolagénu 

sú vaše kĺby, chrupavky 
a šľachy zdravšie?

Produkciu kolagénu v organizme 
môžete zvýšiť aj užívaním horčíka 

(banány, orechy, obilie) 
alebo vitamínu C (šípky, ríbezle, 
červená paprika, chren a iné).

-28%

- 19% -18%

-20%
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Lekáreň

Každý recept
vám ušetrí
AŽ DO 50 %
z doplatku*

Vďaka vernostnej karte Dr.Max 
odteraz ušetríte na každom 
recepte až do 50 % z doplatku. 

* 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 čiastočne uhrádzaný 
na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade 
s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

DÝCHACIE CESTY
Sinutin 
30 tbl
Výživový doplnok s vyváženou kombináciou 7 bylinných extraktov. 
Extrakt zo slezu prispieva k správnej činnosti hltana a dýchacích ciest. 
Lipa podporuje fungovanie dýchacieho systému.

KAŠEĽ
DITUSTAT®
50 ml
Overený liek1 so silným účinkom proti suchému a dráždivému kašľu. 
Vhodný aj na kašeľ alergického pôvodu. Obsahuje dropropizín.

KAŠEĽ
Stoptussin® 
50 ml 
Stoptussin® –  správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. 
Na začiatku liek1 tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším dráždením 
na kašeľ, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. 
VÝHODNE AJ Stoptussin® sirup 180 ml1 za 5,69 € 
(z pôvodných 6,19 €) 3,161 €/100 ml.

1. 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. Akcia platí od 1. 4. – 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
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 od 1. 4. – 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob.

KAŠEĽ
Calcium chloratum – TEVA
100 ml
Jedinečný a generáciami overený liek1, ktorý lieči zápalový proces 
a zabraňuje jeho rozšíreniu v dolných dýchacích cestách. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého. 

NÁDCHA
PHYSIOMER® Hypertonický
135 ml
Uvoľní upchatý nos pri prechladnutí aj alergickej nádche. Čistí 
a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. Bezpečný na 
každodenné použitie. ZĽAVA PLATÍ AJ NA INÉ PRODUKTY Z RADU 
PHYSIOMER®. Zdravotnícka pomôcka.

ALERGICKÁ NÁDCHA
STÉRIMAR™ Mn (Mangán) 
sprej s obsahom morskej vody a mangánu, 50 ml
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 11,09 €), 
18,980 €/100 ml. Zdravotnícka pomôcka.

ALERGIA
Livostin 0,5 mg/ml
nosová suspenzná aerodisperzia, 10 ml
očná suspenzná instilácia, 4 ml
Klasická a sezónna alergia, okamžitá úľava, cielený účinok v mieste 
ťažkostí. Nosová suspenzná aerodisperzia Livostin® 0,5 mg/ml, 10 ml5, 
a Livostin® 0,5 mg/ml, 4 ml4, sú lieky obsahujúce levokaba stínium-
chlorid.

ALERGIA
Fenistil 0,1 % 
dermálny gél 50 g
Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho pôvodu. Účinkuje priamo 
v mieste svrbenia a podráždenia. Forma gélu má chladivý účinok. 
Liek2 obsahuje dimetindén. * K NÁKUPU Fenistil 0,1 %, dermálny 
gél 50 g získate Vytláčač tuby LEN ZA 0,01 €!

Ilustračné foto.

ALERGIA
Claritine® 10 mg
10 tbl
Zabudnite na alergiu a užite si deň! Liek1 uľavuje od kýchania, výtoku 
z nosa a slzenia očí. Účinkuje až 24 hodín. Obsahuje liečivo loratadín. 
VÝHODNE AJ Claritine® 10 mg, 7 tbl, za 4,19 € (z pôvodných 
4,59 €).

-16%

NÁDCHA
Orinox 1 mg/ml
10 ml
Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch slizníc 
v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie. 
Liek5 obsahuje xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA
Aspecton® sprej do nosa 
30 ml
Pri nádche a upchatom nose aj v peľovom období. S obsahom morskej 
soli a éterických olejov. Vytvára jemný film, čím bráni vstupu peľu 
do nosa. Bez konzervačných látok. Pre deti od 8 rokov. 
Zdravotnícka pomôcka.

Vedeli ste, že?
Antihistaminiká 
vám pomôžu pri 

uštipnutí hmyzom, 
popálení slnkom, 

začervenaní pokožky 
alebo žihľavke?

-16%

-19%

Lekáreň

VYTLÁČAČ TUBY 

ZA 0,01 € *
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KLIMAKTÉRIUM
GS Merilin HARMONY
60 + 30 tbl
Klinicky overená účinnosť kombinácie extraktu ploštičníka hroznatého 
(návaly tepla, potenie) a ľubovníka bodkovaného (pre psychickú 
pohodu). Výživový doplnok.

HEMOROIDY
HEMOSTOP® SYNBIO – Da Vinci 
60 + 30 tob + 75 ml gél ZADARMO
Proti nežiaducim prejavom v oblasti hrubého čreva a konečníka. 
Hlavnými zložkami sú hesperidín, rutín a TRIPLE KOMPLEX. Výživový 
doplnok. VÝHODNE AJ HEMOSTOP® GÉL – MAX DA VINCI, 75 ml, 
za 5,79 € (z pôvodných 6,79 €), 7,720 €/100 ml. Zdravotnícka pomôcka.

STAROSTLIVOSŤ 
O NOHY 
PARASOFTIN Exfoliačné ponožky
2 × 20 ml roztok + 1 pár ponožiek
Exfoliačné ponožky zabezpečujú intenzívne hydratovanú hladkú 
a jemnú pokožku chodidiel. Zmäkčuje a odstraňuje zrohovatené vrstvy 
kože. Kozmetika.

RAST VLASOV 
A NECHTOV
REVALID® KAPSULY
120 cps
Švajčiarsky liek1 podporujúci rast a pevnosť vlasov a nechtov. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU REVALID®. 

NECHTOVÁ MYKÓZA
Scholl
Kúra na nechtovú mykózu 
3,8 ml
Účinne pôsobí proti nechtovej mykóze. Pomáha chrániť pred 
rozšírením infekcie na ďalšie nechty. Vhodné pre diabetikov 
(po konzultácii s lekárom). Zdravotnícka pomôcka.

NECHTOVÁ MYKÓZA
EXO-NAILNER Lak 2 v 1
5 ml
Preukázaný účinok proti plesňovým infekciám nechtov. Necht nie je 
potrebné obrusovať. VÝHODNE AJ Excilor® pero na liečbu 
plesňových infekcií nechtov za 9,79 € (z pôvodných 12,09 €).  
Zdravotnícka pomôcka.

MYKÓZA NECHTOV 
A KOŽE
Canespor® krém 
15 g
Koniec svrbenia aj pálenia, koniec plesniam. Určený na liečbu kožnej 
mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových priestorov, rúk a dalších 
častí tela. VÝHODNE AJ Canespor® roztok, 15 ml, za 6,79 € 
(z pôvodných 7,79 €) a Canespor® sada na nechty, 10 g, za 18,99 € 
(z pôvodných 22,59 €). Lieky2 obsahujú bifonazol.

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 od 1. 4. – 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob.

BRADAVICE
WARTNER® prípravok na 
odstraňovanie bradavíc
50 ml
Zmrazí bradavicu až k jej jadru, najrýchlejšia metóda samoliečby, 
väčšinou stačí 1 aplikácia. Jednoduché použitie, vhodné pre deti 
od 4 rokov. Klinicky overený. Zdravotnícka pomôcka.

INTÍMNE ZDRAVIE
Beliema® Effect vaginálne tablety
10 tbl
Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety s laktobacilmi 
a kyselinou mliečnou vhodné pri bakteriálnej a kvasinkovej infekcii. 
Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ Beliema Expert Intime Gél, 
200 ml, za 5,59 € (z pôvodných 6,59 €), 2,795 €/100 ml a Beliema 
Expert Intime Krém, 50 ml, za 7,99 € (z pôvodných 9,49 €), 
15,980 €/100 ml. Kozmetika.

ENERGIA
Premium GoldAktiv 
120 cps
Energia na celý deň! Kapsuly obsahujú vyváženú kombináciu 
štandardizovaného extraktu ženšenu pravého s vitamínmi a stopovými 
prvkami. Jedno balenie vydrží až 4 mesiace. Výživový doplnok.

OČI
Lutein Complex Premium
90 cps
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa 
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú 
k udržaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

PRE MUŽOV
ProstaMax
90 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. Výživový doplnok.

OPAR
ZOVIRAX DUO
2 g
Liek2 na liečbu oparu s dvojitým zložením: zastavuje množenie vírusu 
a pomáha liečiť zápal. Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

IMUNITA
100 % RAKYTNÍKOVÝ OLEJ
30 ml
Prírodný koncentrát vitamínov a OMEGA kyselín 3, 6, 7 a 9. Rakytník 
podporuje obranyschopnosť organizmu, posilňuje činnosť srdca 
a priaznivo pôsobí na pokožku. VÝHODNE AJ 100 % RAKYTNÍKOVÝ 
OLEJ, 60 cps, za 16,99 € (z pôvodných 20,09 €). Výživový doplnok.

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 od 1. 4. – 30. 4. 2018 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 €). Lieky2 obsahujú aciklovir.

SPÁNOK, NERVOVÉ 
UVOĽNENIE
Baldriparan®
30 tbl
Rastlinný liek1 na zmiernenie porúch spánku a na úľavu od mierneho 
nervového napätia. Obsahuje suchý extrakt z koreňa valeriány.

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6®
50 tbl
Magne B6® obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka 
ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Pri nedostatku horčíka 
zlepšuje nervozitu, únavu, podráždenie, svalové kŕče, tŕpnutie. 
Výživový doplnok.

-30%
-21% -20%

-18%

PROSTATA
Prostenal® FORTE
60 tbl
Obsahuje rastlinné výťažky zo saw palmetta a pŕhľavy dvojdomej. 
Pomáhajú udržiavať správnu funkciu močového ústrojenstva a zdravú 
prostatu. Obohatený o zinok, ktorý prispieva k udržaniu normálnej 
hladiny testosterónu. VÝHODNE AJ Prostenal® FORTE 75 tbl + 
15 tbl + DARČEK HODINKY za 23,49 € (z pôvodných 27,89 €).  
Výživový doplnok.

-16%

-16%

-17%

-17% -17%
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Milí klienti,
vitajte vo svete jedinečnej starostlivosti o vás a vašich blízkych. 

Prinášame vám rady a tipy vo forme produktov, ktoré sa postarajú 
o všetky potreby vašej pokožky nielen na tvári, ale aj na tele.

Ráno sa pozriete do zrkadla a vidíte 
červené pupienky na svojej tvári 
či krku? Ste práve v  období
puberty alebo už je obdobie
dospievania dávno za va-
mi? Pleť náchylná na akné 
má špeci� cké potreby, kto-
ré musíte vziať do úvahy 
pri každodennom čistení 
pleti a starostlivosti o ňu.

Eucerin® vás podporuje na 
ceste k trvale čistej a krás-
nej pleti, a preto vyvinul prá-
ve prípravky radu Eucerin® 
DERMOPURE, ktoré účinne 
redukujú nedokonalosti pleti, 
zabraňujú vzniku nových a upo-
kojujú podráždenie pleti. Vyskúšajte 
tieto prípravky na čistenie, ošetrenie 
pleti či doplnkovú starostlivosť o pleť 
a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny. 
Viac informácií o súťaži nájdete na 
www.challenge-acne.sk/sutaz.

*  Akcia sa vzťahuje na celé portfólio prípravkov La Roche-Posay. 
Nevzťahuje sa na už zvýhodnené ponuky. 
Zoznam všetkých partner ských lekární La Roche-Posay 
nájdete na: www.laroche-posay.sk. 

Radi športujete v  prírode? Čaká vás 
ešte lyžovačka alebo sa v najbližších 
dňoch chystáte na dovolenku? Vy-
užite slnečnú ponuku, ktorú ponúkajú 
produkty z  radu Photoderm. Opáľte sa 
prirodzene a bezpečne. 
Užite si pobyt na pr-
vom jarnom slnku 
bez násled-
kov. 

Máte svoju 
problematickú pleť 
a akné pod kontrolou?

Máme pre vás riešenie. Vyskúšajte 
produkty z radu Hydrabio, ktoré 
vašu pokožku nielen vyčistia, ale po-
môžu jej aj udržať vodu, a  tým ju
hĺbkovo hydratujú, 
spevnia a zab-
ránia jej pred-
časnému star-
nutiu.

Beautyclub

Trápi vás citlivá pokožka 
na tele, tvári alebo

vo vlasoch?

Starostlivosť 
o problematickú 

pleť a akné

Pre lepší
život s citlivou 

pleťou

Starostlivosť 
o suchú 

a dehydratovanú
pokožku

Slnečná ochrana 
pre všetky typy 

pokožky

ZĽAVA AŽ DO

-4 €
NA HYDRABIO

PERFECTEUR 40 ml
&

HYDRABIO H2O
250 ml/500 ml 

Ak vás trápi citlivá pokožka na 
tvári vyskúšajte upokojujúce 
účinky micelárnej vody alebo 
príjemné textúry pleťových kré-
mov. Vyberte si micelárnu vodu 
alebo krém podľa typu vašej 

pleti, ktoré sa postarajú najskôr 
o  odlíčenie a čis tenie bez podráž-

denia, a následne o dennú aj nočnú 
starostlivosť.

Naopak, ak vás trápi citlivá pokožka 
na tele, neváhajte vyskúšať komplexnú 
starostlivosť sprchových gélov alebo te-
lových mliek, či balzamov od značky 
La Roche-Posay. Stačí si vybrať ten naj-
vhodnejší pre vás a dopriať si starostli-
vosť od hlavy po päty.

Ponuka platí od 1. 4. do 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob. Ponuka sa nevzťahuje na akciové produkty. Sortiment produktov dermokozmetiky je dostupný vo vybraných lekárňach Dr.Max. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

ZĽAVA

-4 €
NA CELÝ RAD 
PHOTODERM

ZĽAVA

-20 %

Chýba vašej suchej pokožke 
jas alebo ste spozorovali 
vrásky, ktoré ste tam pred 
zimou ešte nemali? 

ZĽAVA*

-7 €
PRI NÁKUPE

NAD 21 €

1469 €
1,836 €/100 g

719 €
/799 €

od 999 €
19,980 €/100 ml

1099 €
/1499 €

1119 €
/1319 €

100 g

11,190 €/100 g
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OPAĽOVANIE
EQUILIBRIA 
opaľovacie prípravky pre celú rodinu 
Spoľahlivé UVA a UVB filtre vhodne doplnené extraktom z morskej riasy Laminaria ochroleuca. 
S obsahom bambuckého masla. Rad BABY môžu používať aj deti už od narodenia. Kozmetika.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Marťankovia® s Imunactivom
2 × 50 tbl + HRAČKA HEXBUG AQUABOT™ RYBKA
Obľúbené vitamíny a minerály s komplexom Imunactiv® – betaglukánmi, vitamínom C a zinkom. 
Bez umelých farbív, cukru, konzervačných látok, lepku a laktózy. Výživový doplnok.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Bepanthen® Care masť 
100 g
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenia. 
Na každodennú starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky namáhané 
dojčením i o suchú pokožku celej rodiny. VÝHODNE AJ Bepanthen® 
Care masť 30 g za 4,99 € (z pôvodných 5,69 €). Kozmetika.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
Nutrilon™ Pronutra™ 2, 3, 4 
alebo 5, 800 g
Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu materského 
mlieka na podporu imunity vášho dieťaťa. Vitamíny A,C a D prispievajú 
k správnej funkcii imunitného systému. * Akcia 5+1 ZADARMO platí 
s hracou kartou od 1. 2. do 31. 12. 2018. Ak 2 × využijete akciu 5+1 
ZADARMO, získate nárok na akciu 4+1 ZADARMO. Akcia platí 
do 31. 12. 2018. Bližšie informácie nájdete na www.nutriklub.sk.

LAKTOBACILY
ProbioMaxík Baby
5 ml
Kvapky pre deti od nultého mesiaca veku s obsahom patentovaného 
bakteriálneho kmeňa Lactobacillus reuteri LR 92 MDX® v množstve 
1,5 miliardy živých baktérií v dennej dávke. Výživový doplnok.

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 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. 4. – 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

5+1
zadarmo

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
Sunar®complex 2, 3
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.*

799 €
/999 €

600 g

1,332 €/ 100 g/9/9/ 99 €/ 99 €/
VÝHODNÁ 
CENA

-26%



-30 %-30 %-30-30 %-30-30-30

Pri registrácii vyplňte e-mail, telefónne číslo, 
dátum narodenia a špeciálne ponuky sú vaše.

Ste v dobrých rukách

Požiadajte o vydanie vernostnej karty Dr.Max CLUB 
v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max. Získaním vernostnej 

karty Dr.Max CLUB vstúpite do klubu plného 
okamžitých výhod a odmien.

Staňte sa členom Dr.Max CLUB

Odmena
za vernosť

-30 %

Všetko 
najzdravšie!

Ste v dobrých rukách

Staňte sa členom Dr.Max klubu a získajte na 
narodeniny a meniny kupón so zľavou až 30 % 
na všetky produkty značky Dr.Max. O zľave vás 

budeme informovať e-mailom alebo SMS. 

AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 4. do 30. 4. alebo do vypredania zásob.

Nakupujte online na
        www.drmax.sk

-15%

-10€

-4€

999 €
/1175 €

10 cps

1990 €
/2990 €

120 kociek

od1749 €
/2149 €

SLOW ÂGE
80 % starnutia pleti 
máte vo svojich rukách.
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ODŠTARTUJTE 
JAR SO SVIEŽOU 
POKOŽKOU

Ibuprofen Dr.Max 400 mg 
24 tbl za 2,59 €/50 tbl za 4,29 €

Liek¹ obsahuje ibuprofén. 

Parapyrex 500 mg  
20 tbl za 0,99 €

Liek¹  obsahuje paracetamol.

Osvedčení pomocníci 
pri bolesti, horúčke a zápaloch  

Algirin 500 mg
10 tbl za 0,99 €  
Liek¹  obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

Exkluzívne v lekárňach Dr.Max alebo na drmax.sk
Pri nákupe masky, séra, denného krému alebo nočného krému NUANCE získate očný krém z rovnakého produktového radu 
alebo micelárnu vodu NUANCE podľa svojho výberu ZADARMO. Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. alebo do vypredania zásob. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Produkty kozmetiky NUANCE sú dostupné vo vybraných lekárňach. 
Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

1. Lieky sú voľnopredajné a na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 
Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 2018 alebo do vypredania zásob.

Lieky na tlmenie miernej až stredne silnej 
bolesti, ako sú bolesti hlavy vrátane 

migrény, bolesti zubov, menštruačné 
bolesti, a na zníženie horúčky či zápalu.

Získajte 
ako darček 

OČNÝ KRÉM 
alebo 

MICELÁRNU 
VODU

 


