
1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 4. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob. 

TRÁVENIE
Pancreolan® FORTE
60 tbl
Aby trávenie nebolo trápenie! Dodá potrebné tráviace enzýmy 
na prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Liek¹ obsahuje pankreatín. 

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Na liečbu 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, získate výhodnú cenu. Produkty je možné kombinovať. Bežná cena Ibalgin® gél alebo 
krém, 100 g, je 6,89 €, 6,890 €/100 g. 

ÚNAVA A VYČERPANIE 
MAGNE B6®  
2 × 50 tbl 
Liek¹ obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa.  
Pri nedostatku horčíka zlepšuje nervozitu, únavu, podráždenie, svalové kŕče, tŕpnutie.  
* Pri nákupe MAGNE B6®, 2 × 50 tbl, získate výhodnú cenu. Bežná cena MAGNE B6® je 7,29 €.

BOLESŤ 
Ibalgin® Rapidcaps  
400 mg
30 cps
Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Ľahko rozpustné 
ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou. Pri bolesti hlavy 
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. 
Liek¹ obsahuje ibuprofén. 

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 dimetindeni maleas.

ALERGIA
FLIXONEL 50 mikrogramov/dávka
1 × 60 dávok, nosová suspenzná aerodisperzia
Nosový sprej na liečbu alergickej nádchy. Poskytuje komplexnú úľavu 
od príznakov alergickej nádchy, akými sú: upchatý nos, tečúca nádcha, 
kýchanie, svrbenie v nose, svrbenie a slzenie očí. Prináša úľavu počas 
24 hodín už v 1 dávke. Liek⁵ obsahuje flutikazónpropionát.

Dni dentálnej hygieny

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKA
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BOLESŤ
ATARALGIN®
50 tbl
Liek¹ proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice.  
Uľavuje od bolesti a znižuje emočné a psychické napätie.

OPAR
ZOVIRAX® DUO
2 g
Jediný krém na liečbu oparov s dvojitým zložením. Liek² zastavuje 
množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. Je klinicky preukázané, 
že pomáha zastaviť vzniku pľuzgierikov. Skracuje čas hojenia.

VLHKÝ KAŠEĽ
Solmucol® 90
90 ml
Liek¹ rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje 
vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. 
Neobsahuje cukor, laktózu ani lepok. Obsahuje N-acetylcysteín.

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.

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. 

BOLESŤ,  
HORÚČKA
Ibuprofen Dr.Max 400 mg
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy 
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti, a na zníženie 
horúčky. Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32 % gél
100 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. 

LOKÁLNA  
BOLESŤ 
Dolgit® krém 
100 g
Je určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických bolestí 
a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu formou 
lokálneho zábalu. Vhodný od 14 rokov. VÝHODNE AJ Dolgit® krém, 
150 g, za 7,39 € (z pôvodných 8,69 €), 4,927 €/100 g.  
Lieky² obsahujú ibuprofén. 

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 4. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob. 

1. Liek na vnútorné použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka. 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. 4. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob. 

NÁDCHA
Aspecton® sprej do nosa
20 ml
Vylepšený sprej do nosa s vyššou koncentráciou roztoku morskej 
soli (1,5 %) svojím jedinečným zložením šetrne a bez návyku 
pomáha voľnému dýchaniu. Éterické oleje pomáhajú pri upchatom 
nose (tymianový, eukalyptový, mätový, mentol a gáfor). 
Neupcháva sa a je použiteľný až 3 mesiace. Bez konzervačných 
látok. Pre deti od 8 rokov. Zdravotnícka pomôcka. 

ALERGICKÁ NÁDCHA
STÉRIMAR™ Mn
nosový mikrosprej  
s obsahom morskej vody  
a mangánu, 50 ml
Potláča vylučovanie histamínu zodpovedného za príznaky 
alergickej nádchy, ako je kýchanie a svrbenie v nose. 
100 % prírodný, bez konzervantov. Vhodný pre všetky vekové 
skupiny, tehotné aj dojčiace ženy. VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Cu 
(Meď), 50 ml, za 9,49 € (z pôvodných 11,09 €), 18,980 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky.

PORANENIA  
KOŽE, JAZVY
UniGel® APOTEX
5 g
Hydrofilný gél na ošetrenie povrchových poranení kože, odrenín, 
rezných rán, popálenín a drobných poranení v domácnosti a pri 
športe. Zabraňuje tvorbe chrást a vzniku jazvy. Použitie 1 × denne. 
Zdravotnícka pomôcka. 

ALERGIA
Nasometin® 50 mikrogramov/dávka
10 g/60 dávok (ŠUKL kód: 8602C)
Novinka na liečbu sezónnej alergickej nádchy s klinicky 
potvrdeným účinkom. Neovplyvňuje pozornosť. Pre dospelých. 
Podávanie jedenkrát denne. Liek⁵ obsahuje mometazónfuroát. 

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. 

Vedeli ste, že
veľa príznakov 
alergie sa podobá 
prechladnutiu?  
Ak symptómy (kýchanie, 
nádcha, tečenie z nosa, 
únava) pretrvávajú  
dlhší čas, je potrebné  
navštíviť lekára.

Vedeli ste, že
bolesť kĺbov a svalov 

už dávno nie je len 
problémom seniorov?  

Môže byť príznakom 
vážnejšieho ochorenia, 

dôležité je, či je bolesť citeľná 
v pokoji alebo pri námahe, 

a takisto čas jej trvania.

ALERGIA
Livostin 0,5 mg/ml
očná suspenzná instilácia, 4 ml 
Liek4 na klasickú a sezónnu alergiu. Okamžitá úľava a cielený 
účinok v mieste ťažkostí. VÝHODNE AJ Livostin® 0,5 mg/ml, 
nosová suspenzná aerodisperzia, 10 ml⁵, za 6,59 € (z pôvodných 
7,49 €), 65,900 €/100 ml. Lieky obsahujú levokabastiniumchlorid.

ALERGIA
Claritine® 10 mg
10 tbl
Rieši príznaky alergickej nádchy, prejavy sezónnych alergií, aj 
celoročných alergénov v interiéroch. Uľavuje od kýchania, výtoku 
z nosa, slzenia očí, svrbenia a začervenania pokožky s vyrážkami. 
VÝHODNE AJ Claritine® 10 mg, 7 tbl, za 4,39 € (z pôvodných 
4,79 €). Lieky¹ obsahujú loratadín. Bezplatná mobilná aplikácia 
dostupná na www.claritine.sk.

ODVODNENIE
Aquabalance
30 tbl
Výživový doplnok s vyváženým zložením bylinných extraktov, 
ktoré prispievajú k normálnej funkcii močových ciest, podporujú 
detoxikáciu a vylučovanie vody z organizmu a pôsobia ako 
antioxidanty.
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Navštívte ktorúkoľvek lekáreň Dr.Max 
a nechajte si od našich odborníkov 
poradiť, ako sa správne starať o zuby 
a ústnu dutinu. Odborné poradenstvo 
a darček získavate vďaka členstvu 
v Dr.Max CLUB zadarmo.

8. 4. – 12. 4. 2019

Dni dentálnej 
hygieny

Zuby a ústna dutina

www.drmax.sk/drmaxclub

ZUBNÁ HYGIENA
LACALUT® aktiv zubná pasta
100 ml
Medicinálna zubná pasta na ochranu pred parodontitídou. Má výrazne 
sťahujúci účinok, posilňuje parodont, zastavuje krvácanie z ďasien, 
spevňuje zubnú sklovinu a chráni pred vznikom zubného kazu. * Akcia 
platí na všetky produkty z produktového radu LACALUT®. Kozmetika.

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. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob.

ZUBNÁ HYGIENA 
CURAPROX BE YOU candy lover, daydreamer,  
explorer, challenge, pure happiness, rising star
zubná pasta 70 ml + kefka
Vyberte si zubnú pastu CURAPROX BE YOU podľa svojej obľúbenej príchuti.  
Vyvážené zloženie pasty zabezpečí svieži dych, výborný čistiaci a antibakteriálny účinok.

ZUBNÉ KEFKY
CURAPROX limitovaná edícia  
Pop Art, Greenery a Folklórna
1 × 2 ks, CS 5460 ultra soft
Limitované edície CURAPROX sú nielen účinné a jemné. S ich originálnym  
a pestrofarebným dizajnom vás aj taká bežná vec ako čistenie zubov baví. 

ZUBNÁ HYGIENA 
TePe medzizubné kefky 0,4/0,45/0,5/0,6/0,7/0,8 mm 
1 × 6 ks 
Každodenné čistenie medzizubných priestorov, odhalených krčkov, okolia implantátov a zámkov 
ortodontických fixných strojčekov. Medzizubné kefky TePe majú drôtik potiahnutý umelou hmotou, 
aby bola zaistená maximálna ochrana ďasien a zubov. Len tak ľahko sa nezlomia! 

ZUBNÁ HYGIENA 
elmex® gelée 
25 g  
Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých, ako aj u pacientov  
so zubnými strojčekmi. * K nákupu produktu elmex gelée, 25 g, získate gumu na gumovanie  
LEN ZA 0,01 €. Liek⁶ podporuje remineralizovanie zubnej skloviny.

6. Liek na zubné použitie. 
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. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob. 

ZUBNÁ HYGIENA
BioGaia® ProDentis
20 pst
Pastilky na cmúľanie s obsahom Lactobacillus reuteri Prodentis®,  
oleja mäty priepornej, mentolovej a pepermintovej arómy. Výživový doplnok.

ZUBNÁ HYGIENA
parodontax®
Zubné pasty parodontax® sú zdravotnícke pomôcky.  
Ústne vody parodontax® a CORSODYL® 0,1 % sú kozmetické prípravky.

ZUBNÉ PROTÉZY
COREGA®
Starostlivosť o vašu zubnú náhradu. VÝHODNÁ CENA AJ NA INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z PRODUKTOVÉHO RADU COREGA®. * K nákupu akýchkoľvek dvoch produktov z produktového 
radu COREGA® získate dózu na protézy LEN ZA 0,01 €. Zdravotnícke pomôcky.
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1. Liek na vnútorné použitie. * 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. 4. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob.

ŽIVÉ BAKTÉRIE
LINEX® COMPLEX
14 cps
Kombinácia živých baktérií Lactobacillus rhamnosus GG 
s garanciou 20 miliárd CFU* v dennej dávke (2 kapsuly), vitamínov 
B1, B2, B6 a zinku na užitie pri únave a celkovom oslabení 
imunitného systému. 1 – 2 cps denne. Pre dospelých a deti 
od 6 rokov. Výživový doplnok. 

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. 

KOLAGÉN
Colafit®
60 kociek
Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko prehlt nu teľ-
ných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len 1 kocka 
denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový doplnok. 

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plnoautomatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie 
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Detekuje nepravidelný 
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou 
pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka. 

PEČEŇ
LIPOVITAN® DUO 
30 tbl
LIPOVITAN® DUO je výživový doplnok, ktorý obsahuje cholín 
bitartrát 255 mg, silymarín 65 mg, inozitol 50 mg, L-metionín 25 mg, 
vitamín E 5 mg a vitamíny skupiny B. Vďaka svojmu zloženiu vhodný 
na regeneráciu a detoxikáciu pečene. Len 1 tableta denne.

PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl
Pálenie záhy je už minulosťou. Rýchla a efektívna úľava od pálenia 
záhy do niekoľkých minút. Neutralizuje prebytočnú kyselinu 
v žalúdku. VÝHODNE AJ Rennie® ICE BEZ CUKRU, 24 žuvacích 
tbl, za 4,29 € (z pôvodných 4,69 €). Zdravotnícke pomôcky. 

PÁLENIE ZÁHY
GAVISCON DUO EFEKT
48 žuvacích 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 4,69 €  
(z pôvodných 5,39 €).

TRÁVENIE
Iberogast®
20 ml
Unikátny bylinný liek¹ na tráviace ťažkosti. Sila 9 bylín uľaví 
od jednej a viacerých tráviacich ťažkostí naraz. Uľavuje od kŕčov, 
plynatosti, bolesti brucha, nevoľnosti. Harmonizuje pohyb čriev 
a navyše pôsobí protizápalovo. VÝHODNE AJ Iberogast®, 50 ml1, 
za 11,39 € (z pôvodných 12,69 €), 22,780 €/100 ml. 

KONOPNÉ  
MAZANIE
Konopné mazanie
350 ml
Mazanie s konopným olejom. Masážne, s relaxačným účinkom. 
Vhodné i na suchú a citlivú pokožku. Kozmetický výrobok.

ODVYKANIE  
OD FAJČENIA
Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálna aerodisperzia, roztok 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
LIEKY Z RADU nicorette®. Lieky1,7 obsahujú nikotín. 

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.

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
75 + 15 tbl + DARČEK  
multifunkčný skrutkovač
Vylepšené zloženie obsahuje rastlinné extrakty zo saw palmetta 
a pŕhľavy, ktoré pomáhajú udržiavať správnu funkciu močového 
ústrojenstva a prostaty. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z RADU Prostenal®. Výživové doplnky.

PROSTATA
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.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 4. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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 10,29 € (z pôvodných 12,09 €). 
Zdravotnícke pomôcky.

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 7,29 € (z pôvodných 8,09 €), 48,600 €/100 ml a Canespor® 
sada na nechty, 10 g, za 17,99 € (z pôvodných 23,59 €). 
Lieky² obsahujú bifonazol.

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 alfa-escinum. 

TRÁVENIE
floraliv® fľaštičky
7 × 10 ml
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
VÝHODNE AJ floraliv® kapsuly, 20 cps, za 9,29 € (z pôvodných 
10,99 €). Výživové doplnky. 

RAST VLASOV  
A NECHTOV
REVALID® KAPSULY
120 cps
Švajčiarsky liek¹ podporujúci rast vlasov a nechtov.  
VÝHODNE AJ REVALID® HAIR TONIC, 20 × 6 ml, za 15,99 € 
(z pôvodných 18,29 €), 13,325 €/100 ml.  
REVALID® HAIR TONIC je kozmetický výrobok. 

599 €
/759 €

679 €
48 tbl /799 €

2089 €
75 + 15 tbl /2789 €

1899 €
/2099 €

1799 €
136,288 €/100 ml

13,2 ml /2089 €

1699 €
/1899 €

799 €
2,283 €/100 ml

1099 €
219,800 €/100 ml

/1359 €

-25% -15%

-19% -15%-15%

-15%-19%

729 €
48,600 €/100 g

15 g /809 €

L.SK.MKT.CC.09.2017.0472

5499 €
/6839 €

recyklačný poplatok 0,07 €

669 €
48 tbl /749 €

L.SK.MKT.CC.01.2018.0648

899 €
12,843 €/100 ml

7 × 10 ml /1059 €

-20%

S kartou
Dr.Max CLUB

579 €
28,950 €/100 ml

20 ml /659 €

S kartou
Dr.Max CLUB

869 €
/1089 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1549 €
/1819 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1529 €
/1809 €

1+1
ZADARMO

2599 €
120 cps /3079 €

489 €
30 tbl /529 €

NOVINKA
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Celú ponuku nájdete online na www.drmax.sk/beautyclub.

Milí klienti,
privítajte príchod jari 
s kozmetikou, ktorá posilní 
zdravie a krásu nielen vás, 
ale aj vašich blízkych. 
Obdarujte sa aktuálne 
zvýhodnenou ponukou.

Akcia 2 + 1 zadarmo platí na ktorýkoľvek produkt z produktového radu 
URIAGE HYSÉAC. V akcii 2 + 1 zadarmo získate zadarmo produkt s naj-
nižšou predajnou cenou. Zľava –30 % platí na celé portfólio produktov 
značky NUANCE. Zľava až do –38 % platí pri nákupe vybraných pro-
duktov  Eucerin® HYALURON-FILLER, Eucerin® HYALURON-FILLER + 
VOLUME-LIFT,  Eucerin® HYALURON-FILLER + ELASTICITY, Eucerin® 
Anti-Pigment,  Eucerin® Even Brighter a Eucerin® Q10 Active. Zľava 
–7 € platí pri nákupe produktov LA ROCHE-POSAY nad 21 €, okrem 
akciových balení. Zľavy nie je možné kombinovať s  inými akciovými 
ponukami. Akcie platia od 1. 4. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania 
zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete 
na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Pre lepší život s citlivou pleťou vďaka 
produktom LA ROCHE-POSAY

Starostlivosť pre každý vek a typ 
pleti s kozmetikou NUANCE

ZĽAVA 

-30 %
NA CELÉ

PORTFÓLIO
Zastavte starnutie pleti  
s produktmi Eucerin

Komplexná starostlivosť pri nedokonalostiach  
pleti s produktmi URIAGE

BeautyClub

2+ 1
ZADARMO

ZĽAVA 

-7 €
PRI NÁKUPE

NAD 21 €

ZĽAVA AŽ DO 

-38 %

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 zaoberajúcich sa starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob.  
** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

ÚNIK MOČU
TENA Lady Slim Ultra Mini
28 ks + 14 ks ZADARMO
Výhodné balenie inkontinenčných vložiek TENA Lady Slim Ultra 
Mini, ktoré sú ideálnym riešením pri ľahkom úniku moču. TENA 
Lady sú rovnako tenké ako bežné slipové vložky, ale s niekoľko-
násobne vyššou absorpciou. Zdravotnícka pomôcka. 

SUCHÁ A CITLIVÁ  
POKOŽKA
Bepanthen® SensiDaily
150 ml
Krém s prebiotikami na suchú a citlivú pokožku. Každodenná 
24-hodinová hydratácia celého tela. Pre celú rodinu.  
Kozmetický výrobok.

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. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Beliema®.  
Zdravotnícke pomôcky. * K nákupu Beliema® Effect, 10 tbl, získate Beliema® Expert Intim krém, 50 ml 
(v hodnote 9,49 €), LEN ZA 0,01 €, 0,020 €/100 ml. Beliema® Intim krém je kozmetický výrobok.

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Sunar® premium 2, 3 a 4  
s mliečnym tukom
600 g
Prémiová starostlivosť o imunitu. Vitamín A prispieva k normálnej 
funkcii imunitného systému.* 

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.  
* Akcia platí na všetky produkty z produktového radu EQUILIBRIA. Kozmetické výrobky.

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

VITAMÍNY  
PRE DETI
Kids Gummies AIRPLANES
225 g 
Želé pre deti s vitamínmi, zinkom a rutínom pre správnu funkciu 
imunitného systému a udržanie zdravých kostí. Výživový doplnok.

+ 001 €
50 ml /949 €

1169 €

MOČOVÉ CESTY
Brusnice & Manóza 30 tbl 
Cranberries & D-manose AKUT 10 tbl
Výživové doplnky obsahujú extrakt z celých plodov brusníc 
veľkoplodých, D-manózu a extrakt z listov buchu, ktorý prispieva 
k normálnej funkcii dolných močových ciest.

439 €
0,157 €/1 ks

/509 €
1089 €
10 cps + 6 vr. /1289 €

699 €
3,107 €/100 g

S kartou
Dr.Max CLUB

1149 €
1,915 €/100 g

/1239 €
1299 €

8,660 €/100 ml

/1469 €

L.SK.MKT.CC.01.2019.0822

-15%

od 749 €
14,980 €/100 ml

50 ml /999 €

1+1
ZADARMO

719 €
/799 €

NOVINKA

-25%*948 €*
UŠETRÍTE

Beliema® Expert  
Intim krém, 50 ml



Jamieson
vitamíny

Keď ich 
potrebujete

najviac

Opaľovací krém

-30%

-10%

-20%
UŠETRÍTE

20 €

Zľava platí na vybrané produkty značky Jamieson®.

Čistý  
kryštalický  
kolagén

● ľahko prehltnuteľné kocky
● balenie na 4 mesiace užívania
● stačí len 1 kocka denne
● bez farbív a prídavných látok

čistota
kolagénu
99,9 %

2099 €
/2999 €

3989 €
9,149 €/100 g

196 g + 240 g /5989 €

od 349 €
100 tbl /439 €

Par tner ský  ba l í ček
kolagénov

F R HER F R HIM

od 2599 €
12,995 €/100 ml

200 ml /2889 €

Francúzsky  
prémiový kolagén  

z morských rýb 
 pre JEJ krásu 

Nemecký 
prémiový kolagén 

pre JEHO 
kĺby & kosti

HYALURMED

Proti vráskam

Pre kĺby a pokožku

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 4. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online 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 pod-
mienkach 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 lieky 
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

Taká výhodná,  
že ju budete chcieť  
využívať stále

Voľnopredajný sortiment je na účely zbierania bodov osobitným spôsobom definovaný 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.

www.drmax.sk/drmaxclub

Nový lepší vernostný program 
Dr.Max CLUB

Zbierajte body z nákupov voľnopredajného 
sortimentu na svoju vernostnú kartu  
a získajte zľavu až 20 %. 



Pod vlastnou 
vlajkou
Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich spraviť 
dostupnejšie.

PRIAZNIVÁ
CENA

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

Rad produktov Dr.Max zahŕňa lieky, výživové doplnky, zdravotnícke potreby, kozmetické výrobky, prípadne iné produkty.  
Produkty zobrazené v tejto reklame nie sú lieky a netvoria kompletný rad produktov Dr.Max.

Akcia 1 + 1 zadarmo platí pri nákupe dvoch balení produktu Magnesium B6 Premium. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 
Vyššie zobrazené akcie platia od 1. 4. do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob.

Laktobacily „6“ 
30 cps za 799 719 €
60 cps za 1499 1349 €

Výživový doplnok obsahuje komplex 6 kmeňov 
laktobacilov a bifi dobaktérií. Množstvo 5 miliárd 
mikroorganizmov v každej kapsule na konci 
minimálnej trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou.

Magnesium B6 Premium 
50 tbl za 999 €  

Výživový doplnok obsahuje horčík v organickej 
forme, ktorá sa v ľudskom tele výborne vstrebáva. 
Horčík prispieva k zníženiu únavy 
a vyčerpania a k správnej 
funkcii nervového systému.


