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bolesť liek2

akcia
1295€

1045€

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
máj 2016

bolesť liek1

ATARALGIN® účinkuje proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. 
Uľavuje od bolesti a znižuje emočné a psychické napätie. 

Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Tlmí 
bolesť chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2x denne. 

Obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku. 

akcia
805€

695€

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.

Akcia: Vyberte si 3 produkty značky EQUILIBRIA a 1 získate ZADARMO. Zostavte si kombináciu opaľovacích 
prípravkov pre dospelých, pre deti a po opaľovaní presne podľa vašich potrieb.

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

EQUILIBRIA  opaľovacie prípravky pre celú rodinu

ATARALGIN® 50 tbl

alergia liek1

Používa sa na liečbu príznakov 
spojených s alergickými stavmi 

ako sú alergická nádcha a žihľavka. 
Obsahuje levocetirizín. 

Levocetirizin Dr.Max 
5mg 7 tbl akcia

335€

295€

Voltaren®  
Forte 2,32 % gél 100 g

104,50 €/kg

*Akcia platí len na nákup online na www.drmax.sk dňa 8. 5. 2016 alebo do vypredania zásob.

Potešte svoju mamičku

        v jej veľký deň!

Nakupujte 8. 5. 2016
na www.drmax.sk

a ku každému nákupu produktov značky  
BIODERMA nad 10 € získate micelárnu vodu

BIODERMA Hydrabio H2O 250 ml
(v hodnote 11,75 €)

ÚPLNE ZADARMO

cena za 1 ks

990€
od

od 49,50 €/l

č.1
slnečná kozmetika 
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ZADARMO

2+1 zadarmo viac 
na str. 3

na viac ako 190 produktov 
značky Dr.Max!

opaľovanie kozmetika 
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bolesť liek2bolesť liek2

akcia
610€

560€
krém 

100 g

Infekciám močových ciest viete predchádzať. Močové cesty je  nutné preplachovať, aby sa  zabránilo uchyteniu 
baktérií, a preto je vhodné piť dostatok tekutín: 2 – 2,5 litra denne. Nutkanie na moč netreba zadržiavať a treba 
sa vyvarovať prechladnutiu. Pokiaľ ste na vznik močových infekcií náchylnejší, je vhodné sa v lete ihneď prezliecť 
z mokrých plaviek do suchého oblečenia. Naši lekárnici Vám radi poradia pri výbere vhodného prípravku, ktorý 
pomôže pri počiatočných príznakoch močových infekcií.VEDELI STE, ŽE? 

Ibalgin® krém i gél potláčajú bolesť 
svalov a kĺbov, tlmia zápal a znižujú 

opuch. Dobré vstrebávanie, bez 
parfumácie. Ibalgin® obsahuje 

ibuprofén.
*Benefit Ibalgin(R) 400 mg 12 tbl aj k nákupu Ibalgin® 2 gél 100 g.

Ibalgin® krém 100 g

nádcha, alergická nádcha liek5

akcia
610€

495€

Unikátny dvojzložkový 
prípravok kombinujúci 

dekongestívum 
a antihistaminikum 

na bežnú, sezónnu (sennú) 
i nesezónnu (chronickú) 

nádchu. Rýchlo a dlhodobo 
uvoľňuje nos. Je veľmi 

dobre znášaný. 

Vibrocil® sprej 
15 ml

bolesť liek1

akcia
335€

290€

Liek proti bolesti, horúčke a zápalu. 
Obsahuje paracetamol, propyfenazón 

a kofeín. Používa sa pri bolesti 
zubov, hlavy, pri migréne, neuralgii 

či menštruačných bolestiach. 

VALETOL® 24 tbl
akcia

375€

315€

bolesť, horúčka liek1

MIG-400® rýchly proti bolesti a horúčke. 
Pre deti od 6 rokov a dospelých.  

MIG® Junior 2% rýchly proti horúčke 
a bolesti. Vhodný pre deti od 6 mesiacov 

do 9 rokov. MIG® obsahuje ibuprofén.

Mig-400® 30 tbl

30 tbl 

Canesten® IntimGel 100 ml

ZADARMO

LIEČBA
vaginálnej mykózy

jednou tabletou

Ku každému nákupu 
Canesten® Kombi  
tbl vag 1x500 mg + crm vag 20g 

alebo Canesten® 1 

1 tbl vag 500 mg

Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. alebo do vypredania zásob. 
Canesten® Kombi je liek obsahujúci tabletu na vaginálne použitie a krém na vonkajšie použitie. Canesten® 1 
je liek na vaginálne použitie. Lieky obsahujú klotrimazol. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní 
lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku a poraďte sa so svojím 
lekárom alebo lekárnikom. Canesten® IntimGel je kozmetický výrobok a nenahradzuje liečbu.

Kozmetický 
výrobok

L.SK.MKT.CC.04.2016.0341

intímna hygiena liek2,8

akcia
775€

725€
Liečivé náplaste s obsahom 

sodnej soli diklofenaku pre rýchlu 
a spoľahlivú úľavu od bolesti 

svalov a kĺbov. 

Diclobene 140 mg 
5 ks liečivých náplastí

56,00 €/kg   

K NÁKUPU*
 Ibalgin® 400 mg1 12 tbl

(v hodnote 2,20 €) LEN ZA 0,01 €!

ZĽAVA AJ NA
MIG® Junior 2% 

100 ml

akcia
1100€

950€
Kombi

akcia
900€

795€
tbl vag 

500 mg

nádcha liek5

Zabezpečuje rýchlu 
a dlhotrvajúcu úľavu 

od upchatého nosa, znižuje 
opuch slizníc v nose. 

Pomáha udržiavať čistý 
nosový priechod, uľahčuje 

dýchanie. Obsahuje 
xylometazolíniumchlorid. 

Orinox 1 mg/ml
10 ml

NOVINKA
akcia

330€

295€



Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. 
Nevzťahuje sa na lieky Ibuprofen Dr.Max, Paracetamol Dr.Max, Levocetirizin Dr.Max a Orinox. 

Platí do 31. 5. 2016 alebo do vypredania zásob.

2+1
zadarmo

mixujte 
z viac ako

190
produktov 

ZNAČKY Dr.MaxNájdete ich vo všetkých lekárňach Dr.Max
alebo online na www.drmax.sk.

Vyberte si 3 produkty 
značky Dr.Max. Iba 2 z nich 
zaplatíte a 1 vám dáme zadarmo.

Buďte zdraví
raz-dva-tri!

drmax_3za2_vizual_A4.indd   1 14.04.16   12:15



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.

viac zdravia aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

probiotiká liek1

akcia
870€

720€

hnačka liek1

akcia
690€

595€

pálenie záhy liek1

akcia
745€

645€

detoxikáciaplynatosť výživový 
doplnok

zdravotnícka 
pomôcka 

akcia
4085€

3085€

akcia
685€

585€

kombinácia živých črevných 
baktérií a vitamínov B 

výživový 
doplnok

akcia
1100€

895€

32 cps48 tbl

Lieči hnačky infekčného 
aj neinfekčného pôvodu, neovplyvňuje 

prirodzenú črevnú mikroflóru a je 
vhodnou súčasťou každej cestovateľskej 

lekárničky. Obsahuje nifuroxazid.       

100% sušená šťava z listov mladého 
jačmeňa, 100% čistý extrakt 

s obsahom enzýmov, aminokyselín, 
vitamínov, minerálov a chlorofylu. 

Produkt obsahuje všetky dôležité 
nutričné živiny a prvky, pre ktoré 

je mladý jačmeň toľko cenený.

Pomoc a úľava pri nadúvaní 
a plynatosti. S vysokým obsahom 

účinnej látky simetikón. 

Používa sa pri hnačkách, nadúvaní 
a iných poruchách trávenia. Nie 

je potrebné skladovanie v chladničke.  
Pre deti aj dospelých.  Obsahuje 

baktérie mliečneho kvasenia.

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B 
a 3 kmeňov živých črevných baktérií. 

Prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému (B6 , B12) 

a je vhodný aj pre deti od 3 rokov. 
Neobsahuje glutén ani laktózu.

ENDIEX® 28 cps

Mladý jačmeň 
Juice prášok 250 g

Degasin® Simetikón 
257,5 mg 32 tob

LINEX® kapsuly 32 cps

floraliv® kapsuly 20 cps

K NÁKUPU 
Hylak® forte 30 ml 

LEN ZA 0,01 € 

UŠETRÍTE AŽ 

5,44 € 

UŠETRÍTE AŽ 

10 € 

GAVISCON DUO EFEKT 
ŽUVACIE TABLETY  48 tbl

Rýchlo poskytuje dvojitú úľavu 
od pálenia záhy a tráviacich 

ťažkostí. Vhodný aj pre tehotné 
a dojčiace ženy.

ZĽAVA AJ NA GAVISCON DUO 
EFEKT ŽUVACIE TABLETY 24 tbl

ZĽAVA AJ NA   
LINEX® kapsuly 16 cps

ZĽAVA AJ NA  
floraliv® fľaštičky

7 x 10 ml

ZĽAVA 
AJ NA  

Degasin®  
2Go 20 pst

20 cps32 tob

trávenie liek1

123,40 €/kg

akcia
975€

895€
100 ml

89,50 €/l
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pre ženy výživový 
doplnok 

akcia
3200€

3095€

redukcia hmotnosti zdravotnícka 
pomôcka

akcia
5690€

4950€

prírodné flavonoidy výživový 
doplnok 

akcia
845€

695€

prírodné flavonoidy výživový 
doplnok 

akcia
1235€

995€

metličkové žilky kozmetika 

akcia
1255€

1155€

redukcia hmotnosti výživový 
doplnok 

akcia
3750€

2995€

Schudnite až 3x viac kilogramov ako 
len samotnou diétou. Viaže tuky 

prijaté z potravy, znižuje chuť na jedlo 
a zlepšuje funkciu tráviacej sústavy. 

Unikátna forma užívania bez nutnosti 
zapíjania vodou.

Jedinečný prípravok s obsahom 
prírodných fytoestrogénov a lignanov 

pre posilnenie tvaru a udržanie 
zdravia ženských pŕs. 

Obsahuje mikronizovaný diosmín a 
hesperidín. Aescin navyše obsiahnutý 

vo výživovom doplnku MOBIVENAL® 
micro napomáha znižovať pocit ťažkých 

nôh a dobrej cirkulácií krvi v cievach

Účinne pôsobí proti opuchom a pocitu 
ťažkých nôh a obmedzuje bolesť 

namáhaných končatín. Kombinácia 
escínu a flavonoidov má priaznivý 

účinok na kvalitu a funkcie žilového 
a lymfatického systému. 

Balzam na metličkové žilky prispieva 
k zmierneniu viditeľnosti metličkových 

žiliek. Allga San® sprej na metličkové 
žilky s pantenolom chladí, zlepšuje 

prekrvenie a mikrocirkuláciu nôh.

Decolen 100 tbl

MOBIVENAL® micro 
Simple 60 + 10 tbl

PRIESSNITZ GÉL  
na žily a cievy DE LUXE 125 ml

Allga San® 
Kombi-Pack 
na metličkové 
žilky  100 ml + 75 ml

hemoroidy liek9

Lokálna liečba vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. Každý čapík obsahuje 

400 mg tribenozidu a 40 mg lidokaínu. 
Rektálny krém obsahuje 5 g tribenozidu 

a 2 g lidokaínu v 100 g krému. 

PROCTO-GLYVENOL® 
10 čapíkov

akcia
675€

585€

ZĽAVA 
AJ NA

PROCTO-
GLYVENOL® 

rektálny 
krém9 30 g

10 čapíkov

90 sáčkov 

100 tbl

micro 
Simple 

DE LUXE
125 ml

ZĽAVA AJ NA
PRIESSNITZ 

VÝŽIVA PRE ŽILY 
A CIEVY FORTE 

60 tob +  GÉL 125 ml 

ZĽAVA 
AJ NA

MOBIVENAL® 
micro

60 + 10 tbl

XL-S MEDICAL DIRECT 90 sáčkov 

ZĽAVA AJ NA
XL-S MEDICAL 180 tbl

Lipoxal xtreme II  
120 + 60 tbl ZADARMO

Schudnite do plaviek! S obsahom 
extraktu zo zeleného čaju a guarany 

pre účinné spaľovanie tukov. Pomáha 
pri formovaní ideálnej postavy.   

60 tabliet v hodnote 18 € ZADARMO!

K NÁKUPU 
Decolen    

50 tbl
ÚPLNE ZADARMO! 

UŠETRÍTE AŽ 

18,75 € 

vitamíny výživový 
doplnok 

akcia
635€

535€

Kyselina listová prispieva k správnej 
tvorbe krvi. Vitamín B12 prispieva 

k správnej tvorbe červených krviniek. 
Vitamín B6 prispieva k správnej 

látkovej premene homocysteínu.

JamiesonTM B6 + B12

& Folic Acid 90 + 20 tbl 

B6 + B12

ZĽAVA AJ NA
Jamieson™ 

Vitamín B12 100 tbl 
A 

Jamieson™ 
B-komplex 60 tbl  
s predĺženým účinkom

55,60 €/l

66,00 €/l

antiperspirant kozmetika 

Číry guľôčkový 
antiperspirant.

Pomáha znižovať 
nadmerné potenie.

Vhodný na 
podpazušie, ruky 

i chodidlá.

Driclor® 20 ml 

akcia
980€

750€



Zľava až 1 € za recept Zdravé výhody a odmeny 
každý mesiac

Bezplatná infolinka 
0800 60 60 70 

Virtuálny lekárnik – odborné 
poradenstvo

Nová karta,
nové odmeny
Vymeňte si ju od 4. apríla

Dr.Max oslavuje 10 rokov, ale darčeky dostávate vy!



Zľava až 1 € za recept Zdravé výhody a odmeny 
každý mesiac

Bezplatná infolinka 
0800 60 60 70 

Virtuálny lekárnik – odborné 
poradenstvo

Nová karta,
nové odmeny
Vymeňte si ju od 4. apríla

Dr.Max oslavuje 10 rokov, ale darčeky dostávate vy!

Výnimočné zľavy
každý mesiac
 Len pre vás, členov Dr.Max CLUBu,
 pripravujeme každý mesiac jedinečnú
 ponuku na vybrané produkty
 s výnimočnými zľavami.

 Len pre vás, členov Dr.Max CLUBu,
 pripravujeme každý mesiac jedinečnú
 ponuku na vybrané produkty
 s výnimočnými zľavami.
 ponuku na vybrané produkty
 s výnimočnými zľavami.

 pripravujeme každý mesiac jedinečnú
 ponuku na vybrané produkty
 s výnimočnými zľavami.

 pripravujeme každý mesiac jedinečnú
 ponuku na vybrané produkty

 Len pre vás, členov Dr.Max CLUBu,

Narodeninový
darček len pre vás
 Pri príležitosti vašich narodenín dostanete
 od nás každý rok špeciálny darček len pre
 vás a vaše zdravie (cez e-mail alebo SMS).

 Pri príležitosti vašich narodenín dostanete
 od nás každý rok špeciálny darček len pre
 vás a vaše zdravie (cez e-mail alebo SMS).
 od nás každý rok špeciálny darček len pre od nás každý rok špeciálny darček len pre od nás každý rok špeciálny darček len pre od nás každý rok špeciálny darček len pre od nás každý rok špeciálny darček len pre od nás každý rok špeciálny darček len pre
 vás a vaše zdravie (cez e-mail alebo SMS). vás a vaše zdravie (cez e-mail alebo SMS).

 Pri príležitosti vašich narodenín dostanete

Bezplatná infolinka
0800 60 60 70
 V pondelok až piatok od 8.00 h do 20.00 h
 vám radi poskytneme viac informácií
 o našom vernostnom programe a jeho
 výhodách či našich lekárňach Dr.Max.

 V pondelok až piatok od 8.00 h do 20.00 h
 vám radi poskytneme viac informácií
 o našom vernostnom programe a jeho
 výhodách či našich lekárňach Dr.Max.

 vám radi poskytneme viac informácií
 o našom vernostnom programe a jeho
 výhodách či našich lekárňach Dr.Max.

 V pondelok až piatok od 8.00 h do 20.00 h

Najvýhodnejší
nákup na recept*
 Zľava až 1 € za recept pokračuje aj naďalej.
 Ak máte recept na liek s čiastočnou
 úhradou zdravotnej poisťovne, na každé
 balenie vám poskytneme zľavu z doplatku
 až do výšky 0,25 €.

 Ak máte recept na liek s čiastočnou
 úhradou zdravotnej poisťovne, na každé
 balenie vám poskytneme zľavu z doplatku

 Zľava až 1 € za recept pokračuje aj naďalej.
 Ak máte recept na liek s čiastočnou
 úhradou zdravotnej poisťovne, na každé
 balenie vám poskytneme zľavu z doplatku
 až do výšky 0,25 €.

 Zľava až 1 € za recept pokračuje aj naďalej.

Ponuky plné zdravia
šité na mieru každému z vás
 Výhodné ponuky ušité na mieru presne
 podľa vašich individuálnych potrieb vám
 zašleme niekoľkokrát do roka.

 Výhodné ponuky ušité na mieru presne
 podľa vašich individuálnych potrieb vám
 zašleme niekoľkokrát do roka. zašleme niekoľkokrát do roka. zašleme niekoľkokrát do roka.
 podľa vašich individuálnych potrieb vám
 zašleme niekoľkokrát do roka.

 Výhodné ponuky ušité na mieru presne

Internetový
zákaznícky portál
 Na portáli www.drmax.sk nielen rýchlo
 nakúpite, ale získate aj prehľad o počte
 bodov na svojej vernostnej karte
 a o nákupoch a úsporách v lekárni
 či v e-shope Dr.Max. 

 Na portáli www.drmax.sk nielen rýchlo
 nakúpite, ale získate aj prehľad o počte
 bodov na svojej vernostnej karte
 a o nákupoch a úsporách v lekárni
 či v e-shope Dr.Max. 

 nakúpite, ale získate aj prehľad o počte
 bodov na svojej vernostnej karte
 a o nákupoch a úsporách v lekárni

 Na portáli www.drmax.sk nielen rýchlo

Zbierajte body a vymeňte
ich za zľavy alebo produkty
 V každej lekárni Dr.Max vrátane
 internetovej lekárne www.drmax.sk
 získavate za svoje nákupy body, ktoré si
 môžete vymeniť za zľavy na nákup alebo
 produkty značky Dr.Max.

 internetovej lekárne www.drmax.sk
 získavate za svoje nákupy body, ktoré si
 internetovej lekárne www.drmax.sk
 získavate za svoje nákupy body, ktoré si
 môžete vymeniť za zľavy na nákup alebo

 internetovej lekárne www.drmax.sk
 získavate za svoje nákupy body, ktoré si získavate za svoje nákupy body, ktoré si
 môžete vymeniť za zľavy na nákup alebo

 V každej lekárni Dr.Max vrátane
 internetovej lekárne www.drmax.sk
 získavate za svoje nákupy body, ktoré si
 môžete vymeniť za zľavy na nákup alebo
 produkty značky Dr.Max.

Virtuálny lekárnik
– odborné poradenstvo
 Vďaka službe Virtuálny lekárnik získate
 cenné rady od našich odborníkov cez
 online chat alebo telefonicky.
 cenné rady od našich odborníkov cez
 online chat alebo telefonicky.

 Vďaka službe Virtuálny lekárnik získate
 cenné rady od našich odborníkov cez
 online chat alebo telefonicky. online chat alebo telefonicky.

 Vďaka službe Virtuálny lekárnik získate

Vzdelávacie a odborné
kampane v lekárňach
 Ako držiteľa vernostnej karty vás budeme
 vopred informovať o pripravovaných 
 podujatiach zameraných na vzdelávanie, 
 poradenstvo a prevenciu v rôznych 
 oblastiach starostlivosti o zdravie.

 Ako držiteľa vernostnej karty vás budeme
 vopred informovať o pripravovaných 
 podujatiach zameraných na vzdelávanie, 
 poradenstvo a prevenciu v rôznych 
 oblastiach starostlivosti o zdravie.

 vopred informovať o pripravovaných 
 podujatiach zameraných na vzdelávanie, 
 poradenstvo a prevenciu v rôznych 

 Ako držiteľa vernostnej karty vás budeme

S novou kartou Dr.Max CLUB
získate jedinečné výhody

 0800 60 60 70
 www.drmax.sk

* 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.
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LETO BEZ VRÁSOK ZLAVA
až do

-40 %

Akýkoľvek výrobok z radu  

Eucerin Anti-Age
teraz len za 19,90 €Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. 2016 na všetky výrobky z radov HYALURON-FILLER, VOLUME-FILLER, DermoDENSIFYER, EVEN BRIGHTER a Q10 Active.

´
Vyplnenie i hlbokých vrások
HYALURON-FILLER

VOLUME-FILLER

Q10 Active

DermoDENSIFYER

Obnova objemu pleti

Obnova pružnosti a pevnosti pleti

Redukcia vrások aj pre citlivú pleť

EVEN BRIGHTER
Redukcia pigmentových škvŕn

ZĽAVA -5 €
pri kúpe produktov BIODERMA Photoderm v hodnote nad 17 €

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

DERMABLEND  
[3D KOREKCIA]

*Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.

NOVINKA

SO ZĽAVOU -20%*
MAKE-UPY OD VICHY

Akcia platí od 1. 5. – 31. 5. 2016 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.  



fixačný krém zdravotnícka 
pomôcka 

akcia
7490€

5990€

akcia
1205€

895€

stres, nervozita liek1

akcia
740€

595 €

meranie krvného tlaku energia, nervy, srdce zdravotnícka 
pomôcka

výživový 
doplnok 

zubná hygiena kozmetika 

akcia
375€

295€

kliešte, blchy veterinárny 
prípravok 

akcia
1830€

1680€

PERSEN® forte je rastlinný liek 
s liečivou silou troch rastlín 

s upokojujúcim účinkom.  Pomáha 
pri psychickej záťaži, nepokoji 

a podráždenosti. Užívanie 
nespôsobuje závislosť. 

Pevná fixácia až 12 hodín. Pomáha 
zabraňovať zachytávaniu zvyškov 

jedla. Neobsahuje zinok.

Zubná pasta s obsahom 
alumíniumlaktátu, nátriumfluoridu 

a aminfluoridu znižuje citlivosť 
obnažených zubných krčkov, zabraňuje 

vzniku kazu a sťahuje ďasná.

Prevencia mozgovej porážky. Včasné 
zaznamenanie výskytu atriálnej 

fibrilácie dokáže znížiť riziko mozgovej 
príhody o 68 %. Patentovaná funkcia 

Afib a MAM, pamäť na 30 nameraných 
hodnôt.

Dodá organizmu optimálnu 
dávku koenzýmu Q10 s vysokou 

vstrebateľnosťou. Navyše je obohatený 
o biotín, ktorý prispieva k správnej 

látkovej premene dôležitej pre tvorbu 
energie a k správnemu fungovaniu 

nervového systému.

Repelentný obojok (65 cm) proti 
kliešťom a blchám. Vhodný pre psov 

i mačky. Obsahuje Geraniol (3,5 g/kg), 
látku prírodného pôvodu. Neobsahuje 

insekticídy ani hormóny. Používajte 
biocídne prípravky bezpečne. 

PERSEN forte®  20 cps

COREGA® FIXAČNÝ 
KRÉM Extra Silný SVIEŽI 40 g

LACALUT® sensitive 
75 ml

TLAKOMER DIGITÁLNY  
microlife BP A150 AFIB

GS Koenzým Q10 
s biotínom 60 mg   

30 + 30 cps

20 cps s biotínom  
60 mg 

30+ 30 cps 

ZĽAVA AJ NA
PERSEN®40 tbl 

K NÁKUPU
COREGA® ANTIBAKTERIÁLNE                                                                                     

TABLETY 30 ks (v hodnote 5 €)

LEN ZA 2,50 €!

39,33 €/l

NOVINKA

FYTO OBOJOK ks

kĺby, väzivá, šľachy výživový 
doplnok 

akcia
1660€

1345€

Unikátna kombinácia švajčiarskeho 
natívneho kolagénu NCI®, NCII® 

a vitamínu C, ktorý prispieva 
k správnej tvorbe kolagénu v tele. Kúra 

na 2 mesiace + 15 dní ZADARMO.

cemio kamzík®  
60 + 15 cps ZADARMO

oči zdravotnícka 
pomôcka 

Pri pocite suchého oka. Môže 
sa používať so všetkými druhmi 

kontaktných šošoviek.  

optive FUSION 10 ml
akcia

1465€

1095€

viac zdravia aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

ZĽAVA AJ NA
GS Koenzým Q10 

30 mg 30 + 30 cps

cena

490€
40 g

intímna hygiena zdravotnícka 
pomôcka 

akcia
910€

750€
Vaginálne tablety vhodné pri bakteriálnej 

i kvasinkovej infekcii s obsahom 
laktobacilov a kyseliny mliečnej. 

IDELYN® Beliema® 
Effect 10 tbl

10 tbl

ZĽAVA AJ NA
ďalšie vybrané

produkty z radu
IDELYN® Beliema®



Leto nám už pomaly klope na dvere a vy možno plánujete oddych na horách 
či pri mori. Máte v úmysle vziať aj vašich drobcov, ale obávate sa, či cestu 
zvládnu bez problémov? Každé dieťatko je jedinečné a cestovanie aj horúčavy 
zvláda inak. 

Náš odborný personál vám v ktorejkoľvek 
z lekární Dr.Max ochotne poradí, ako dieťatku 
pomôcť pri ochoreniach, s ktorými sa môžete 
stretnúť nielen počas letných dovoleniek 
a ciest. 

Vyberáme pre vás zopár  
najčastejších tém:

Aby bolo bruško v poriadku 
Bolesti bruška, nevoľnosť, zvracanie, 
hnačky či zápchy – bežné, ale hlavne veľmi 
nepríjemné. Viete im predísť dodržiavaním 
pitného režimu, vhodne zvolenou stravou, 
ale aj správnymi hygienickými návykmi. 
Veľkým pomocníkom na cestách môžu byť 
napríklad probiotiká. Teploty postupne 
stúpajú, ale nemusíte sa obávať. Radi pre 
vás vyberieme probiotiká, ktoré nemusíte 
držať v chladničke, dokonca si ich môžete 
pribaliť aj do batôžka na hory. Vedeli ste, 
že pre batoľatá a malé deti je vhodný hlavne 
Lactobacillus reuteri, ktorý pôsobí priaznivo 
pri kolikách a zvracaní?

Poznáte rozdiel medzi 
úpalom a úžehom? 
Pokiaľ sa dieťatko nachádza v teplom, vlhkom 
a nevetranom prostredí a súčasne nemá 
dostatočný prísun tekutín, môže byť malátne, 
trpieť bolesťou hlavičky, zvýši sa potenie. 
Vtedy hovoríme o úpale. 
Úžeh sa často spája s dlhým pobytom dieťatka 
na slniečku, kedy okrem bolesti hlavičky, 
malátnosti a vracania, pozorujeme aj spálenú 
pokožku od slniečka a chýba potenie. 
V prípade, že zbadáte u dieťatka tieto príznaky 
je vhodné umiestniť ho do chladnej a vetranej 
miestnosti. Aplikujte studené zábaly alebo 
ľadové obklady, nie však priamo na pokožku, 
ale zabalené v uteráku. Dbajte na dostatočný 
príjem tekutín, podajte dieťatku vlažný čajík 
alebo minerálku. Ak sú komplikácie vážnejšie, 
je vhodné vyhľadať lekára. 

Slnečná alergia? Ako jej predísť alebo 
ju poraziť 
Ako postupovať pri alergických prejavoch 
u detí? Aký stav viete zvládnuť sami a kedy 

je už potrebné vyhľadať lekársku pomoc? 
Aj s malým bábätkom si viete užiť slnečné 
lúče bez komplikácií. Niekto má rad slnko, 
či more, niekto sa radšej vybehne schladiť 
do hôr. Nezabúdajte však, že slniečko 
na horách môže byť omnoho ostrejšie ako 
pri mori. Okrem seba nezabudnite poriadne 
ponatierať krémom s vysokým faktorom 
aj vašich najmenších, aby ste predišli 
spáleniu či slnečnej alergii. Či už sa chystáte 
na hory alebo k moru, je dôležité dbať 
na prikrývku hlavy a dostatok tekutín. Okolo 
obeda je vhodné stiahnuť sa do chládku. 
Ak sa stane, že sa alergia u vášho drobca 
objaví, najlepšie je stiahnuť sa zo slniečka 
úplne. Následne dieťatko dôkladne umyte 
čistou vodou od piesku, slanej vody 
a potu a jemne vysušte uterákom. Pokiaľ 
je alergia len na koži a na menšej ploche, 
odporúčame siahnuť po masti s obsahom 
antihistaminika. V prípade, že sa však 
rozšíri po celom telíčku, je žiaduce vyhľadať 
lekára, aby vám predpísal liek s obsahom 
antialergickej látky. 

Navštívte lekáreň Dr.Max!Špeciálne poradenstvo pre vás pripravujeme  od 6. do 10. júna v každej našej lekárni.

dojčenská výživa dojčenská
výživa

990€

850€

Amilk Bifido obsahuje probiotiká Bifidobacterium lactis a tiež nenasýtené 
mastné kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6). Vitamíny A, C, D a železo  

prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vyrobené vo Francúzsku. 
Vyskúšajte Amilk Bifido bez obáv. 4 z 5 mamičiek potvrdili, 

že ich dieťa prijalo Amilk Bifido nadpriemerne dobre.* 
*Millward Brown, štúdia so 195 dojčatami vo veku 6 až 12 mesiacov, Česká republika 2015. 

Testované na Nutrilon Pronutra 2, Sunar Premium 2, Beba Pro 2 a Amilk Bifido 2.
Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, 

výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na www.amilk.sk.

Amilk Bifido® 2, 3   600 g

14,17 €/kg

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 sú uvedené na obaloch výrobkov.

Mamičky vedia, čo je pre ich deti dobré.
Starostlivo pripravená dojčenská výživa Amilk Bifido
obsahuje probiotiká, vitamíny a minerály a je bohatá

aj na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.

Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

mamičiek potvrdili, že ich dieťa prijalo 
Amilk Bifido nadpriemerne dobre.*

www.amilk.sk

4 z 5Vyskúšajte dojčenskú výživu 
Amilk Bifido bez obáv

Garancia 
dlhodobo 

výhodnej ceny

cena za 1 ks

radí

Letom svetom s najmenšími 
alebo ako zvládnuť každú dovolenku bez problémov 



Navštívte lekáreň Dr.Max!Špeciálne poradenstvo pre vás pripravujeme  od 6. do 10. júna v každej našej lekárni.

Doprava 
zadarmo

Osobný odber 
100 lekární

Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 
LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   www.drmax.sk

Starostlivosť o všetky typy citlivej pokožky

Akcia platí pri nákupe produktov Avéne minimálne v hodnote 16 €. Ku každému nákupu získate 2 darčeky – Avéne Termálnu vodu 50 ml a Detské mlieko SPF50+ 30 ml.

ZADARMO
Avéne Termálnu vodu 50 ml

a Detské mlieko SPF50+ 30 ml

K NÁKUPU
PRODUKTOV AVÉNE

v hodnote minimálne 16 € ZÍSKATE

pre aktívny pohyb bez kompromisov

akcia
2690 €

1890€

Komplexná kĺbová výživa so silou 3  látok.
 Î Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým účinkom.
 Î Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex.
 Î Glukozamín, chondroitín a kolagén tvoria základné 

stavebné látky chrupavky.

1 mesiac užívania
ZADARMO

ZĽAVA -8 €

STAROSTLIVOSŤ O VAŠE KĹBY

180+90 tbl



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na apilikáciu 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. Fenistil® gél obsahuje dimetindénmaleinát, Claritine® 10 mg obsahuje loratadín, Livostin® 

obsahuje levokabastíniumchlorid, Očná roztoková instilácia Visine® Classic 0,05 % obsahuje tetryzolíniumchlorid, Nalgesin® S 275 mg obsahuje sodnú soľ naproxénu, MUGOTUSSOL® sirup obsahuje dextrometorfánium bromid, MUCOSOLVAN® sirup 0,5 mg/ml 
obsahuje amroxolium chlorid, Dermazin® 1% krém obsahuje striebornú soľ sulfadiazínu, Candibene® krém obsahuje clotrimazolum, Canespor® obsahuje bifonazol, Buscopan® 10 mg obsahuje butylskopolamínium bromid, Osteogenon® obsahuje oseín-hydroxyapatit.  

Akcia platí od 1. 5. do 30. 6. 2016 alebo do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

alergia, uštipnutie hmyzom 

620€
690€

Fenistil® gél 30 g

liek2

bolesť

Nalgesin® S 275 mg 20 tbl

liek1

kašeľ

495€
615€

MUGOTUSSOL® 
sirup 190 ml

liek1

26,05 €/l

190 ml

bolesť hrdla 

650€
770€

Dorithricin® 20 pst

liek1

krém na opary 

975€
1175€

ZOVIRAX® 
DUO 2 g

liek2

popáleniny, poranenia kože 

180€
230€

Dermazin® 1% krém 50 g

liek2

36,00 €/kg

kožná mykóza 

440€
480€

Candibene® krém 20 g

liek2

nechtová mykóza 

910€
1210€

EXCILOR® pero na liečbu 
plesňových infekcií nechtov 

400 aplikácií 

zdravotnícka pomôcka 

kožná mykóza 

Canespor® 
krém 15 g

liek2

vitalita 

3395€
4165€

Pharmaton® 
Geriavit 100 cps

liek1

kŕče

Buscopan® 10 mg 10 tbl

liek1

kosti, osteoporóza 

645€
745€

Osteogenon® 
40 tbl

liek1

intímna hygiena 

595€
720€

Saforelle® 
JEMNÝ GÉL  

NA INTÍMNU 
HYGIENU 250 ml

kozmetika 

23,80 €/l

prírodný extrakt 

1095€
1280€

UROVAL® manosa AKUT 20 + 10 tbl

výživový doplnok 

vši a hnidy 

1660€
1910€

PARANIT  
šampón 100 ml
+ sprej 100 ml 

 + hrebeň 
ZDARMA 

zdravotnícka pomôcka 

83,00 €/l

doplnky stravy

RAKYTNÍKOVÝ OLEJ 
100% 50 + 10 cps 

výživový doplnok 

alergia

Claritine® 10 mg 10 tbl

liek1

alergia

560€
720€

Livostin® 0,5 mg/ml, 
nosová suspenzná 
aerodisperzia  10 ml

liek5
10 ml

oči

395€
515€

Visine® Classic  
0,05 %  15 ml

liek4
15 ml

ZĽAVA AJ NA
Livostin® 0,5 mg/ml

očná suspenzná 
instilácia 4ml4 ZĽAVA AJ NA

Visine® Unavené 
oči 10 ml

ZĽAVA AJ NA
MUCOSOLVAN® 

sirup 100 ml 

ZĽAVA AJ NA
Canespor® roztok 15 ml 

A Canespor® sadu 
na nechty 10 g

330€
405€

670€
770€

15 g

1495€
1960€

ZĽAVA AJ NA
RAKYTNÍKOVÝ 

OLEJ 100% 
30 ml kvapky  

meranie krvného tlaku 

zdravotnícka pomôcka 

3595€
4505€

Tensoval comfort classic 1 ks

ZĽAVA AJ NA
Nalgesin® S 

275 mg 30 tbl 

525€
685€

20 tbl

495€
570€


