
2. Liek na vonkajšie použitie. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku nachádzajúce sa 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 14. 5. 2017 alebo do vypredania zásob len v online lekarni www.drmax.sk. ** Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov značky EQUILIBRIA. Pri 
rôznych cenách získate zadarmo najlacnejší z nich. *** Vďaka obsahu: azeleného čaju a ženšenu, bguarany, ckonjacu spolu s nižším energetickým príjmom.
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L E K Á R E Ň

/3999 €

AKCIA

3499 €
 

180 tbl + 60 tbl
/1209 €

AKCIA

999 €
 

CENA

1099 €
 

Kombi

CENA

999 €
 

50 tbl

2 + 1 ZADARMO

2 + 1 ZADARMO**

K NÁKUPU Canesten®  IntimGel 100 ml 

ZADARMO!

podpora chudnutia 
Lipoxal effect 180 tbl + 60 tbl*** 
Schudnite do plaviek. Novinka 
Lipoxal Effect s obsahom konjacu. 
Pomáha spaľovať tukya), potláča pocit 
hladub) a podporuje zníženie hmotnostic). 
Výživový doplnok. 

nechtová mykóza 
Excilor® pero na liečbu 
plesňových infekcií nechtov 
400 aplikácií 
Zastavte pleseň v počiatku. Excilor® 
preniká do nechta, lieči zvnútra smerom 
na povrch. VÝHODNE AJ EXO-NAILNER™ 
Lak 2 v 1 za 10,99 € (z pôvodných 
12,99 €). Zdravotnícka pomôcka.

únava 
a vyčerpanie 
Magnesium B6 Premium 
100 mg 50 tbl
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. 
Výživový doplnok. 

vaginálna mykóza 
Canesten® GYN Kombi 
1 vag tbl + 20 g krém
Canesten® Kombi 1 vag tbl + 20 g krém a Canesten® GYN 1 vag 
tbl sú lieky2,8 na liečbu vaginálnej mykózy. Obsahujú klotrimazol. 
Canesten®  IntimGel 100 ml  je kozmetický výrobok. Akcia platí aj 
pri nákupe Canesten® GYN 1 vag tbl.
1 Zdroj: IMS, predaj v hodnote (€) z lekární, kateg. 12D2 – Gynaecological antifungal, 
za 10/2015-10/2016 a 1-10/2016.

2.822G+33MG/3.3ML SOL SK

L.SK.MKT.CC.01.2017.0477

NAKÚPTE 14. mája 2017
na www.drmax.sk
a ku každému nákupu nad 5 €
získate micelárnu vodu.
Avéne 100 ml (v hodnote 7 €)
LEN ZA 0,50 € (5,00 €/l)*.

Darujte mame 
ku Dňu matiek 
úsmev na tvári

CENA

od 999 €
 od 49,95 €/l 

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 možno 
používať u detí už od narodenia. 
Kozmetika. 



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 nachádzajúce sa 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.

CENA

149 €
 

/419 €

AKCIA

369 €
 

/369 €

AKCIA

319 €
 

/609 €

AKCIA

529 €
 

/729 €

AKCIA

649 €
 

/719 €

AKCIA

599 €
 

200 ml

CENA

1199 €
 

K NÁKUPU ZOVICONCEAL™ 6 náplastí 
(v hodnote 6,69 €) LEN ZA 0,01 €!

52,90 €/kg 29,95 €/l

/269 €

Dr.Max CLUB

209 €
 

/709 €

Dr.Max CLUB

659 €
 

2 g

prevencia 
a liečba kože
Dermazin® 1 % krém 50 g 
Krém2 pre dospelých a deti od 2 mesiacov 
na prevenciu a liečbu infekcií drobných 
popálenín a menších rán. Nanesenie 
krému  je bezbolestné. Obsahuje 
striebornú soľ sulfadiazínu. 

opary 
HERPESIN® KRÉM 2 g 
Krém2 pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva 
opary. VÝHODNE AJ HERPESIN® KRÉM 
5 g za 9,99 € (z pôvodných 10,79 €). 
Obsahuje aciklovir.41,80 €/kg

ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB

ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB

bolesť a horúčka 
PARALEN® 500  24 tbl 
Liek1, ktorý tlmí bolesť. Znižuje horúčku. 
Pomáha pri chrípke. Nedráždi žalúdok. 
Je vhodný aj pre diabetikov. 
Obsahuje paracetamol.   

lokálna bolesť 
Dolgit® krém 100 g 
Liek2 na liečbu reumatických 
i nereumatických bolestí a zápalov 
pohybového systému. Vhodný aj na 
aplikáciu formou lokálneho zábalu. 
Obsahuje ibuprofén.

bolesť a horúčka 
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg 
20 cps 
Liek1 s protizápalovým účinkom. Pri bolesti 
hlavy a migréne, bolesti zubov, chrbta, 
svalov a bolestivej menštruácii. 
Obsahuje ibuprofén. 

únava a vyčerpanie 
MAGNE B6® 50 tbl 
Liek1 obsahuje kombináciu horčíka 
a vitamínu B6, vďaka ktorému sa horčík 
v tele rýchlejšie dopĺňa. Pri nedostatku 
horčíka znižuje nervozitu, únavu, 
podráždenie, svalové kŕče, tŕpnutie.

opary 
ZOVIRAX® DUO 2 g 
Krém2 na liečbu oparu s dvojakým zložením: 
zastavuje množenie vírusu a pomáha liečiť 
zápal. Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov. 

bolesť a horúčka 
MIG-400® 30 tbl 
Liek1 s obsahom ibuprofénu. Rýchly proti 
bolesti a horúčke.

bolesť a horúčka 
NUROFEN® pre deti jahoda 
200 ml alebo pomaranč 100 ml
Suspenzia1 pre deti od 3 mesiacov. 
Rýchla a účinná úľava od horúčky, 
bolesti a zápalu. S dávkovacou trubičkou 
na presné a jednoduché dávkovanie. 
Obsahuje ibuprofén. 



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku nachádzajúce sa 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. 

/1809 €

AKCIA

1459 €
 

/709 €

AKCIA

599 €
 

/679 €

AKCIA

559 €
 

/2879 €

AKCIA

2299 €
 

K NÁKUPU Voltaren® Rapid 25 mg 10 cps 
(v hodnote 3,79 €) LEN ZA 0,01 €!

K NÁKUPU Hylak® forte 30 ml (v hodnote 
5,39 €) LEN ZA 0,01 €!

CENA

979 €
 

100 ml

97,90 €/l

CENA

1249 €
 

150 g

83,27 €/kg

vaše trávenie ako nové
Hylak® forte 100 ml 
Kvapky1 na rýchlu a účinnú obnovu črevnej 
mikroflóry pri hnačke, ale aj pri zápche a 
pri liečbe antibiotikami. Vhodné aj pre deti 
od 2 rokov.

alergia 
Fenistil® gél 30 g 
Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho 
pôvodu. Účinkuje priamo v mieste svrbenia 
a podráždenia. Gél2 s chladivým účinkom. 
Obsahuje dimetindeni maleas. 

kolagén 
Colafit 60 kociek 
Čistý kryštalický kolagén vo forme 
mäkkých, ľahko prehltnuteľných kociek. 
Stačí len 1 kocka denne. Bez farbív 
a prídavných látok. Výživový doplnok. 

zapareniny 
Sudocrem® 125 g 
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú 
detskú pokožku pri plienkových 
zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností 
v starostlivosti o pokožku. Kozmetický 
výrobok.

lokálna bolesť 
Voltaren® Emulgel® 150 g 
Trojakým účinkom pôsobí priamo v mieste 
bolesti: uľavuje od bolesti, tlmí zápal 
a zmenšuje opuch. Liek2 s obsahom 
diclofenacum diethylaminum. 

trávenie 
Wurm-Ex® 20 tob
Pre prirodzenú obranyschopnosť tela 
a normálnu funkciu tráviaceho traktu. 
Výživový doplnok. 44,72 €/kg



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 nachádzajúce sa 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.
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AKCIA

319 €
 

/629 €
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/499 €

AKCIA

449 €
 

CENA

299 €
 

/749 €

Dr.Max CLUB

619 €
 

1 ks

/509 €

Dr.Max CLUB

409 €
 

/429 €

Dr.Max CLUB

369 €
10 tbl

/779 €

Dr.Max CLUB

679 €
 

1 ks
/2279 €

Dr.Max CLUB

1899 €
 379,80 €/l

ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB

ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB

ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB

ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB

ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB

alergia 
Levocetirizin Dr.Max 5 mg 7 tbl 
Liek1 sa používa na liečbu príznakov 
spojených s alergickými stavmi, ako 
je alergická nádcha a žihľavka. 
Obsahuje levocetirizín.

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.

alergická nádcha  
Vibrocil® nosová roztoková 
aerodisperzia 15 ml 
Unikátny dvojzložkový liek5 na bežnú, 
chronickú a tiež alergickú nádchu. 
Rýchlo uvoľňuje nos. S pridaným 
antihistaminikom proti alergii. 

nevoľnosť 
aviomarin 50 mg 10 tbl
Na rýchlu a spoľahlivú prevenciu 
cestovateľskej nevoľnosti a vracania. Liek1 
obsahuje dimenhydrinát.

alergia 
Livostin® 0,5 mg/ml  očná 
suspenzná instilácia4 4 ml 
alebo nosová suspenzná 
aerodisperzia5 10 ml
Klasická a sezónna alergia, okamžitá 
úľava, cielený účinok v mieste ťažkostí. 
Livostin® 0,5 mg/ml obsahuje 
levokabastíniumchlorid.

alergia 
Visine® Classic 0,05 % očná 
roztoková instilácia 10 ml 
Odstraňuje očné príznaky alergického 
zápalu spojoviek (pri sennej nádche, 
precitlivenosti na peľ). 
Liek4 obsahuje tetryzolíniumchlorid.

kŕče 
Buscopan® 10 mg 10 tbl 
alebo 20 tbl 
Pôsobí cielene na kŕče a bolesť brucha 
pri kŕčoch žalúdka, čriev a žlčníka, kŕčoch 
močových a pohlavných orgánov vrátane 
menštruačnej bolesti. Liek1 obsahuje 
butylskopolamíniumbromid. 

mykóza nechtov 
a kože 
Canespor® krém 15 g alebo 
roztok 15 ml 
KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. KONIEC 
PLESNE. Určený na liečbu kožnej mykózy 
(plesne) nôh vrátane medziprstových 
priestorov, rúk a dalších častí tela. Liek2 
obsahuje bifonazol. 

odstránenie bradavíc 
WARTNER® KRYOTERAPIA 50 ml 
Zmrazí bradavicu až k jej jadru, 
najrýchlejšia metóda samoliečby, väčšinou 
stačí 1 aplikácia. Jednoduché použitie, 
vhodné pre deti od 4 rokov. 
Zdravotnícka pomôcka. 

L.SK.MKT.CC.01.2017.0472



MOŽNO VÁM
ZACHRÁNIME

LETO

15.  19. 
mája
2017

Ste v dobrých rukách

NECHAJTE SI PORADIŤ: O OCHRANE 
POKOŽKY PRED SLNKOM VIEME VŠETKO  

Radi vám pomôžeme s výberom správnej ochrany pred slnkom nielen 
pre vás, ale aj pre vaše deti. Viete, čo sledovať v zložení opaľovacích 
krémov a olejov? Viete, aký ste fototyp? Viete, aké UV žiarenie je v krajine, 
kam sa chystáte? To všetko sa dozviete v čase od 15. – 19. mája od našich 
odborníkov v lekárňach Dr.Max. 

14635 DrMax_Fotoprotekcia A4_210x297.indd   1 10/04/2017   14:26



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.  

PRODUKUJE
VITAMÍN D 

VYPLAVUJE
SÉROTONÍN

STARNUTIE 
POKOŽKY

RAKOVINA 
KOŽE 

PROSPEŠNOSŤ 
SLNEČNÝCH LÚČOV

ŠKODLIVOSŤ 
SLNEČNÝCH LÚČOV

UVB žiarenie spôsobuje 
spálenie pokožky 
a môže spôsobiť 

rakovinu kože

UVA žiarenie spôsobuje 
starnutie pokožky,

výskyt vrások a škvŕn
na pokožke

Sérotonín má pozítívny 
vplyv na náladu. 

Melatonín prospieva 
zdravému spánku

Vitamín D prospieva
zubom a kostiam 

a vplýva na funkciu 
pečene

SLNKO: DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN

Každý z nás sa po dlhých zimných mesiacoch nevie 
dočkať leta, obdobia plného slnka, dovoleniek 
a bezstarostnej pohody. V lete sa nám žije tak akosi 
ľahšie. Štúdie dokázali, že dobrá letná nálada je 
priamo ovplyvnená mierou slnečného žiarenia, 
ktorému sme počas dňa vystavení.

Slnečné lúče zvyšujú tvorbu hormónu šťastia, 
takzvaného sérotonínu.
Na druhej strane, dlhé letné obdobie a bezstarostné 
opaľovanie je zahalené aj rúškom nechceného 
nebezpečenstva. Naša koža je veľmi citlivá 
a nikdy nezabúda, ako sme sa o ňu starali už 
od najranejšieho veku. Pokožka si vyžaduje, aby 
bola neustále rozmaznávaná, pretože na akýkoľvek 
náš prešľap sa aj v neskoršom veku neľútostne 
rozpamätá. 

Nadmerné nesprávne vystavovanie sa slnku môže 
okrem iného vyvolať spálenie, slnečné alergie či 
predčasné starnutie kože. Najzávažnejším dôsledkom 
môže byť až rakovina kože, pričom opakované 
spálenie citlivej pokožky riziko ochorenia zvyšuje. 
Nebezpečné je predovšetkým spálenie v detskom 

veku, keď je pokožka ešte veľmi citlivá, ale taktiež 
vážne pľuzgierovité narušenie kože slnkom 
v dospelosti. 
Z výskumov vyplýva, že u ľudí mladších ako 40 rokov 
sa melanóm (nádorové ochorenie kože) vyskytuje 
častejšie u žien ako u mužov. Alarmujúce je, že práve 
tento typ ochorenia je najčastejšou formou zhubného 
nádorového ochorenia vyskytujúceho sa u žien 
vo veku 25 – 29 rokov. Po 65. roku sa vyskytuje, 
naopak, dvakrát častejšie u mužov ako u žien. Pri 
pobyte na slnku je preto dôležité chrániť pokožku 
pred účinkami ultrafialového žiarenia (UV žiarenia) 
a zároveň dodržiavať základné pravidlá správneho 
slnenia. UV žiarenie sa delí na typ UVA, UVB a UVC, 
ktoré však na zemský povrch nedopadá. UV žiarenie 
je pre človeka potrebné okrem iného napríklad na 
tvorbu vitamínu D. Avšak nadmerné vystavovanie 
kože jeho účinkom môže už na organizmus pôsobiť 
v mnohých smeroch negatívne. Prevencia a ochrana 

pred škodlivými účinkami ultrafialového žiarenia 
je preto pri pobyte na slnku najdôležitejšia.  Výber 
správneho opaľovacieho prípravku vychádza z  typu 
a citlivosti našej pokožky, ako aj miesta cestovania, 
kde máme v pláne prípravok použiť. Všetky prípravky 
na opaľovanie sú označené číselným údajom, 
takzvaným SPF (sun protection factor – ochranný 

faktor). Ten udáva násobok času bezpečného pobytu 
na slnku po jeho nanesení. Hlavnou súčasťou 
prípravkov na opaľovanie sú ochranné filtre. Môžeme 
si vybrať takzvaný fyzikálny alebo chemický faktor. 
Fyzikálne opaľovacie prípravky chránia pokožku 
pred slnkom tým, že odrážajú alebo blokujú slnečné 
UV lúče. Chemické fungujú na princípe pohlcovania 
slnečných lúčov, niektoré dokážu  dokonca slnečné 
lúče roztrieštiť.
 
Dôležité je taktiež správne ošetrenie pokožky 
po ukončení pobytu na slnku. Odporúča sa opaľovací 
prípravok z pokožky zmyť a ošetriť ju prípravkom 
po opaľovaní, ktorý zmierni jej prípadné 
podráždenie a zvýrazní aj jej prirodzené opálenie.

Počas letných mesiacov je vhodné užívať preventívne 
betakarotén či takzvané antioxidanty – zinok, 
biotín či vitamín C. Tieto látky napomôžu pri ochrane 
pokožky, ako aj pri prípadnej rýchlejšej regenerácii.

Pripravte sa na horúce leto
V lekárňach Dr.Max vám poradíme, ako si s celou rodinou užijete blížiace sa slnečné dni naplno, v pohode, a hlavne bezpečne.

1. NATRITE SA 2. PITE TEKUTINY

Ochranný krém aplikujte 
aspoň 15 min. pred slnením.

Vypite aspoň jeden pohár vody 
za hodinu. Pri aktivite viac.

3. KRYTE SA 4. BUĎTE V TIENI

Používajte okuliare 
a prikrývku hlavy.

Vyvarujte sa odrazom slnka 
od vody a piesku. Počas obeda 

sa snažte byť v tieni.

Štyri rady, ako si slnko užívať s rozumom:



* Vzťahuje sa na produkty BIODERMA Photoderm  KID SPF 50+ Sprej pre deti 200 ml, BIODERMA Photoderm MINERAL SPF 50+ 100 ml, Betakarotén 90 cps 
a Betakarotén Forte 90 cps. ** Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov značky EQUILIBRIA. Pri rôznych cenách získate zadarmo najlacnejší z nich.

/699 €

AKCIA

559 €
 

90 cps

2 + 1 ZADARMO**

ZĽAVA 20 % *

ZĽAVA 20 % *

CENA

999 €
 

od

/849 €

AKCIA

679 €
 

Forte 90 cps

/669 €

AKCIA

569 €
 

250 ml

/669 €

AKCIA

569 €
 

150 ml

od 49,95 €/l

22,76 €/l

37,93€/l

/1674 €

AKCIA

1339 €
 

150 ml

89,27 €/l

na opaľovanie
BIODERMA Photoderm SPF 50+ 
Opaľovacia pena pre deti 150 ml 
Kozmetika. 

na opaľovanie
EQUILIBRIA opaľovacie prípravky 
pre celú rodinu
Kozmetika. 

po opaľovaní
PANTHENOL omega CHLADIVÁ PENA V SPREJI 10 % 
150 ml alebo PANTHENOL omega telové mlieko 
ALOE VERA  9 % 250 ml
Prvá pomoc pre podráždenú alebo spálenú pokožku. Regeneruje 
pokožku vďaka zvýšenému obsahu D-panthenolu. Môžete 
uchovávať v chladničke, a tým zvýšiť chladivý efekt. 

zdravá pokožka
Betakarotén 90 cps 
Betakarotén Forte 90 cps
Betakarotén je jednou z foriem vitamínu A, ktorý 
prispieva k udržaniu zdravej pokožky, dobrého zraku 
a správnemu fungovaniu imunitného 
systému. Výživový doplnok. 



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 nachádzajúce sa 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.
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ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB
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Dr.Max CLUB

ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB

hemoroidy 
PROCTO-GLYVENOL® 30 g alebo 
10 čapíkov
Lokálna liečba vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. Rektálny krém9 obsahuje 5 g 
tribenozidu a 2 g lidokaínu v 100 g krému.

močové cesty 
IDELYN® Urinal akut FORTE 10 tbl 
Obsahuje CystiCran®, vysokokoncentrovaný 
extrakt z brusníc veľkoplodých, výťažok zo 
zlatobyle obyčajnej a vitamín D. Výživový 
doplnok.  VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU IDELYN® Urinal.
Výživový doplnok. 

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. 

únava a vyčerpanie 
Magnesium 375 20 tbl eff 
NOVINKA. Šumivé tablety s obsahom 
horčíka v organickej forme. Až 375 mg 
horčíka (100 % referenčnej výživovej 
hodnoty) v jednej tablete. Vysoká 
vstrebateľnosť a výborná rozpustnosť bez 
sedimentu. Výživový doplnok.

zubné kefky 
PRO32 Zubná kefka soft 3000 
PRO32 Zubná kefka soft 5000
Zubné kefky vhodné pre citlivé i veľmi 
citlivé zuby a ďasná. Vysoký počet vlákien 
čistí zuby účinne a šetrne. Dokonale 
odstráni zubný povlak bez prílišného tlaku.

pre ženy 
Forfemina 30 cps 
Obsahuje extrakt z pŕhľavy, brusníc 
a prášok z jablčného octu a zinok. Zinok 
prispieva k správnej látkovej premene 
mastných kyselín, sacharidov a k správnej 
syntéze bielkovín. Výživový doplnok. 

mykóza 
Candibene dermálny krém 20 g 
Antimykotikum na liečbu mykóz kože 
a nechtového lôžka. VÝHODNE AJ 
Candibene dermálna roztoková 
aerodisperzia 40 ml za 3,69 € 
(z pôvodných 4,19 €). Liek2 obsahuje 
clotrimazolum.

menopauza 
Swiss Natural HRT® 60 cps 
Bezpečný a účinný pri menopauze. 
Patentovaná kombinácia rastlinných 
extraktov zo 6 bylín. Výživový doplnok. 

laktobacily 
Biopron 9® 30 tbl + 10 tbl
Pre každodennú rovnováhu črevnej flóry. 
Vyvážená kombinácia 9 kmeňov živých kultúr 
v dennej dávke 9 miliárd. Pre dospelých a deti 
od 3 rokov. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU Biopron®. 
Výživový doplnok. 



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. Potravina na osobitné 
výživové účely. ** Akcia platí aj pri kúpe Marťankovia s Imunactivom® 100 tbl.
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Dr.Max CLUB

dojčenská výživa
BEBA OPTIPRO 2, 3, 4 a 5 600 g
Vitamíny A, C a D prispievajú k správnemu 
fungovaniu imunitného systému.*

tehotenstvo 
a dojčenie
Pregnafolin® 800 30 tbl 
Pregnafolin® +DHA 30 tbl + 30 cps
Prípravky Pregnafolin sú určené pre ženy 
plánujúce tehotenstvo a tiež tehotné 
alebo dojčiace ženy. Obsahujú kyselinu 
listovú, metylfolát a vyváženú kombináciu 
vitamínov. Výživový doplnok. 

tehotenstvo 
Jamieson™ PRENATAL 
MULTIVITAMIN 100 cps 
Špeciálna kombinácia vitamínov pre 
najdôležitejšie obdobie života. Výživový 
doplnok. VÝHODNE AJ Jamieson™ Folic 
Acid 100 tbl za 4,39 € (z pôvodných 
5,19 €).

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

multivitamíny 
pre deti
Marťankovia® Gummi 
s Echinaceou 100 tbl
Marťanská čelovka ako darček. Chutné 
želatínové tablety bez umelých farbív, 
cukru, konzervačných látok, lepku 
a laktózy. Vhodné pre deti od 3 rokov. 
Výživový doplnok.

vlasy, nechty, pleť
Vápnik – horčík – zinok 100 tbl
Vápnik a horčík sú potrebné na udržanie 
zdravých kostí a zubov. Zinok prispieva 
k udržaniu zdravých kostí, vlasov, nechtov 
a pokožky. Výživový doplnok. 

dojčenská výživa
Amilk Bifido 2 a 3 600 g
Amilk Bifido obsahuje probiotiká Bifidobacterium lactis a tiež nenasýtené mastné 
kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6). 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).*

probiotiká pre deti 
LINEX® BABY KVAPKY  8 ml
Probiotické kvapky pre deti s obsahom 
1 miliardy živých baktérií rodu 
Bifidobacterium animalis subs. lactis 
v dennej dávke 6 kvapiek. Uchovávanie pri 
izbovej teplote do 25 °C. Výživový doplnok. 



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. * Používajte veterinárne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku.

recyklačný poplatok 0,07 €
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FYTO OBOJOK 65 cm 1 ks 
Repelentný obojok proti kliešťom 
a blchám.Vhodný pre psy i mačky.
Obsahuje Geraniol, látku prírodného 
pôvodu. Neobsahuje insekticídy ani 
hormóny. Zloženie: 3,5 g/kg Geraniol. 
Veterinárny prípravok.*

proti chrápaniu 
Pssst!® Prírodný prípravok proti 
chrápaniu 15 + 10 ml ZADARMO
Obsahuje VOLUME CONTROL COMPLEXTM - 
kombináciu rastlinných extraktov očianky 
rostkovovej, pestreca mariánskeho, 
chmeľu obyčajného, panthenolu, šalviovej 
a eukalyptovej silice a mentolu, ktoré 
pôsobia na mäkké časti horných dýchacích 
ciest.  Výživový doplnok.

kiltix® obojok pre malé/stredné/
veľké psy obvod 38 cm, 53 cm 
alebo 70 cm, 1 ks
Tradičná, obľúbená a rokmi preverená  
ochrana – obojok pre psy Kiltix pôsobí ako 
liečba a prevencia proti kliešťom a blchám až 
7 mesiacov. Voľnopredajný veterinárny liek.*

kĺby 
Complex 6 Aktiv 180 tbl
Obsahuje kombináciu glukozamínu, 
chondroitínu, MSM, hylauronátu sodného, 
kolagénu typu II a vitamínu C, ktorý 
prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, 
a tým k správnej funkcii kostí a chrupaviek. 
Výživový doplnok. 

advantix® spot-on roztok 
pre psy do 4kg, od 4 do 10kg, 
od 10 do 25kg, od 25kg 
Odpudzuje a ničí kliešte, skôr ako sa stihnú 
prisať a preniesť nebezpečné ochorenia, 
repelentne pôsobí proti kliešťom, 
komárom, kútovkám. Ničí blchy. Dostupný 
v štyroch veľkostiach. Nepoužívať pri 
mačkách. Voľnopredajný veterinárny liek.*

prostata 
Prostenal® FORTE 30 tbl alebo 60 tbl
Obsahuje rastlinné výťažky zo Saw palmetta 
a pŕhľavy dvojdomej. Obohatený o zinok, 
ktorý prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
testosterónu. Výživový doplnok.

meranie krvného 
tlaku 
Tlakomer OMRON M2 
s adaptérom ZADARMO 1 ks
Deň hypertenzie s tlakomerom OMRON. 
Kontrolujte si svoj krvný tlak v pohodlí 
domova. Klinicky overený prístroj, záruka 
3 roky. Kalibrácia v rámci záruky zadarmo. 
Zdravotnícka pomôcka. 

kĺby, väzy, šľachy 
GS Condro®  DIAMANT 60 tbl 
GS Condro®  DIAMANT 60 + 30 tbl ZADARMO

S obsahom glukozamín sulfátu a unikátneho 
DIAMANT FORTESCINU®! Obsahuje aescín 
na správne krvné zásobenie väzov a šliach  
a vitamín C na tvorbu kolagénovej siete 
chrupaviek a meniskov. Výživový doplnok. 

antiperspirant 
Driclor® antiperspirant 20 ml
Pomáha znižovať nadmerné potenie.
Vhodný na podpazušie, ruky i chodidlá. 
Kozmetika.



CENA

1190 €
 

30 ml +200 ml

CENA

od 349 €
 

www.drmax.sk
Akciová ponuka online lekárne Dr.Max. 
Akcia platí len na www.drmax.sk od 1. do 31. mája 2017 alebo do vypredania zásob.



*Darčekový set obsahuje: Denný krém proti vráskam Hyaluron-Filler (20 ml), Sérum proti vráskam Hyaluron-Filler (5 ml) 
a Čistiacu micelárnu vodu 3v1 DermatoClean (125 ml)

EXKLUZÍVNY SET 3 PRODUKTOV
ZÍSKATE AKO DARČEK

k nákupu akýchkoľvek výrobkov Eucerin® v minimálnej hodnote 23,90 €

DARČEK*

k nákupu

montaz letakove okno 92.5x131.5mm SK.indd   1 4/5/17   09:55

Starostlivosť o zrelú pleť, 
ktorá dodáva hustotu 
pleti a žiarivý vzhľad

ZĽAVA 
– 20 % 
na celý rad produktov

NEOVADIOL

Akcia platí od 1. do 31. 5. 2017 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia. 


