
-20%

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. 5. – 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob. 
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máj 2018

www.drmax.sk

Lekáreň

-15%

-34%*
PROCTO-GLYVENOL® Soft 

vlhčené obrúsky, 30 ks 

UŠETRÍTE 2,68 € *

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

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. K liečbe poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú 
pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých a dospievajúcich. Lieky2 
obsahujú ibuprofén. * Akcia platí pri kúpe dvoch 100 g balení Ibalgin® gél alebo Ibalgin® krém. 
Produkty je možné kombinovať. Bežná cena Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, je 6,89 €, 6,890 €/100 g.

BOLESŤ
Ibalgin® 400 
48 tbl
Ružový Ibalgin je len jeden. Liek1 pomáha pri bolesti hlavy, zubov, 
chrbta, svalov, kĺbov, menštruačných bolestiach a horúčkach pri 
chrípkových ochoreniach. Má protizápalový účinok. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén.

HEMOROIDY 
Procto-Glyvenol® 
30 g 
Liek 1,2 sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov. * K NÁKUPU PROCTO-GLYVENOL®, 
30 g, získate PROCTO-GLYVENOL® Soft vlhčené obrúsky, 30 ks (v hodnote 2,69 €), LEN ZA 0,01 €. 
Kozmetika.

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

NÁDCHA, ALERGIA
Aliamare®
100 ml
Aliamare sprej obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú a izotonickú 
morskú vodu. Čistí, hydratuje a regeneruje sliznicu nosa pri nádche 
či alergii. Vhodný pre deti, dospelých, tehotné aj dojčiace ženy. 
Zdravotnícka pomôcka.
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aviomarin 50 mg, 10 tbl  

UŠETRÍTE 2,98 €*

Vedeli ste, že?
Pri zvýšenej horúčke 

je potrebné dodržiavať 
tieto opatrenia? Vyhýbať sa 

nadmernému teplu, naopak, mať 
v miestnosti príjemný vychladený 
vzduch, ochladzovať sa studenými 
obkladmi a mať na sebe ľahké veci. 
Dbať na dostatočný príjem tekutín 

a vyhýbať sa aj ťažkým jedlám.

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. 5. – 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob. 

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. 5. – 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob. 

ALERGIA
Fenistil® gél
dermálny gél 30 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.

BOLESŤ
Nalgesin® S 
20 tbl/275 mg
Rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, zubov, chrbta 
a svalov, gynekologické či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri 
prevencii a liečbe migrény. Liek1 obsahuje sodnú soľ naproxénu. 
VÝHODNE AJ Nalgesin S, 30 tbl, za 7,99 € (z pôvodných 9,29 €).

ALERGIA
Claritine® 10 mg
10 tbl
Liek1 uľavuje od kýchania, výtoku z nosa, slzenia očí, svrbenia 
a zač er venania pokožky s vyrážkami. Účinkuje až 24 hodín. Obsahuje 
liečivo loratadín. VÝHODNE AJ Claritine® 10 mg, 7 tbl, za 4,19 € 
(z pôvodných 4,59 €). * IMS sell-out databáza, kateg.01E1, predaje, 1-12 
2017

LAKTOBACILY
Laktobacily ,,6"
30 cps alebo 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.

SPÁNOK A NERVOZITA
SÉDATIF PC®
60 tbl
Homeopatický liek1, tradične používaný pri úzkostných stavoch, 
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. 
Pôsobí počas dňa aj noci.

BOLESŤ A HORÚČKA
MIG-400®
30 tbl
Rýchly proti bolesti a horúčke. Liek1 obsahuje ibuprofén.

KLIEŠTE
Atix
súprava na bezpečné odstraňovanie kliešťov – set
Kliešťa zmrazí a bezpečne odstráni.
Vhodné pre ľudí aj zvieratá. Zdravotnícka pomôcka.

BOLESŤ
Panadol® Migréna, 20 tbl
250 mg/250 mg/65 mg 
Zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv proti 
bolesti a kofeínu na posilnenie účinku. Liek1 je vhodný od 18 rokov.

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON 9®
30 + 10 cps ZADARMO
Na každodennú rovnováhu črevnej flóry. Vyvážená kombinácia 
9 kmeňov živých kultúr v dennej dávke 9 miliárd. Pre dospelých 
a deti od 3 rokov. Pôvodné balenie Biopron 9®, 30 + 10 cps, 
za 8,99 € (z pôvodných 10,09 €). Výživový doplnok.

NEVOĽNOSŤ
aviomarin 50 mg
10 tbl
Na rýchlu a spoľahlivú prevenciu cestovateľskej nevoľnosti a vracania. 
Liek1 obsahuje dimenhydrinát. * K NÁKUPU aviomarin 50 mg 10 tbl 
získate druhé balenie LEN ZA 0,01 €.

BOLESŤ
Ibuprofen Dr.Max 400 mg
24 tbl alebo 50 tbl
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy 
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačné bolesti, na zníženie 
horúčky. Liek1 obsahuje ibuprofén.

HNAČKA
Imodium®
20 cps
Rýchla a účinná liečba hnačky. Úľava často už po 1. dávke. Je vhodný na 
liečbu akútnej a chronickej hnačky. Liek1 obsahuje loperamídiumchlorid.

NÁDCHA
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 
Rýchla úľava od nádchy. Uvoľnenie upchatého nosa, zvlhčenie 
a dlhodobý účinok až 10 hodín. VÝHODNE AJ Olynth® HA 0,05 %, 
10 ml, za 4,29 € (z pôvodných 5,39 €). Lieky5 obsahujú 
xylometazoliniumhydrochlorid.

NADÚVANIE
Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje proti nadúvaniu a plynatosti. Najvyššia 
koncentrácia účinnej látky. Zdravotnícka pomôcka.

PO OPAĽOVANÍ
PANTHENOL Omega 10 %
chladivá pena v spreji, 150 ml
Prvá pomoc pre slnkom podráždenú pokožku. Regeneruje pokožku 
vďaka zvýšenému obsahu D-panthenolu. Môžete uchovávať 
v chladničke, a tým zvýšiť chladivý efekt na podráždenej pokožke. 
VÝHODNE AJ PANTHENOL Omega 9 % – telové mlieko Aloe Vera, 
250 ml, za 5,49 € (z pôvodných 6,89 €), 2,196 €/100 ml. Kozmetika.
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Vedeli ste, že?
Kliešte môžu spôsobiť závažné 
infekčné ochorenia? Po návrate 

z prechádzky v prírode sa 
osprchujte, zmyte si vlasy, 

skontrolujte celé telo, najmä 
podpazušie, slabiny, oblasti pod 
kolenami a za ušami. Oblečenie 

vyprášte alebo operte. Skontrolujte 
aj svojich domácich miláčikov.

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 (Meď), 50 ml, za 8,99 € (z pôvodných 
11,09 €), 17,980 €/100 ml. Zdravotnícka pomôcka.

001 €299 €



5 rokov
z á r u k a

PAD upozornenie 
na displaji

ZDARMA

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. 5. – 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob.

ODVODNENIE
Forfemina
30 cps
Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej vody z tela. Podporuje 
detoxikáciu organizmu. Bráni vzniku opuchov dolných končatín. 
Výživový doplnok.

PODPORA 
CHUDNUTIA
XL S MEDICAL 
na liečbu a prevenciu nadváhy 
& celkovú kontrolu hmotnosti, 180 tbl
Schudnite až 3× viac. Viaže tuky prijaté z potravy, znižuje chuť do jedla 
a na sladké. VÝHODNE AJ XL S MEDICAL DIRECT, 90 vreciek, za 
24,99 € (z pôvodných 28,49 €). Zdravotnícka pomôcka.

SRDCE
Coenzym Q10 
s tiamínom
60 cps
Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva 
k správnej látkovej premene dôležitej na tvorbu energie, správnemu 
fungovaniu nervového systému a správnej funkcii srdca. * K NÁKUPU 
Coenzym Q10 s tiamínom, 60 cps, získate Sterolla, 90 cps 
(v hodnote 6,99 €), LEN ZA 0,01 €. Výživový doplnok.

DETOX
LIPOVITAN® DUO
30 tbl
Vďaka svojmu zloženiu vhodný na regeneráciu a detoxikáciu pečene. 
Obsahuje cholín 255 mg, silymarín 65 mg, inozitol 50 mg, metionín 
25 mg, vitamín E a vitamíny skupiny B. Len 1 tableta denne. 
Výživový doplnok.

VÄZY, ŠĽACHY, KĹBY
Achillex 60 cps
Glucosamin PLUS Curcumin 120 tbl
Glukozamín slúži ako základná stavebná jednotka kĺbovej chrupavky. 
Achillex obsahuje kolagén a mangán prispievajúci k tvorbe spojivových 
tkanív, medzi ktoré patria väzy a šľachy. Výživové doplnky.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife 2 BPA2 
ACCURATE s adaptérom ZADARMO 1 ks
Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene, 
vybavený PAD technológiou na včasné rozpoznanie arytmie srdca. 
Klinicky overená presnosť, pamäť na 30 meraní, veľký čitateľný displej. 
Zdravotnícka pomôcka.

VLÁKNINA
Lepicol® plus+
180 g
Lepicol je multivlákninový prípravok obsahujúci jemné psylium, inulín 
a 5 kmeňov živých kultúr, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tráviacom 
trakte zdravého človeka. VÝHODNE AJ Lepicol® plus+, 180 cps, 
za 13,49 € (z pôvodných 15,19 €). Výživový doplnok.

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium 375 
20 tbl eff 
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. 

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer OMRON M300 Eco
1 ks - teplomer ZADARMO
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou na normálnu aj silnú 
pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. Kalibrácia v rámci 
3-ročnej záruky zadarmo. Zdravotnícka pomôcka.
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Sterolla, 90 cps 

UŠETRÍTE 6,98 € *

1+1
na rovnaký produkt*

Žiť naplno je 
vo vašich silách

Navštívte ktorúkoľvek lekáreň Dr.Max 

a nechajte si poradiť od našich odborníkov, 

čo je pre váš aktívny život najvhodnejšie. 

TÝŽDEŇ

PRE AKTÍVNY 

ŽIVOT

21. 5. – 25. 5. 2018

Je detoxikačná kúra pre organizmus dôležitá? Ako by mala správne prebiehať 
a ktoré ročné obdobie je na to najvhodnejšie?

?

Môj známy prestal jesť mäso, pretože je presvedčený, že jeho telo takáto strava 
zaťažuje. Je jeho rozhodnutie správne?

?

• Názory odborníkov na detoxikačné kúry sa rôznia. I tu platí staré známe „všetkého veľa škodí“. Správne zvolené krátkodobé odľahčenie tráviaceho systému
a podporenie vylučovania nežiaducich látok budú však pre náš organizmus určite ozdravujúce.

• Škodlivých látok sa zbavíme vhodnou úpravou jedálneho lístka, vyradením ťažkých či vyprážaných jedál, obmedzením príjmu cukru a soli, zvýšením 
množstva tekutín, ovocia aj zeleniny. 

• Počas obdobia detoxikácie je žiaduca pravidelná pohybová aktivita. 

• Najvhodnejším obdobím na prečistenie organizmu sú predovšetkým jarné mesiace. 

• Vylučovanie škodlivín podporíme aj užívaním zelenej sladkovodnej riasy chlorella. Vyznačuje sa antioxidačným účinkom, prispieva k správnej funkcii tráviacej 
sústavy a pečene, čím zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť nášho tela.

• Naša strava by mala byť vyvážená a zabezpečiť nám tak všetky potrebné živiny, vitamíny i minerály. 

• Ideálny pomer nášho jedálneho lístka je 20 % bielkovín, 60 % sacharidov a 20 % tukov. 

• Žiadne extrémy ako napríklad úplné vylúčenie mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia či zeleniny nemožno považovať za zdraviu prospešné.
Výnimkou sú však odôvodnené nežiaduce reakcie na potraviny, ako sú napr. celiakia, laktózová či histamínová intolerancia a podobne.

• Mäso je zdrojom bielkovín, ktoré sú základnou stavebnou jednotkou organizmu a zabezpečujú obnovu a regeneráciu buniek. 

• Zdravé červené mäso zabezpečí i doplnenie železa, selénu, zinku, ako aj vitamínov skupiny B. 

• Ak by náš organizmus mal nižšie množstvo uvedených látok, spôsobujeme si tým okrem iného aj zvýšenú únavu, slabšiu koncentráciu či oslabený imunitný systém. 

• Ak však rozhodnutie úplne zo stravy vylúčiť mäso pretrváva, je potrebné zvýšiť príjem napr. strukovín, aby sme aspoň z časti doplnili chýbajúce živiny 
získavané z mäsa.

Lekáreň



Užite si leto plné  
radosti z pohybu 
Ponuka za osviežujúce 
letné ceny   

www.voltaren.sk

Voltaren Forte 2,32 % gél2 obsahuje diclofenacum diethylaminum. Bežná cena Voltaren Forte 2,32 % gél, 50 g, je 9,49 €, 18,980 €/100 g. 
Bežná cena Voltaren Forte 2,32% gél, 100 g, je 14,11 €, 14,110 €/100 g a bežná cena Voltaren Forte 2,32 % gél, 150 g, je 18,99 €, 12,660 €/100 g. 
Voltaren 140 mg liečivá náplasť2 obsahuje diclofenacum natricum. Bežná cena Voltaren 140 mg, 5 ks, je 11,79 €. Voltaren Rapid 25 mg1 
obsahuje diclofenacum kalicum. Bežná cena Voltaren Rapid 25 mg, 20 mäkkých cps je 6,69 €. Voltaren Actigo Extra 25 mg1 obsahuje 
diclofenacum kalicum. Bežná cena Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 obalených tbl, je 5,74 €.

-20%

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. 5. – 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob. 

CHCSK/CHVOLT/0021/18

Lekáreň

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. 5. – 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob.

OPUCH A ZÁPAL
AESCIN 20 mg
30 tbl
Určený na liečbu lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin a chorôb 
žíl dolných končatín.  Liek1 obsahuje α-escinum.

SVALY A KŔČE
STOP KŔČOM
50 tbl
Špeciálne zloženie na zabezpečenie správnej činnosti svalov (kontrakcie 
a relaxácie). Výživový doplnok.

MOZOG
Acutil®
30 cps
Vďaka svojmu zloženiu prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu, 
psychiky a k zníženiu vyčerpania a únavy. Výživový doplnok.

PRÍRODNÉ FLAVONOIDY
MOBIVENAL® micro Simple
60 + 10 tbl ZADARMO
Hlavnými zložkami sú mikronizovaný a čistený diosmín s hesperidínom. 
VÝHODNE AJ MOBIVENAL® micro, 60 + 10 tbl, za 11,49 € 
(z pôvodných 13,99 €). MOBIVENAL® micro je navyše obohatený aj 
o escín. Výživové doplnky.

PSYCHIKA, SPÁNOK
Calmina
30 cps
Calmina obsahuje extrakty z medovky lekárskej, rumančeka pravého 
a rozchodnice ružovej. Medovka a rumanček prispievajú ku kognitívnemu 
a duševnému zdraviu, pozitívnej nálade, relaxácii a spánku. 
Výživový doplnok.

CHRÁPANIE
Pssst!®
ústny sprej proti chrápaniu, 
15 + 10 ml ZADARMO
Obsahuje unikátnu účinnú zložku VOLUME CONTROL COMPLEX™, ktorá 
je jedinečnou kombináciou rastlinných extraktov svetlíka lekárskeho, 
pestreca mariánskeho, chmeľu otáčavého, panthenolu, šalviovej, 
eukalyptovej silice a mentolu, ktoré pôsobia na mäkké časti horných 
dýchacích ciest. Výživový doplnok.

OPUCH A ZÁPAL
Reparil® – Dragées 20 mg
40 tbl obd
Liek1 sa používa na lokálnu liečbu opuchov a zápalov rôzneho typu. 
Obsahuje escín. VÝHODNE AJ Reparil® – Gel N, dermálny gél 
100 g2, za 10,49 € (z pôvodných 12,59 €), 10,490 €/100 g. 

ÚSTNA HYGIENA
COREGA MAX CONTROL
fixačný krém, 40 g
Pevná fixácia a ochrana pred zachytávaním zvyškov jedla pod 
náhradou. Bez zinku. Tenká rúrka na presnejšiu aplikáciu.* 
(* V porovnaní so štandardným krémom, ako je Corega Extra silný 
Bez príchuti.) VÝHODNE AJ COREGA originál Extra silný, 
40 g, za 4,39 € (z pôvodných 4,89 €). Zdravotnícka pomôcka.

499 €
/529 € 999 €

/1229 €

849 €
/1029 €

529 €
/629 €

449 €
/499 €

469 €
/549 €

949 €
/1119 € 999 €

/1199 €

Lekáreň

-15% -16%

-18% -17%

599 €

s kartou Dr.Max CLUB

/679 €

PĽUZGIERE
Cosmos®
náplasť na pľuzgiere mix, 8 ks
Hydroaktívne náplasti určené na efektívne ošetrenie a hojenie 
pľuzgierov na prstoch a na päte. Hydroaktívny systém umožňuje 
vstrebávanie tekutiny vytekajúcej z pľuzgiera. Sú diskrétne, vodoodolné, 
priedušné a pôsobia dlhodobo. Priedušný materiál umožňuje dýchanie 
pokožky. VÝHODNE AJ Cosmos® Náplasť na pľuzgiere päta, 5 ks, 
za 3,99 € (z pôvodných 4,29 €). Zdravotnícka pomôcka.

novinka



2. Liek na vonkajšie použitie. 8. Liek na aplikáciu do vagíny.
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. 5. – 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

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

MYKÓZA
Canesten® krém
20 g
Na lokálnu liečbu kožnej mykózy a vonkajších prejavov vaginálnej 
mykózy. Širokospektrálne antimykotikum. Vhodný už od 2 rokov. 
Liek2 obsahuje klotrimazol.

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 Intim Gél, 
200 ml, za 5,59 € (z pôvodných 6,59 €), 2,795 €/100 ml  a Beliema 
Expert Intim Krém, 50 ml, za 7,99 € (z pôvodných 9,49 €), 
15,980 €/100 ml. Kozmetika.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
BEBA® OPTIPRO® 2, 3, 4 a 5 
600 g
Vďaka imunonutrientom – vitamíny A, C a D podporujú prirodzenú 
obranyschopnosť vášho dieťaťa.*

NECHTOVÁ MYKÓZA
EXO-NAILNER Lak 2 v 1
5 ml
Preukázaný účinok proti plesňovým infekciám nechtov. Necht nie je 
potrebné obrusovať.  Lak chráni nový vyrastený necht pred infekciou. 
VÝHODNE AJ Excilor® pero na liečbu plesňových infekcií nechtov 
za 9,99 € (z pôvodných 12,09 €). Zdravotnícka pomôcka.

VAGINÁLNA MYKÓZA
Candibene 200 mg 
3 tbl
Antimykotikum na liečbu vaginálnych mykóz. VÝHODNE AJ 
Candibene 100 mg 6 tbl za 6,49 € (z pôvodných 7,09 €).
Lieky8 obsahujú klotrimazol.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Bepanthen® Care Masť
100 + 30 g ZADARMO 
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.

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.

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.

849 €
/1079 € 1,415 €/100 g 1299 €

12,990 €/100 g

629 €
/699 €

759 €
/849 €

Forte

999 €
/1299 €

579 €
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549 €
/629 €

200 mg 719 €
/799 €

Lekáreň
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-17%

-23%
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L.SK.MKT.CC.11.2016.0454

L.SK.MKT.CC.03.2016.0327

969 €
/1169 €

10 tbl

Ponuka platí od 1. 5. do 31. 5. 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.  *  Vzťahuje sa na ľubovoľnú 
kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

Lekáreň

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.

Chýba vašej pleti jas a rozžiarenie? Spozo-
rovali ste vrásky na tvári? Túžite po čistej 
pleti? Chceli by ste svojej pokožke dopriať 
liftingovú starostlivosť vo forme masky? 
Trápia vás vrásky a kruhy pod očami? 
Ko  zme tika NUANCE sa postará o vašu 
pleť podľa potrieb, ktoré má vzhľadom na 
vek a typ pleti. Rozhodnutie je už len na vás. Maska,
sérum, denný, nočný alebo očný krém?

Milé maminy, s príchodom prvých jar-
ných lúčov a s trávením dlhého času na 
čerstvom vzduchu nezabudnite aj na 
ochranu detskej pokožky. Stačí si vybrať 
z ponuky detských opaľovacích produktov 
z radu PHOTODERM KID. Aplikácia vo forme 
spreja, peny alebo mlieka je praktická a záro-
veň poskytuje veľmi vysokú ochranu detskej po-
kožky. Produkty PHOTODERM KID nielen aktívne chrá-
nia pred spálením, ale obsahujú aj hĺbkovú ochranu pokožky.

S pribúdajúcimi prejavmi na vašej pleti 
v období menopauzy si hravo poradia 
produkty z radu NEOVADIOL. Vyskúšaj-
te starostlivosť s kompenzujúcim kom-
plexom denného krému, ktorý zlepšuje 
hutnosť a pevnosť pleti. Príjemná ochla-

dzujúca textúra nočného krému pomáha 
redukovať prejavy v priebehu noci. Výsled-

kom je svieža pleť bez vrások s vypnutými 
kontúrami. 

Poznáte to? Aký - 
  koľvek kozmetický 
produkt, ktorý ste si aplikovali na pleť, 
vám jednoducho nesadol? Možno ste zažili 
pocity pálenia, štípania a celkového diskom-
fortu. Máme pre vás riešenie. Značka Eau 
Thermale Avène má vo svojej ponuke pre cit-
livú pleť produkty pre každý vek a typ pleti, 
ktoré citlivú pleť upokojujú vďaka 
vysokému obsahu blaho-
darnej termálnej vody 
Avène.

Vyskúšajte si program hygieny 
a starostlivosti o krehkú pokožku

Rozvite svoju prirodzenú 
krásu s francúzskou 
kozmetikou NUANCE

Ochráňte detskú pokožku už 
počas prvých jarných dní

Nech obdobie menopauzy
nie je pauzou pre vašu pleť

Beautyclub

Krehká pokožka si vyžaduje špeciálny prístup k hy-
giene a následnej starostlivosti. Produkty znač-
ky A-Derma obsahujú extrakt z výhonkov ovsa 
Rhealba® získaných z organického poľnohos-
podárstva. Textúry gél, olej, mlieko, balzam 
alebo krém sú prispôsobené odlišným po-
trebám krehkej pokožky. Séria produktov 
Exomega Control je vhodná na  suchú po-
kožku so sklonom k atopii, séria PHYS AC 
zase na pokožku so sklonom k akné.

Starostlivosť 
o vrásky pre 

každý vek a typ 
pleti

Mladistvý
vzhľad pleti 

v menopauze

ZĽAVA

4 €
PRI NÁKUPE

NAD 16 €

ZĽAVA

4 €
PRI NÁKUPE

NAD 16 €

Komplexná 
ochrana krehkej 

pokožky

Komplexná 
starostlivosť
o citlivú pleť

ZĽAVA

20 %
NA CELÉ PORTFÓLIO

NEOVADIOL

2+1
ZADARMO

NA CELÉ PORTFÓLIO
NUANCE*

ZĽAVA

20 %
NA CELÉ PORTFÓLIO

PHOTODERM KIDS

Vysoká ochrana 
pre citlivú

detskú pokožku



AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

Akcia platí len na www.drmax.sk od 1. 5. do 31. 5. alebo do vypredania zásob.

Nakupujte online na
        www.drmax.sk

ZADARMO 
plážová taška 

v hodnote 20 ¤

K nákupu 2 produktov 
Eucerin® SUN získate 

plážovú tašku 
ZADARMO

od 619 €
/od729 €

Akcia platí na všetky produkty z radu Eucerin® SUN vrátane akciových balíkov 1 + 1.

Každý recept
vám ušetrí
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, 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.

Vďaka vernostnej karte Dr.Max
máte istotu, že na bezlepkové potraviny
na predpis dostanete vždy zľavu z doplatku.

Ste v dobrých rukách

Ceníme si
vašu voľbu

Najzamestnávateľ v roku 2017 v kategórii
Lekárska a zdravotná starostlivoť

Dr.Max sa stal 
držiteľom ocenenia 
verejnej ankety 
Najatraktívnejší 
zamestnávateľ za rok 2017 
v kategórii Lekárska 
a zdravotná starostlivosť.

Pracujte s najlepšími

04-2018_DrMax_Najzamestnavatel_Vizual_Final_A5L.indd   2 06.04.18   13:51



www.equilibria-cosmetics.sk

Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným žiarením. 
Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

Slnečnú kozmetiku EQUILIBRIA zakúpite výhradne 
v lekárňach Dr.Max a e-shope www.drmax.sk.

EXTRAKT Z M
O

R
SKEJ „ZLATEJ“ RIASY

EXTRAKTZ
KEJ „ZLATAA EJ“ RIAASSYY

TO NAJLEPŠIE 
POD SLNKOM

Opaľovacie prípravky EQUILIBRIA
s extraktom z morskej riasy Laminaria ochroleuca pomáhajú

chrániť pred UV žiarením aj tú najcitlivejšiu pokožku.
Vďaka garantovanej vodeodolnosti vám poskytnú

ochranu aj počas pobytu vo vode. 

699 €
od

* K nákupu ktoréhokoľvek produktu z kozmetiky EQUILIBRIA získate SUN INDICATOR iba za 1 €. Bežná cena SUN INDICATOR je 4,99 €. Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob. Zľavu nie je možné kombinovať 
s inými akciovými ponukami. Produkty kozmetiky EQUILIBRIA sú dostupné vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

3,4950 €/ 
100 ml

SUN 
INDICATOR

IBA ZA 1 €*

549 €

Očná voda 
100 ml

299 €

Očné kvapky 
Podráždené oči 

10 ml

239 €

Očné kvapky 
Zvlhčujúce 15 ml

599 €

Očné kvapky 
Suché oči 10 ml

449 €

PRO32 Ústna 
voda 300 ml

1,4967 €/ 
100 ml

899 €

Konský gél 
extra hrejivý 

350 ml

2,5686 €/ 
100 ml

799 €

Konopné mazanie, Konský gél 
hrejivý/chladivý 350 ml

2,2829 €/ 
100 ml

799 €

Flor Femina 
10 vaginálnych tbl

799 €

Probio Femina
30 cps

549 €

LadyMax 
Intímny umývaci 

gél antibakteriálny/ 
sensitive 250 ml

 
2,1960 €/ 

100 ml

259 €

PRO32  
Zubná pasta 

Intensive 75 ml

3,4533 €/ 
100 ml

339 €

PRO32  
Zubná pasta 

Whitening 75 ml

4,5200 €/ 
100 ml

299 €

PRO32  
Zubná pasta 

Sensitive 75 ml

 3,9867 €/ 
100 ml

Lekáreň

999 €€

2 1
ZADARMO*

NAMIXUJTE SI

+

* Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. 2018 alebo do vypredania zásob.


