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hojenie rán zdravotnícka
pomôcka

Unikátny gél na dezinfekciu a  urýchlenie 
hojenia rán ako sú odreniny, kútiky, opary, 

popáleniny, rezné a sečné rany, pooperačné rany 
či chronické rany.

UniGel® 5 g

akcia 

630€
745€

únava, vyčerpanie výživový
doplnok

Magnézium (horčík) a vitamín B6 prispievajú k zníženiu 
únavy a vyčerpania. Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá 
sa v ľudskom tele výborne vstrebáva. K nákupu Magnesium B6 

100 tbl máte možnosť zakúpiť si aj Magnesium B6 50 tbl 
v hodnote 5,95 € len za 1€!

Magnesium B6 100 tbl

cena 100 tbl

895€
105 /kg

trávenie liek*

Obsahuje tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré 
obnovujú a zlepšujú trávenie. Odstraňuje ťažkosti 

ako je pocit plnosti, nadúvanie a plynatosť po jedle. 
Obsahuje pankreatín (amyláza, lipáza, proteáza).

PANCREOLAN® 
forte 60 tbl

akcia

630€
795€

opaľovanie kozmetika cena

Kozmetika založená na sile prírody - obsahuje 
bambucké maslo a extrakt z morskej riasy Laminaria 

ochroleuca. Optimálna kombinácia UVA a UVB fi ltrov. Vodeodolné.
Pri nákupe opaľovacích prípravkov značky EQUILIBRIA máte možnosť 

zakúpiť si druhý prípravok len za 1€. Pri rôznych cenách produktov sa akcia 
vzťahuje vždy na produkt s nižšou predajnou cenou.

Opaľovacie 
prípravky EQUILIBRIA 

pre dospelých, pre deti, aj po opaľovaní

od 995€

od 49,75 /l

cena za 1 ks

DRUHÝ KUS
(50 tbl) za 1 €!
UŠETRÍTE 
až 4,95 €!

DRUHÝ KUS

za 1 €!

Akcia platí od 1. 6. do 7. 6. 2015 alebo do rozdania zásob. Platí vo všetkých lekárňach Dr.Max a online na www.drmax.sk. 

Vzťahuje sa výhradne na nákup voľnopredajného sortimentu. Dva druhy multivitamínov Vibovit® 50 ks ABECEDA alebo ZOO.

Platí aj na www.drmax.sk



bolesť cievy

zápcha energia, nervy, srdce

kĺby zubné náhrady

bolesť cievy

oči menopauza

kĺby dentálna hygiena

bolesť vyživový doplnok

kontaktné šošovky dojčenská výživa

vitamíny dentálna hygiena

liek* výživový
doplnok

liek* výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

kozmetika

liek* výživový
doplnok

zdravotnícka 
pomôcka

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

kozmetika

liek* výživový
doplnok

zdravotnícka 
pomôcka

dojčenská 
výživa

výživový 
doplnok

liek**

*Liek na vnútorné použitie. **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.

*Liek na vnútorné použitie. **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.www.drmax.sk www.drmax.sk

Rýchly a účinný proti bolesti hlavy, 
zubov, migréne a menštruačným 
bolestiam. Nástup účinku už o 15 

minút. Obsahuje ibuprofén lyzinát.

Kombinácia rutínu s vitamínom C, ktorý 
zvyšuje vstrebávanie železa, prispieva 

k ochrane buniek pred oxidačným 
stresom a tiež k normálnej tvorbe 

kolagénu a správnej funkcii krvných ciev.

Tlmí bolesť. Znižuje horúčku. 
Pomáha pri chrípke. Nedráždi 

žalúdok. Je vhodný pre diabetikov. 
Obsahuje paracetamol.

Kombinácia mikronizovaného escínu 
získaného z plodov pagaštanu konského 

s vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej 
tvorbe kolagénu a správnej funkcii krvných 

ciev. Možnosť zakúpiť si druhé balenie 
výrobku so zľavou 50 %, t.j. za 1,62 €.

Unikátna technológia Optizorb. 
Kombinácia dvoch aktívnych látok 

na obtiažnu bolesť ako je aj migréna. 
Nedráždi žalúdok, o 37 % silnejší 

účinok! Účinkuje do 10 minút.

Originálny prípravok s rastlinnými 
výťažkami. 1 tableta prípravku obsahuje 

450 mg diosmínu, 50 mg hesperidínu, 
150 mg extraktu z pagaštana konského 

a 70 mg horčíka.

Ibalgin® FAST 12 tbl
RutiMax 60 tbl

PARALEN® 500 24 tbl

AesciMax Forte 30 tblPanadol® Extra Novum  
2 x 24 tbl VARIVENOL 120 tbl

akcia
155€

130€

cena

325€

akcia
345€

275€

cena

195€

akcia
600€

480€

akcia
2115€

1895€

Vhodný na liečbu: zápchy, hemoroidov, 
stavov po zákrokoch na hrubom čreve 

alebo konečníku. Možnosť dlhodobého 
užívania. Vhodný i pre diabetikov. 

Obsahuje laktulózu.

Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu 
(vitamín B1), ktorý prispieva k správnej 

látkovej premene dôležitej pre tvorbu 
energie, správnemu fungovaniu 

nervového systému a správnej funkcii 
srdca.

Zvlhčujúce očné kvapky s obsahom 
kyseliny hyalurónovej pre lepšiu hydra-
táciu a ochranu. Umožňujú obnovenie 

poškodených buniek na povrchu oka. Dve 
zvlhčujúce zložky pre dlhodobý účinok.

Patentovaná kombinácia rastlinných 
extraktov zo 6 najúčinnejších bylín 
používaných pri liečbe problémov 
v menopauze. Bezpečná a účinná 

alternatíva syntetickej liečby 
i pri výraznejších ťažkostiach.

Roztok na mäkké kontaktné šošovky. Čistí 
a dezinfi kuje. Špeciálne zloženie zaisťuje 

celodenné zvlhčovanie a lubrikáciu 
šošoviek. Nedráždi citlivé oči.

Vďaka imunonutrientom – vitamíny A, 
C a D, pomáhajú dojčenské mlieka BEBA 

podporovať prirodzenú 
obranyschopnosť vášho dieťaťa. 

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob 
výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná na od-

porúčanie 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 www.sunar.sk.

Systane® HYDRATION 
Zvlhčujúce očné kvapky

10 ml

Swiss natural™ HRT®
60 cps

Roztok na kontaktné 
šošovky 120 ml alebo 360 ml

 Nestlé BEBA® Pro 
2, 3, 4 alebo 5 600 g

Kombinácia hydrolyzovaného kolagénu 
Peptan® F 2000 HD s vitamínom C, ktorý 

prispieva k normálnej tvorbe kolagénu 
a správnej funkcii kostí, chrupaviek 

a pokožky.

Nový prémiový fi xačný krém 
DUO POWER sa vyznačuje silnou 

fi xáciou a dlhou výdržou.

Kolagén 2000 Aktiv
120 tbl

blend-a-dent PLUS 40 g

akcia
630€

495€

akcia
995€

845€

akcia
1165€

930€

akcia
3960€

3165€

akcia
1120€

995€

akcia 360 ml

1090€

925€

Najkomplexnejšia kĺbová výživa v rade 
proenzi® s vysokým obsahom látok a 

dlhodobým účinkom. SILA KOMPLEXNÉHO 
ZLOŽENIA: Glukozamín, Chondroitín, 

Boswellin®, kolagén typu II a vitamín C.

Vedeli ste, že 78 % detí a 60 % 
dospelých trpí nedostatkom 

vitamínu D? Lekári odporúčajú denný 
prísun pre podporu imunity, zdravý 

rast detí, prevenciu vzniku nádorových 
a srdcovo-cievnych ochorení.

Chráňte svoje zuby pred útokmi 
zubného kazu pravidelnou intenzívnou

fl uoridáciou. Predchádza vzniku 
zubného kazu, chráni pred zvýšenou 
cistivosťou zubov a lieči aj začínajúci 

zubný kaz.

Antibakteriálna ústna voda. Je klinicky 
preukázané, že pri používaní 2x denne: 

obmedzuje zubný povlak (hlavnú príčinu 
ochorenia ďasien), ničí baktérie aj v medzi-

zubnom priestore, osviežuje dych.

proenzi® ArthroStop® 
Rapid+  180 tbl

LISTERINE® 
COOLMINT 1000 ml

LISTERINE® ZERO 1000 ml

Jamieson™ Vitamín D3 
1000 IU 100 tbl elmex® gelée 25 g

akcia
1290€

1095€

akcia PLUS

600€

510€

akcia
815€

595€

akcia
4240€

2495€

akcia
545€

435€

akcia
710€

565€

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
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akcia 120 ml

595€

495€

25,69 /l

41,25 /l

16,58 /kg

Aj s puzdrom 
na uchovávanie 

šošoviek

lactecon®  200 ml sol por
Coenzym Q10 60 mg, 60 cps

ZĽAVA AJ NA

Systane® 
BALANCE, ULTRA 
alebo GEL DROPS 
Zvlhčujúce očné 

kvapky 10 ml

ZĽAVA AJ NA

proenzi® 
ArthroStop® 
Rapid+ 90 tbl

ZĽAVA AJ NA

Jamieson™ 
Vitamín C+D 

Cherry 500 mg 75 tbl 
alebo Jamieson™ 
Vitamín D3 KIDS 

400 IU 60 tbl

ZĽAVA AJ NA

ďalšie vybrané druhy 

blend-a-dent

ZĽAVA AJ NA

LISTERINE®
TOTAL CARE 1000 ml

24,75 €/l /l

ZĽAVA AJ NA

VARIVENOL 
60 tbl

ZĽAVA AJ NA

Nestlé BEBA® 
Comfort 2 

alebo 3 600 g

5,95 /l

PARALEN® 500 24 tbl akcia

con® 200 ml sol por

S ® HYDRATIONSystane® HYDRATION
hčujúce očné kvapky
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Najkomplexnejšia kĺbová výživa v rade 
proenzi® s vysokým obsahom látok a

odobým účinkom. SILA KOMPLEXNÉHO 
ZLOŽENIA: Glukozamín Chondroitín

proenzi® ArthroStop®
Rapid+ 180 tbl

ZĽA
Ja

Vi
Cherr

2+1
ZADARMO

ZĽAVA 

-50 %
na 2. balenie

NOVINKA

VARIVENOL 120 tbl

ZĽA
VAR

C Q10
u

s

S TIAMÍNOM

LISTERINE® ZLIST

elmex® gelée 25

cena za 1 ks cena za 1 ks

2x 24 tbl

Pri kúpe 2 ks
180 tbl balenia proenzi® 
získavate dodatočnú 

zľavu -5 € 



pokožka

pokožka, vlasy, nechty

po opaľovaní

detoxikácia organizmu

staroslivosť o krásu

nadmerné potenie

výživový
doplnok

výživový
doplnok

kozmetika

výživový
doplnok

kozmetika

kozmetika

*Liek na vnútorné použitie. **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.

Betakarotén je jednou z foriem 
vitamínu A, ktorý prispieva k udržaniu 

zdravej pokožky. 
Extra akcia: Pri nákupe výživových 

doplnkov Betakarotén 90 cps alebo 
Betakarotén Forte 90 cps máte možnosť 
zakúpiť si  Panthenol sprej 10 % 150 ml 

so zľavou až 30 %, t.j. za 4,80 (32 €/l).

Pantenol (provitamín B5) hydratuje 
a zvláčňuje podráždenú pokožku. Zároveň 

zrýchľuje prirodzenú obnovu buniek.
Sprej 10 % 150 ml za 5,85 € (39,00 €/l). 

Gél 7 % 100 ml za 3,35 € (33,50 €/l). Telové 
mlieko 7 % 200 ml za 4,20 € (21,00 €/l).

Telové mlieko s rakytníkom, vďaka 
vysokému obsahu D-panthenolu a výťažku 

z rakytníka účinne zregeneruje pokožku 
vystavenú slnku. Pokožku chladí a eliminuje 

nepríjemné prejavy nadmerného 
opaľovania, ako je začervenanie a pálenie.

Betakarotén 90 cps

Betakarotén Forte 90 cps
Panthenol sprej 150 ml, 

gél 100 ml alebo mlieko 200 ml

altermed PANTHENOL 
9 % telové mlieko 
s rakytníkom 230 ml

cena

od 415€

cena

645€

Obohatený o vitamín D3. Vápnik 
a horčík pomáhajú zachovávať zdravé 

kosti a zuby, nervovú sústavu v dobrom 
stave. Zinok prispieva k udržiavaniu 

zdravej pokožky, vlasov a nechtov. Zinok 
a vitamín D sú dôležité pre správne 

fungovanie imunitného systému.

Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej 
vody z tela. Podporuje detoxikáciu 
organizmu. Bráni vzniku opuchov 

dolných končatín.

Driclor® znižuje nadmerné potenie. 
Vhodný na podpazušie, ruky a chodidlá. 

Výrazne nižšie potenie už za týždeň. 

Forfemina 30 cps 
Driclor® 20 ml 

akcia
1150€

920€

akcia
775€

540€

akcia
930€

740€

TOP PONUKA LEKÁRNÍ krásna a oslnivá aj počas leta
jún 2015

Vápnik Horčík - Zinok 
FORTE 100 tbl

ZĽAVA 

-15 %
na všetky

28,04 /l

darček ZADARMO 

PANTHENOL 
sprchový krém 

alebo PANTHENOL 
šampón.

d

a

chudnutie chudnutie staroslivosť o krásuzdravotnícka 
pomôcka

výživový
doplnok

výživový
doplnok

Unikátna forma užívania, bez nutnosti 
zapíjania vodou. Schudnite až 3x viac 
kilogramov než len samotnou diétou. 

Znižuje chuť do jedla a zlepšuje funkciu 
tráviacej sústavy.

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

pre účinné spaľovanie tukov. 
Teraz v mimoriadnej ponuke 60 tabliet 

(v hodnote 18 €) zadarmo.

Jedinečný prípravok s obsahom prírodných 
fytoestrogénov (z chmeľu otáčavého) 

a lignanov (z ľanu siateho) pre posilnenie 
tvaru a udržanie zdravia ženských pŕs. 

XL-S MEDICAL DIRECT  
90 vrecúšok

Lipoxal xtreme II
120 + 60 tbl 

Decolen pre ženy 100 tblakcia
3750€

2990€

akcia
5360€

4555€

akcia
3200€

2560€
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NOVINKA

chudnutie doplnok

S h d d l k! S b h

Lipoxal xtremee IIIII
120 + 60 tbl 

akcia

ZĽAVA 

-30 %
a k tomu -30 % na 
Panthenol sprej!

Opaľovací príppravook jje vhhoodnné 

aplikovať 15 aaž 330 mminútt 

pred začiatkoom sslneeniaa, 

aby UV fi ltre sttihli pprenniknnúúť 

do vrchnej vrsttvy ppokoožkky.

Applikkácciu oopaaľovaacieho 

prríprravvku sa oodpoorúča 

oppakkovaťť kažždé ddve hodiny 

a ttieež ppo kkúppaní, osušení 

utteráákoom,, pri šporrtovaní 

aleeboo ppoteení. Nieleen voda, 

alee aaj kkonttaktt s uteerákom, 

oddevvmi aleeboo piesskom 

maajúú zaa náásleedok zníženie 

occhrrannnéhho úúčinkku, preto 

saa oppakkovvanáá apliikácia 

oddpoorúúča aj ppri voodeodolných 

oppaľľovvacících pprípraavkoch.

šamp

Vedeli ste, e...

www.drmax.sk

starostlivosť o pleť starostlivosť o pleť starostlivosť o pleťkozmetika kozmetika kozmetika

Pleťové krémy HYALURON-FILLER 
s kyselinou hyalurónovou a saponínom 

redukujú vrásky a významne spomaľujú 
starnutie pleti.

Eucerin® HYALURON-
FILLER, VOLUME-FILLER, 

DermoDENSIFYER 
alebo EVEN BRIGHTER 

CLINICAL
K nákupu akejkoľvek kombinácie 

produktov  VICHY AQUALIA, IDEALIA, 
LIFTACTIV, NEOVADIOL, NORMADERM, 

NUTRILOGIE, PURETÉ THERMALE 
na odličovanie a MAKE-UPY nad 19 € 

získavate darček cestovný set prípravkov 
pre ideálnu pleť  ZADARMO. 

Čistiace a odličovacie micelárne vody 
Sensibio H2O na citlivú pleť. Sébium 

H2O na mastnú a zmiešanú pleť, Sensibio 
H2O AR na citlivú pleť so sklonom 

k začervenaniu a s problematikou Rosacea, 
Hydrabio H2O na citlivú a dehydrovanú 

pleť. White Objective H2O čistiaca 
micelárna voda pôsobiaca na hlavnú 
príčinu vzniku pigmentových škvŕn.

Pleťové produkty VICHY 
 BIODERMA micelárne vody 

akcia
2990€

1990€

cena

1015€

cena

od 1435€
398 /l 67,67 /l

všetky ANTI-AGE 
produkty značky Eucerin®

1990€ -40%
HYALURON

cie

Y 

DARČEK

HYALURON-
-FILLER 50 ml

VICHY EAU THERMALE 150 ml

cena za 2 kscena za 1 kscena za 1 ks

NOVINKA

395€

335€

akcia gél

33,50 /l

ZĽAVA AJ NA

Lipoxal 
xtreme II 60 tbl

ZĽAVA AJ NA

Decolen pre 
ženy 50 tbl



ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 

LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   www.drmax.sk
Doprava 

zadarmo

Doručenie 

už do 24 hodín

Osobný odber 

90 lekární
mykózy

antiseptický sprej

náplasti

úľava od alergie

olej z čajovníka austrálskeho

repelenty

hnačka

plynatosť

močové cesty

liek**

liek**

zdravotnícka
pomôcka

liek*

kozmetika

kozmetika

liek*

zdravotnícka
pomôcka

výživový
doplnok

*Liek na vnútorné použitie. **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.

Rýchla a účinná liečba hnačky. Obsahuje 
loperamídiumchlorid.

Imodium®, tvrdé 
kapsuly  20 cps

Na čistenie čerstvých drobných rán 
a na likvidáciu bežných baktérií, ktoré 

infi kujú drobné rany. V efektívnej 
forme - v spreji. Neštípe, nefarbí, 

nezapácha, neobsahuje jód. Obsahuje 
benzalkóniumchlorid.

Olej z čajovníka austrálskeho 
vo farmaceutickej kvalite. Vyznačuje 
sa antiseptickým, antimikrobiálnym 

a repelentným účinkom.

Rýchla úľava od nadúvania a plynatosti. 
Praktické užívanie bez potreby zapíjať – 

kedykoľvek a kdekoľvek. 
S príjemnou mätovou príchuťou.

Tea Tree Oil 10 ml Degasin® 2Go 20 pst

SPOFAPLAST® vodeodolné náplasti, 
rôzne veľkosti, 10 ks v balení.

SPOFAPLAST® tradičné, silne lepiace 
textilné náplasti, rôzne veľkosti, 

1 ks v balení.

SPOFAPLAST® 3M 154 
6 cm x 1m

akcia
465€

370€

akcia
545€

460€

akcia
540€

430€

 Najpredávanejšia značka repelentov 
na Slovensku! Repelentná ochrana proti 

komárom a kliešťom. Aplikácia na pokožku 
aj odev. Jemne parfumované. PREDATOR 
JUNIOR je vhodný pre deti od 3 mesiacov.

Unikátne spojenie brusníc a D-manózy.
Vysoká koncentrácia obsiahnutých 

látok. Denná dávka 50 mg PAC. 

REPELENT PREDATOR 
DEET 16 %  sprej 150 ml UROVAL® manosa

AKUT 10 tbl
akcia

490€

415€

akcia
170€

135€

akcia
680€

540€

všetko pre bezstarostné leto

27,67 /l

Dettol 0,2% 
antiseptický sprej 100 ml

cena Kombi

1095€

Komfortná liečba vaginálnych mykóz. 
Vaginálna tableta + krém k vonkajšiemu 

použitiu vhodný aj k liečbe partnera. 
Obsahuje klotrimazol. Pri kúpe Canesten® 

Kombi máte možnosť zakúpiť si Canesten® 
IntimGel 200 ml (kozmetický výrobok) 

so zľavou - 50 % (t.j. 4,45 €, 22,25 €/l).

Používa sa na liečbu príznakov 
spojených s alergickými stavmi ako sú 
alergická nádcha a žihľavka. Obsahuje 

levocetirizín.

Levocetirizin Dr.Max 
5 mg 7 tbl akcia

295€

250€

akcia
720€

610€

Canesten® Kombi
1 x 500 mg tbl vag  +  1 x 20 g crm vag

ZĽAVA AJ NA
REPELENT PREDATOR 

FORTE DEET 25 % 

150 ml alebo REPELENT 

PREDATOR JUNIOR 

150 ml

100 % 
čistý olej

ZĽAVA AJ NA

 Degasin 32 cps

PRI KÚPE
Canesten® Kombi 

ZĽAVA - 50 %
na Canesten® IntimGel 

200 ml 

Degasin® 2Go 20 pst akc

ZĽAVA
Degas

Tea Tree Oil 10 ml

č

www.drmax.sk

BIODERMA
Záruka slnečnej ochrany

Šampóny 
VICHY DERCOS
Expertné spojenie dermatológie 

a kozmetiky pre zdravie 

a krásu vlasov

Eucerin® 
DermoPURIFYER
Problematická 

a aknózna pleť

akcia

za 3 ks

od 2030€

akcia

od  840€

AKCIA

1+1
zadarmo

+

Akciová ponuka 1+1 zadarmo sa vzťahuje na: Photoderm MAX SPF50+ Krém 40 ml + Hydrabio PEELINGOVÝ KRÉM 75 ml ZADARMO, Photoderm MAX SPF50+ Tónovaný krém 40 ml 1+1 

ZADARMO a Photoderm SPF15 Sprej 400 ml + Photoderm Oral 30 cps ZADARMO.

Akciová ponuka sa vzťahuje na ľubovoľnú trojicu šampónov VICHY DERCOS 200 ml. Zadarmo získate vždy produkt s najnižšou predajnou cenou z trojice zakúpených produktov.

Akcia platí pri kúpe ľubovoľného produktu z radu Eucerin DermoPURIFYER. Zadarmo získate jemnú pleťovú vodu Eucerin DermoPURIFYER 200 ml v hodnote 9,80 €.

Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 alebo do vypredania zásob

len v eshope www.drmax.sk.

AKCIA

3
za
cenu

2
získate vždy produkt s na

+ +

3730€

2315€

3220€

1610€

2875€

1540€

ucerin DermoPURIFYER. Zadarmo získate jemnú pleťoooo úvúúúúvúúvúú vovodu Eucerin DermoPURIFYER 200 ml v hodn

ZADARMO
Jemná čistiaca 
pleťová voda 

Eucerin® 200 ml
v hodnote 9,80 €

Nakombinujte si 
ľubovoľnú trojicu

šampónov
VICHY DERCOS

Získajte 
DARČEK k nákupu 

akéhokoľvek produktu 
Eucerin® DermoPURIFYER

Pre komfortné 
opálenie 

a hydratáciu pleti Maximálna ochrana 
pre vašu tvár 

s efektom make-upu

Ideálna kombinácia 
prípravy pokožky 

na opaľovanie 
a jej ochrana

37 /l

ZĽAVA AJ NA
ĎALŠIE VYBRANÉ 

DRUHY SPOFAPLAST®

akcia
akcia

akcia

385 /l

402,50 /l

57,88 /l

33,83 /l

84 /l

Úľava 
často už po 

1. dávke



*Liek na vnútorné použitie. ** Liek na vonkajšie použitie. Nalgesin® S 275 mg obsahuje naproxén. Claritine®  obsahuje loratadín. Canespor® sada na nechty obsahuje bifonazol a močovinu. Buscopan® obsahuje butylskopolamín. 

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Akcia platí od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015. Platí až do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

bolesť

VALETOL® 24 tbl

bolesť hrdla

595€

755€

Dorithricin® 
20 pas ord

kašeľ

510€

620€

STODAL®  
200 ml

bolesť

545€

685€

Nalgesin® S 275 mg
  
20 tbl flm

liek* liek* liek* liek*

260€

310€

začervenané oči

Ophthalmo-
Septonex®

očná roztoková
instilácia 10 ml

mykóza

1585€

2265€

Canespor® sada na nechty
10 g masti + 1 dávkovač + 15 náplastí odolných 

voči vode + 1 nechtová škrabka

poranenia kože

435€

515€

Akutol® spray 60 ml

alergia

440€

550€

Claritine®  
10 mg  10 tbl

liek* liek** liek** zdravotnícka pomôcka

310€

345€

nervozita, spánok

SÉDATIF PC®  
60 tbl

kŕče

310€

390€

Buscopan® 10 mg 10 tbl

vši, hnidy

1530€

1800€

Paranit sprej 
100 ml

+ hrebeň + šampón 100 ml

vitalita

3295€

4135€

Pharmaton® 
Geriavit 100 cps

liek* liek* liek* zdravotnícka pomôcka

535€

645€

močové cesty

Uroval® MEGA
BRUSNICA FORTE 

500 ml

komplex laktobacilov

785€

985€

Biopron® FORTE 30 cps

intímna hygiena

615€

725€

LACTACYD Pharma
SENZITÍVNY 

250 ml

trávenie, detoxikácia

1680€

1980€

BARNY´S ACTIValoe® FORTE 2 x 500 ml

výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok kozmetika

910€

1140€
16,80 /l 24,60 /l18,20 /l

kĺby

Complex 3 Aktiv 180 tbl

prostata

870€

1090€

Prostenal® FORTE 
30 tbl

meranie krvného tlaku

5790€

8040€

Tensoval® comfort 
darčekové balenie 

1 ks

kĺby, väzivá, šľachy

1325€

1660€

Cemio Kamzík® 60 cps

výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok zdravotnícka pomôcka

1990€

2490€

ZĽAVA AJ NA 

Nalgesin® S
275 mg* 30 tbl flm

25,50 /l

72,50 /l

3 
ZA CENU

1

S

3

Buscopan® 10 m

Canespor® sada n

2265€

na nechtada n

ZĽAVA AJ NA 
Canespor® creme 1%** 

15 g a Canespor® 
roztok** 15 ml

ZĽAVA AJ NA 

CLARITINE®
10 mg 7 tbl*

Dorithricin®

2
ZĽAVA AJ NA

LACTACYD Pharma 

ANTIBAKTERIÁLNY, HYDRA-

TUJÚCI alebo UPOKO-

JUJÚCI 250 ml

Pa

Z

ZĽAVA AJ NA
Prostenal® FORTE 

60 tbl

S

cena za 1 ks

ZĽAVA AJ NA
Akutol® hydrogel 
s mikrostriebrom

75 g


