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hojenie rán zdravotnícka 
pomôcka únava, vyčerpanie výživový 

doplnok

bolesť, horúčka liek1

Spoľahlivé UVA a UVB fi ltre 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 z nich Vám dáme 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 rodinuEQUILIBRIA opaľova cena za 1 ks

990€
od

od , €/l

cena

270€

cena

450€
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opaľovanie kozmetika 

UniGel®  5 g 

Unikátny gél na urýchlenie hojenia rán ako sú odreniny, kútiky, 
opary, popáleniny, rezné a sečné rany, pooperačné rany, chronické 

rany. Zabraňuje vzniku jaziev a zlepšuje ich vzhľad.

MAGNE B6® FORTE  50 tbl 

Obsahuje citrát horčíka pre účinné doplnenie horčíka. Horčík 
a vitamín B6 prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej 

funkcii psychiky.    

akcia
790€

650€

akcia
1070€

870€

50 tbl

ZĽAVA AJ NA
MAGNE B6® 

FORTE 
STICK PACK 

20 vreciek

UniGel® 5 g akcia

30 tbl

50 tbl
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Používa sa na tlmenie miernej až stredne 
silnej bolesti ako sú bolesti hlavy vrátane 

migrény, bolesti zubov, menštruačné 
bolesti a na zníženie horúčky. 

Obsahuje ibuprofen. 

Ibuprofen Dr.Max 
400 mg  30 tbl a 50 tbl

K NÁKUPU 
Ibuprofen 

Dr.Max 200 mg
30 tbl 

(v hodnote 1,90 €)

LEN ZA 0,01 €!

akcia

TOP PONUKA JÚN 2016

*Akcia platí v kamenných lekárňach Dr.Max na Slovensku ale aj online na www.drmax.sk od 6. - 10. 6. 2016 alebo do vypredania zásob. 

S použitím vernostnej karty Dr.Max CLUB je možné pexeso získať nad hodnotu nákupu 10 €, bez použitia vernostnej karty je možné pexeso získať nad nákup 

v hodnote 15 €. Pexeso nie je možné získať k nákupu, ktorého súčasťou sú lieky na lekársky predpis, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Nakúpte od 6. – 10. 6. 
v lekárni Dr.Max alebo www.drmax.sk 

a získajte Maxíkove PEXESO 
ZA JEDINÝ CENT.

Zdravie
je MAXIzábava!
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S vernostnou kartou Dr.Max CLUB
získavate pexeso za 0,01 € 

k nákupu nad 10 €, bez vernostnej
karty k nákupu nad 15 €!
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pálenie záhy 

nevoľnosť

liek1

liek1

trávenie

alergia

liek1

liek1

Patríte vy alebo vaše deti k tým, ktorí trpia nevoľnosťou pri cestovaní? Či už máte overené 
prírodné liečivá, zázvorové cukríky alebo iné prípravky, nezabúdajte, že  všetky je  vhodné 
užiť aspoň hodinu pred tým ako nastúpite do dopravného prostriedku. 

VEDELI STE, ŽE? 

lokálna bolesť liek2lokálna bolesť liek2bolesť, horúčka liek1

hnačka

komplex laktobacilov 
a bifi dobaktérií

liek1

výživový 
doplnok

Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom. Ľahko rozpustné mäkké 

kapsuly. Okamžité uvoľnenie liečivej 
látky v tekutej forme, ktorá sa tak 

dostane k miestu bolesti rýchlejšie. 
Obsahuje ibuprofen. 

Hylak® forte  100 ml

Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu 
a účinnú obnovu črevnej mikrofl óry 
pri hnačke, ale aj zápche a pri liečbe 

antibiotikami. Vhodný pre deti 
od 2 rokov. Obsahuje metabolické 

produkty baktérií. 

Levocetirizin Dr.Max 
5 mg  7 tbl

Používa sa na liečbu príznakov 
spojených s alergickými stavmi 

ako sú alergická nádcha a žihľavka. 
Obsahuje levocetirizín.

aviomarin®  10 tbl

Rýchla a spoľahlivá prevencia 
nevoľnosti a vracania pri cestovaní. 

Účinkuje do 30 minút od podania. 
Obsahuje dimenhydrinát.

Laktobacily „6“  30 a 60 cps

Obsahuje komplex 6 kmeňov 
laktobacilov a bifi dobaktérií. 

Množstvo 5 miliárd 
mikroorganizmov v každej 

kapsule na konci doby minimálnej 
trvanlivosti je overené stabilitnou 

štúdiou.

Maalox®  40 žuvacích tbl

Osvedčená úľava od pálenia záhy. 
Aktívne látky pôsobia priamo 

v mieste bolesti, silne neutralizujú 
žalúdkovú šťavu a chránia tak 

sliznicu pažeráka a žalúdka. 
Od 15 rokov. 

Imodium® Instant 
 orodispergovateľné tbl 6

Okamžite sa rozpúšťa na jazyku 
a prináša rýchlu úľavu od hnačky.

Nie je potrebné zapíjať vodou. 
Imodium® tbl aj cps obsahujú 

loperamidi hydrochloridum.

Voltaren® Emulgel®  
 150 g

Trojitým účinkom pôsobí priamo 
v mieste bolesti. Uľaví od bolesti, 

tlmí zápal, zmenšuje opuch. 
Obsahuje dietylamínovú soľ 

diklofenaku. 

Dolgit® krém  100 g

Určený na lokálnu liečbu 
reumatických i nereumatických 

bolestí a zápalov pohybového 
systému. Vhodný aj na aplikáciu 

formou lokálneho zábalu. 
Od 14  rokov. Obsahuje ibuprofen.

akcia
420€

370€

akcia
975€

875€

100 ml

, €/l

akcia
335€

295€

akcia
310€

280€

akcia
1290€

1150€

60 cps

akcia
450€

395€

40 tbl
akcia

420€

350€

6 tbl

akcia
610€

530€
, €/kg

trávenie liek1

Hylak® forte 100 ml

ZĽAVA AJ NA
Hylak® forte1 

30 ml

K NÁKUPU 
Voltaren® 

Emulgel®2 50 g
(v hodnote  6,10 €) 

LEN ZA 1 €!
, €/kg

Maalox®  40 žuvacích tbl

Osvedčená úľava od pálenia záhy.
Aktívne látky pôsobia priamo akcia

ZĽAVA AJ NA
Maalox® BEZ 

CUKRU CITRÓN 
40 žuvacích tbl 

aviomarin®  10 tbl

L

akciai

NOVINKA

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg  20 cps

akcia
725€

650€

30 cps

cena

1195€
150 g

, €/kg

ZĽAVA AJ NA
Imodium® 

tvrdé cps 20
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viac zdravia aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

prírodné fl avonoidy výživový 
doplnok

prírodné fl avonoidy výživový 
doplnok opuch, zápal liek1

AESCIN 20 mg  90 tbl 

Liečba lokalizovaných opuchov, 
zápalov, podliatin a chorôb žíl 

dolných končatín. 
Obsahuje alfa-escinum.  

Venalex®  90 tbl 

Obsahuje mikronizované
biofl avonoidy diosmín (450 mg) 

a hesperidín (50 mg).

akcia
1055€

995€

akcia
1355€

1155€

DioMax  60 tbl a 120 tbl

Obsahuje mikronizovaný a čistený 
diosmín, hesperidín, escín a rutín.

Až 80 % častíc týchto látok 
je menších ako 2 mikrometre, 
čím sa zvyšuje ich rozpustnosť 

a vstrebateľnosť z tráviaceho traktu.

akcia
1790€

1590€

120 tbl

akcia
60 tbl

990€

890€

p

Venalex® 90 tbl akcia

prírodné fl avonoidy výživový 
doplnok 

VARIVENOL  
120 + 30 cps 

Originálny prípravok s rastlinnými 
výťažkami. 1 kapsula prípravku 

obsahuje 450 mg diosmínu, 
50 mg hesperidínu, 30 mg escínu 

a 70 mg horčíka. 

akcia
2115€

1950€

akcia
1270€

1020€

100 g

, €/kg

žily, opuch, zápal liek2

ZĽAVA AJ NA
Lioton® gel              
100 000 50 g 

Lioton®gel 
100 000  100 g

Zmierňuje bolestivé príznaky 
kŕčových žíl, opuch aj zápal, 

lieči úrazy svalov, šliach a väziva 
a redukuje modriny. Má chladivý 

efekt a príjemnú levanduľovú vôňu. 
Obsahuje heprinum natricum. 

imunita výživový 
doplnok

Vitamín C long 
effect  60 cps 

Vitamín C prispieva k správnej 
funkcii imunitného a nervového 
systému a tiež k správnej funkcii 

kostí, pokožky, chrupaviek, zubov 
a ďasien. Prispieva aj k ochrane 

buniek pred oxidačným stresom.

cena za 1 ks

640€
60 cps

imunita doplnok

Vit í C lVitamín C long 
DRUHÝ KUS 
LEN ZA 1 €!

kĺby výživový 
doplnok 

proenzi® Rapid+  180 tbl 

Komplexná kĺbová výživa 
s dlhodobým účinkom. Tri aktívne 

látky - glukozamín, chondroitín 
a kolagén, obohatené o ExPur 

komplex a vitamín C.

akcia
3860€

3160€

180 tbl

ZĽAVA AJ NA
proenzi® 

Arthrostop®          
krém 100 ml

srdce výživový 
doplnok 

Špičkový prípravok pre zdravé srdce 
a cievy. Overená receptúra s obsahom 

omega-3 mastných  kyselín EPA a DHA. 
50 % toboliek ZADARMO!

akcia
1285€

1035€

120 
+ 60 tob

doplnok 

Omega-3 FORTE 
1000 mg   120 + 60 tob 

ZĽAVA AJ NA
Omega-3 

FORTE 60 + 30 tob  

prírodný extrakt výživový 
doplnok 

Silymarin 
Premium  30 cps    

Obsahuje extrakt z pestreca 
mariánskeho (silymarín) a cholín. 

Cholín prispieva k udržaniu 
normálnej funkcie pečene 

a k správnej látkovej premene 
lipidov a homocysteínu.

akcia
795€

715€

NOVINKA

90 TABLIET 
ZA CENU 

60 TABLIET



Užite si letnú dovolenku s deťmi 
v pohode a dobrom zdraví! 
Príďte sa poradiť s odborníkmi z lekární Dr.Max. 
Odporučíme vám ako na správne trávenie, 
opaľovanie či výživu detí počas leta.

wwwww.ddrmmmaax.ssk

Zastavte sa
v lekárni Dr.Max
6. - 10. júna

2016

Poraďte sa s nami
do leta pred šťastnou
cestou do sveta!

drmax_BalenieNaCestu_A4_FINAL.indd   1 12.05.16   17:06



Užite si letnú dovolenku s deťmi 
v pohode a dobrom zdraví!

radí

Čo zbaliť? Automaticky sirup proti 
horúčke, kašľu a ešte niečo?  

Či už idete na hory alebo k moru, 
do batôžka je vhodné pribaliť aspoň 
základné lieky pre prípad, že by 
stúpla teplota alebo by drobec trošku 
prechladol. Vedeli ste však, že správne 
zvolené probiotiká dokážu predchádzať 
mnohým tráviacim ťažkostiam, ktoré 
nielen u detí môže spôsobiť zmena 
prostredia? Ak začnete s podávaním 
probiotík už pár dní pred plánovanou 
cestou, trávenie sa u detí „nakopne“ 
a zmeny zvládnu ľahšie. Cestovateľskej 
hnačke tak viete úspešne predísť. 
Probiotiká zabezpečia prevenciu, ale 
sú veľmi nápomocné aj v prípade 
potrebnej liečby. 

Aby ušká a očká neboleli...
Slnko svieti, voda láka a vaši drobci 
sa od rána do večera čľapkajú 
vo vode? Čo by ste mali mať pri sebe, 
aby vás nič nezaskočilo? Koža u detí 
je citlivá a môže na podnety reagovať 
viac ako u dospelých. Detské ušká 
sú menšie, zvukovod je užší, možnosť 
rozvinutia sa zápalu je rizikovejšia. 
Koža vonkajšieho zvukovodu ucha 
je červená, je prítomný opuch 
a bolesť. Ušné kvapky môžu pomôcť, 
aby sa zápal nerozvinul a ak zasiahneme 
hneď v začiatkoch, vieme ochorenie 
rýchlo preliečiť. Aby po šantení 
vo vode oči neboleli, je vhodné pribaliť 
si aj dezinfekčné očné kvapky ako 
prevenciu bolestivého zápalu spojiviek.

Mamííí, mne je zle...
Nech nášho drobca zabávame 
akokoľvek, môže nás nepríjemne 

zaskočiť cestovná nevoľnosť, 
tzv. kinetóza. U malých detí sa vyskytuje 
často a príznaky všetci veľmi dobre 
poznáme – nepokoj, nevoľnosť 
a plač. U väčších detí sa objavuje 
zvracanie či bolesť brucha. Príčinou 
tejto nevoľnosti nie je podráždenie 
žalúdka, ale zasiahnutie takzvaného 
rovnovážneho ústrojenstva, ktoré 
je súčasťou stredného ucha. Tejto 
nepríjemnosti vieme predísť, prípadne 
aspoň zmierniť príznaky. Pred cestou 
je vhodné poriadne si odpočinúť, 
predovšetkým malé deti by sa mali 
dostatočne vyspať. Neodporúčame 

cestovať ani s plným bruškom, v prípade 
že vás prepadne vlčí hlad, doprajte 
si malú porciu ľahšieho jedla. Vie 
pomôcť aj správna poloha blízko ťažiska 
dopravného prostriedku – predná 
časť autobusu, predné sedadlo v aute, 
prostriedok lode, predná časť lietadla. 
Vedeli ste, že v lekárni je možné zakúpiť 
produkty proti nevoľnosti pri cestovaní 
dopravnými prostriedkami už aj pre 
dojčatá? Väčšie deti môžeme pri 
cestovaní zabaviť napríklad pomocou 
slovných hier či rozprávok, odpútame 
tak ich pozornosť od prípadnej 
nevoľnosti a cestovanie bude hrou.

Leto, slnko, oddych a detský smiech. Spokojnosť drobcov je to najkrajšie, čo vie naplniť šťastím každú 
mamičku i otecka. Aby vaša letná dovolenka prebehla s úsmevom na tvári a šťastným džavotom vašich 
najmenších, prinášame vám jedinečné odborné poradenstvo. Navštívte od 6. – 10. júna ktorúkoľvek 
z lekární Dr.Max, kde vám náš odborný personál ochotne poradí, ako dieťatku pomôcť pri ochoreniach, 
s ktorými sa môžete stretnúť nielen počas letných dovoleniek a ciest.
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dojčenská výživa dojčenská
výživa

990€

850€

Amilk Bifi do obsahuje probiotiká Bifi dobacterium 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 Bifi do bez obáv. 4 z 5 mamičiek potvrdili, 

že ich dieťa prijalo Amilk Bifi do 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 Bifi do 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

, €/kg

Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

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

www.amilk.sk

4 z 5Vyskúšajte dojčenskú výživu 
Amilk Bifi do bez obáv

Garancia 
dlhodobo 

výhodnej ceny

cena za 1 ks

prírodný extrakt výživový 
doplnok 

Urinal Akut® FORTE 
so zlatobyľou  10 tbl 

Rýchla a účinná starostlivosť 
o močové cesty. Unikátna 

kombinácia brusníc s vitamínom D 
a zlatobyľou obyčajnou. Stačí 1 malá 

tableta denne.

akcia
1125€

925€

10 tbl

ZĽAVA AJ NA
Urinal Akut® 

FORTE 
so zlatobyľou 

20 tbl

ovocný príkrm pre deti

akcia
120€

095€

90 g

, €/kg

ZĽAVA AJ NA
Sunárek® 

kašička 120 g

NOVINKA

Sunárek® 
Do ručičky  90 g 

100 % ovocia bez prídavku cukru. 
Prvý značkový príkrm vo forme 

kapsičky prispôsobený detským 
ručičkám. Obsahuje prírodné cukry. 

Rôzne príchute.

intímna hygiena kozmetika 

akcia
785€

685€

antimy-
kotický

, €/l

ZĽAVA AJ NA 
ostatné produkty 
z radu LACTACYD® 

Pharma 250 ml

LACTACYD®  Pharma 
ANTIMYKOTICKÝ  

250 ml

Zmierňuje diskomfort spôsobený 
kvasinkovou infekciou ako 

je svrbenie, štípanie a pálenie. 
Určené ako doplnok pri liečbe 
kvasinkovej infekcie. Vhodný 

s akoukoľvek gynekologickou 
liečbou.

vlasy výživový 
doplnok 

DonnaHAIR 
Forte  
90 tob + prívesok 

alebo náušnice 

Obsahuje extra účinné zloženie 
s extraktom zo žihľavy a prasličky 
roľnej. Biotín, ktorý prispieva 
k udržaniu zdravých vlasov 
a k udržaniu zdravej pokožky a zinok, 
ktorý prispieva k udržaniu zdravých 
vlasov, nechtov a pokožky.

akcia
2725€

2225€

y doplnok 

AIR 

vesok 

ce 

a účinné zloženie 
žihľ ličk

UŠETRÍTE AŽ 

5 € 

detoxikácia organizmu výživový 
doplnok 

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.

akcia
775€

625€

redukcia hmotnosti výživový 
doplnok 

K NÁKUPU 
bellasin 40+ 60 tbl

ÚPLNE 
ZADARMO!

bellasin 40+  
100 + 20 tbl 

Prvý špeciálny prípravok na podporu 
chudnutia pre ženy po štyridsiatke. 

Vďaka obsahu extraktov 
z guarany prispieva k efektívnemu 

spaľovaniu tukov.

cena

3695€
100 + 20 tbl

ZAZAZAADADAAD RMO!

UŠETRÍTE AŽ 

23,40 € 



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.

komplex laktobacilov výživový 
doplnok

akcia
1605€

1295€

APO-LAKTÍK for Baby 
 30 denných dávok 

Probiotické kvapky pre deti 
od narodenia. V špeciálnom 

komfortnom balení s pipetou, 
ktoré zaisťuje vysokú ochranu 

baktérií tým, že sú pred 1. použitím 
uchovávané oddelene od tekutiny. 

Stačí iba 5 kvapiek denne.

dojčenská výživa

Imunonutrienty (vitamíny A, C a D) 
pomáhajú podporovať prirodzenú 
obranyschopnosť vášho dieťaťa.
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 a www.nestle.sk

BEBA® PRO 2, 3, 4, 5, COMFORT 2 a 3 600 g

akcia
1120€

850€
14,17/kg

Cena za 1 ks

Od 6.6. 
do 8.6.2016 

exkluzívna cena 
za 1 ks 

7,90 €
13,17€/kg 

dojčenská 
výživa

TÍK for Babyy
30 denných dávok

detská pokožka kozmetika 

Bepanthen® 
Care masť  30 g  

Bepanthen® Care masť pomáha 
chrániť detský zadoček pred vznikom 

zaparenia. Na každodennú starostlivosť.
 *Benefi t ponožky aj k nákupu 
Bepanthen® EXTRA Masť 30 g.

akcia
565€

495€

Care Masť 
30 g

K NÁKUPU 
PONOŽKY PRE BÁBÄTKO
ÚPLNE ZADARMO!

detská pokožka

PO
Ú

Bepanthen®

multivitamíny pre deti výživový 
doplnok 

cena

930€

50 ks

Vibovit®+ 
GÓL!  50 ks 

NOVINKA! Vibovit Gól! Želé 
multivitamíny s vynikajúcou ovocnou 
príchuťou. S vitamínmi C, A, D, B12 + 
zinkom a selénom, ktoré prispievajú 
k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. 

dojčenská výživa dojčenská
výživa

Nutrilon™ Pronutra™
2,3,4,5 alebo 3,4 

Vanilka 800 g

KÚPTE
NARAZ

3 ks
ĽUBOVOĽNÝCH

dojčenských výživ
z radu Nutrilon™

Pronutra™,
ZAPLATÍTE IBA

12,99 € 
ZA 1 KS!

, €/kg

Bežná predajná cena 14,65 €, 18,31€/kg

Obsahuje unikátnu klinicky testovanú 
zmes prebiotík, Vitamíny A, C a D, ktoré 
prispievajú k správnej funkcii imunitného 
systému.
 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 www.nutriklub.sk.

zapareniny kozmetika

Sudocrem®  125 g  

Sudocrem® pre každodenné 
ošetrenie plienkou pokrytej, 

podráždenej pokožky, ekzému, akné 
a preležanín. Infacol®  obsahuje 

simeticonum, pomáha uvoľňovať 
plyny, pri kolike alebo nadúvaní. 

Vhodný pre novorodencov. 

cena

680€

K NÁKUPU 
Infacol®1 50 ml

(v hodnote 7,25 €)

LEN ZA 0,01 €!
0,20€/l

y

125 g

,€/kg

fľaša dojčenské 
doplnky

AVENT FĽAŠA 
Natural PP   2 x 260 ml  

Kolekcia „Čím budem”. Limitovaná 
edícia dojčenských fľiaš Natural 
260 ml - doktor alebo milionár. 
Navrhnuté pre malé veľké talenty.

akcia
1725€

1325€

2 x 
260 ml 

doplnky

A 
2 x 260 ml  

”. Limitovaná 
akcia

1725€
2 x 

260 ml

tehotenstvo, dojčenie výživový 
doplnok

Určený pre ženy od 13. týždňa 
tehotenstva až do ukončenia 

dojčenia. Folát zohráva úlohu 
v procese delenia buniek. DHA 

prispieva k udržaniu správnej 
funkcie mozgu a dobrého zraku.

akcia
2405€

1955€

tehotenstvo výživový 
doplnok

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.

akcia
1790€

1590€

Pregnafolin® 
+ DHA

akcia
1090€

990€

Pregnafolin® 
800

doplnok

L.
SK
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94

Poraďte sa s nami do leta
pred šťastnou cestou do sveta!

Navštívte nás 
od 6. do 10. júna 2016

 1+1
ZADARMO

Femibion® 2 + DHA   30 ks



*Platí pri nákupe Hydrabio Perfecteur SPF30, Gel-Crѐme, Crѐme, Riche, Legère alebo Sérum.

Hydrabio H2O 250 ml

ku krému Hydrabio*

ZADARMO

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

PRE PERFEKTNÚ PLEŤNOVINKA

+

ZOSTAVTE SI SVOJU LETNÚ DOVOLENKOVÚ 
RUTINU STAROSTLIVOSTI O PLEŤ  
SO ZNAČKOU VICHY !

*Zľava platí pri nákupe produktu z rady starostlivosti o pleť  a ľubovoľného  prípravku .
Zľavu nemožno kombinovať s inými zvýhodnenými akciami.

ZĽAVA 12 € 
PRI ZAKÚPENÍ 2 PRÍPRAVKOV VICHY*

P R E  C I T L I V Ú  P L E Ť .  H Y P O A L E R G É N N Y .  S  T E R M Á L N O U  V O D O U  Z  V I C H Y .

NAMAĽUJTE SI 
BEZSTAROSTNÉ 

LETO

NAMA
BEZST

L

Nature Care Concept – kozmetika založená na sile prírody. 
Produkty radu Baby sú vhodné pre deti už od narodenia.

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

cena za 1 ks

od 990€
od , €/l

drmax_EQUILIBRIA_189x89_02.indd   1 17.05.16   12:28

Akcia platí od 1. 6. – 30. 6. 2016 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.  



Akcia platí od 2. 5. do 30. 6. 2016 alebo do vypredania zásob.
Výmenu bodov za produkty je možné uplatniť aj v internetovej lekárni www.drmax.sk.

Vymeňte si 
nazbierané body

Dr.Max B-Komplex
Forte 20 tbl

300 bodov
+ doplatok 0,06 €

Dr.Max Vitamin C 
250 mg 30 tbl

450 bodov
+ doplatok 0,06 €

Dr.Max Multivitamin 
s minerálmi 20 tbl

600 bodov
+ doplatok 0,06 €

Dr.Max Magnézium B6 
48 mg 50 tbl

1000 bodov
+ doplatok 0,06 €

Dr.Max Vápnik-Horčík-
Zinok 100 tbl

1400 bodov
+ doplatok 0,06 €

Dr.Max Kids Gummies 
ABCDE 60 tbl

1400 bodov
+ doplatok 0,06 €

drmax_A4_VymenteBody.indd   1 29.04.16   13:05



pre mužov výživový 
doplnok

ER-STRONG 20 cps

Prírodný produkt pre posilnenie erekcie. 
Maca stimuluje sexuálnu túžbu. Ženšen 

pravý pomáha vyvolať a zlepšiť erekciu. Ich 
vzájomná kombinácia podporuje fyzickú 

výkonnosť a vitalitu. V balení 5 dávok.

akcia
3885€

3185€

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

 BUĎ CHLAP, 
BUĎ STRONG

medzizubné kefky zdravotnícka 
pomôcka 

repelenty repelenty

opary a afty kozmetika 

pokožka, zrak, imunita výživový 
doplnokpo opaľovaní po opaľovaníkozmetika 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 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.

Pre priamu starostlivosť o pery 
a sliznicu úst s antimikrobiálnym 
účinkom. Urýchľuje regeneráciu 

tkanív, zmierňuje pocity pálenia, 
svrbenia a nadmernej citlivosti pier 

pri výskyte áft a oparov.

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.

CURAPROX CPS prime plus 
handy  medzizubné kefky 5 ks + držiak  

REPELENT 
PREDATOR FORTE 
DEET 24,9 %  150 ml    

Najpredávanejšia značka 
repelentov na Slovensku! 
Repelentná ochrana proti 

komárom a kliešťom. Aplikácia 
na pokožku aj odev. Jemne 

parfumované. 

akcia
285€

245€

1,2 ml

akcia
595€

445€

90 cps

akcia
645€

545€

1 balenie

akcia
580€

450€

FORTE 
DEET 

24,9 %

,€/l

Cannaderm® 
cannadent 

regeneračné 
sérum  1,2 ml  

zubné náhrady kozmetika 

Fixačný krém sa vyznačuje silnejšou 
fi xáciou a dlhšou výdržou.

blend-a-dent 
ORIGINAL 47 g

akcia
590€

515€

kliešte, blchy veterinárny 
prípravok 

akcia
1830€

1680€

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. 

NOVINKA

FYTO OBOJOK ks

ZĽAVA AJ NA
altermed 

PANTHENOL  9 % 
mlieko s aloe 

vera 230 ml a pena 
aloe vera 150 ml

altermed 
PANTHENOL 10 % 
chladivý sprej  
ice effect  150 ml   

Produkty s vysokým obsahom 
D-Panthenolu a účinných látok 
pre maximálnu regeneráciu 
a hydratáciu pokožky po opaľovaní. 

Panthenol 10 % 
sprej  150 ml  

Pantenol hydratuje a zvláčňuje 
pokožku podráždenú opaľovaním.

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

(21,00 €/l).

akcia
690€

520€

sprej

,€/l

vosť o pery

® 
t 
éé 

ml  

ZĽAVA AJ NA Cannaderm® 
cannadent regeneračné 

sérum 10x1,2 ml

Balenie 5 ks medzizubných kefi ek 
CPS prime s držiakom UHS 409. 

K dispozícii 5 rôznych veľkostí 
CPS 06 – CPS 011 alebo MIX 

balenie pre dôkladné vyčistenie 
medzizubných priestorov.

akcia
645€

560€

ice eff ect 
150 ml

, €/l

ZĽAVA AJ NA 
REPELENT 
PREDATOR 

JUNIOR 150 ml 
alebo DEET 
16 % 150 ml

akcia
795€

595€

Forte 
90 cps

ORIGINAL 
47 g

ZĽAVA AJ NA
Panthenol 

gél 100 ml 
alebo mlieko 

200 ml

ZĽAVA AJ NA
blend-a-dent 
EXTRA STARK                                 

NEUTRAL alebo
FRISCH 47 g



Doprava 
zadarmo

Osobný odber 
226 lekární

Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 
LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   

v hodnote 10 €Ku každému produktu z radu 
BIODERMA Photoderm 
získate hydratačné mlieko 
po opaľovaní 200 ml ZADARMO

K nákupu vysokoúčinného antiperspirantu Perspi-Guard 
MAXIMUM 5 30 ml dostanete Perspi-Guard CONTROL 
Antibakteriálny sprchový krém 200 ml

STOP 
NADMERNÉMU 

POTENIU 
A  Z Á PA C H U

ZADARMO

cena

1190€
30 ml

NOVINKA 
konečne na Slovensku!

v hodnote 6,40 €

LETO BEZ VRÁSOK Akýkoľvek výrobok z radu 

Eucerin Anti-Age
teraz len 

za 19,90 €
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



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

5
k

ZĽAVA AJ NA
Livostin® 0,5 mg/ml

očná suspenzná 

instilácia 4ml4

® Cl i

ZĽAVA AJ NA
Visine® Unavené 

oči 10 ml

GOTUSSOL®

26,05 /l

ZĽAVA AJ NA
MUCOSOLVAN® 

sirup 100 ml 

Fenistil® gél 30 g

MU

liek1

kožná mykóza

®
l Dorithricin® 20 pst

®

ZĽAVA AJ NA
Canespor® roztok 15 ml 

A Canespor® sadu 
na nechty 10 g

B ® 10

330€
405€

670€
770€

15 g

kosti, osteoporóza 

Osteo

liek1

doplnky stravy

5€
280€

10 tbl

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

n® 0,5 mg/ml, 
vá suspenzná

,5 mg/ml
penzná 

a 4ml4ll

495€
570€




