
Preplávajte
letom bez obáv

1. Liek na vnútorné užitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku uvedené 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.
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ZVÝHODNENÁ 
cena pre členov 

Dr.Max CLUB

K nákupu 2. rovnaký kus LEN ZA 0,01 €!
Len pre členov Dr.Max CLUB

2 + 1 ZADARMO

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.
Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov značky EQUILIBRIA. Pri rôznych cenách produktov 
získate zadarmo najlacnejší z nich.

alergia 
Fenistil® gél 50 g
Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho pôvodu. Účinkuje 
priamo v mieste svrbenia a podráždenia. Gél2 s chladivým 
účinkom. Obsahuje dimetindeni maleas.

bolesť a horúčka  
Ibuprofen Dr.Max 400 mg1 30 tbl alebo 50 tbl 
Používa sa na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy vrátane migrény, 
bolesti zubov, menštruačné bolesti a na zníženie horúčky. Obsahuje ibuprofén. 
Akcia platí pri nákupe Ibuprofen Dr.Max 30 tbl alebo 50 tbl.

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

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.
1. Liek na vnútorné užitie. 
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku uvedené 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.
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hnačka 
ENDIEX® 28 cps 
Nenechajte sa preháňať. Lieči hnačky 
infekčného aj neinfekčného pôvodu. Zastavuje 
hnačku tak, že zneškodní baktérie, ktoré 
hnačku vyvolali. Neovplyvňuje prirodzenú 
črevnú mikroflóru. Liek1 obsahuje nifuroxazid. 

hojenie rán 
UniGel® 5 g 
Urýchľuje hojenie akútnych rán: odreniny, 
rezné rany, popáleniny 1. stupňa a drobné 
poranenia v domácnosti a pri športe. 
Zabraňuje tvorbe chrást a vzniku jazvy. 
Zdravotnícka pomôcka. 

bolesť a horúčka
NUROFEN® RAPID 400 mg 
CAPSULES 10 cps 
Rýchla a účinná úľava od bolesti a zápalu. 
Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch 
horných ciest dýchacích. Liek1 je určený 
pre dospelých a deti od 12 rokov. Obsahuje 
ibuprofén.

kliešte 
Atix súprava na bezpečné 
odstraňovanie kliešťov – set 
Zdravotnícka pomôcka pre ľudí aj zvieratá, 
kliešťa zmrazí a bezpečne odstráni.

prostata
Prostenal® FORTE 60 tbl
Obsahuje rastlinné výťažky zo Saw palmetta 
a pŕhľavy dvojdomej. Obohatený o zinok, 
ktorý prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
testosterónu. TERAZ 15 % ZĽAVA NA CELÝ 
SORTIMENT z radu Prostenal® FORTE. 
Výživový doplnok.

ZĽAVA 15 %

na opaľovanie
BIODERMA Photoderm 
BIODERMA prináša opaľovacie 
prípravky Photoderm, ktoré 
poskytujú maximálnu ochranu 
pred slnkom a zároveň podporujú 
prirodzenú obranyschopnosť 
kože. Kozmetika. Teraz s 15 % 
zľavou na celý sortiment z radu 
BIODERMA Photoderm.

ZĽAVA 15 %



Lekáreň

1. Liek na vnútorné užitie. 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 uvedené 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.

1. Liek na vnútorné užitie. 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 uvedené 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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Vedeli ste, že...

... prípravky, ktoré sú určené na liečbu mykózy 
na koži, nie sú vhodné na liečbu mykózy nechtov? 
Nie sú totiž schopné preniknúť až do nechtového lôžka.

mykóza kože 
Candibene dermálny krém 20 g 
Antimykotikum na liečbu mykóz kože 
a nechtového lôžka. VÝHODNE AJ Candibene 
dermálna roztoková aerodisperzia 40 ml 
za 3,89 € (z pôvodných 4,19 €). Lieky2 
obsahujú clotrimazolum.

bolesť a horúčka 
Panadol® Extra Novum 48 tbl 
Liek1 proti miernej až stredne silnej bolesti 
hlavy, migrény, zubov, chrbta a pri 
menštruácii. Uvoľňuje účinnú látku 
už do 5 minút a nedráždi žalúdok.

bolesť hrdla 
Dorithricin®1 20 pst 
Jediné lokálne voľnopredajné ANTIBIOTIKUM 
na cmúľanie. Rýchlo účinkuje pri zápaloch 
a bolestiach hrdla, pri zápaloch sliznice ústnej 
dutiny a ďasien. Je vhodný aj pre deti od 
6 rokov.

žily, opuch, zápal 
AESCIN 20 mg 30 tbl alebo 90 tbl
Liek1 určený na liečbu lokalizovaných opuchov, 
zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných 
končatín. Obsahuje alfa-escinum.

opary 
Vectavir® tónovaný krém 
na opary2 2 g
Skracuje čas hojenia, redukuje bolesť vyvolanú 
herpetickým postihnutím a skracuje čas, keď 
je vírus vylučovaný. Hojí aj v neskorých štádiách 
oparu. Obsahuje penciklovir.

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.

lokálna bolesť 
Voltaren® Forte 2,32 % gél2 100 g 
Analgetikum vo forme gélu s účinkom 
na 12 hodín. Uľavuje od bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2× denne. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

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.

žily, opuch, zápal 
Lioton® gel 100 000 
50 g alebo 100 g 
Zmierňuje bolestivé príznaky kŕčových žíl, 
opuch aj zápal, lieči úrazy svalov, šliach 
a väziva a redukuje modriny. Liek2 obsahuje 
heparinum natricum.

alergia 
Claritine® 10 mg 7 tbl alebo 10 tbl 
ZABUDNITE NA ALERGIU a užite si deň.
Úľava od kýchania, výtoku z nosa, slzenia očí. 
Účinkuje 24 hodín. Môže sa užívať bez ohľadu 
na jedlo. Liek1 obsahuje loratadín.

nechtová mykóza 
Scholl Kúra na nechtovú mykózu 
3,8 ml 
Účinne pôsobí proti nechtovej mykóze. 
Pomáha chrániť pred rozšírením infekcie 
na ďalšie nechty. Zdravotnícka pomôcka.

lokálna bolesť 
Ibalgin® gél2 alebo krém2 100 g 
KOMBINÁCIA PRE SILNÚ BOLESŤ. Bolestivé 
poranenia svalov a kĺbov (napr. vyvrtnutie, 
pomliaždenie). Ibalgin® obsahuje ibuprofén. 

metličkové žilky 
AllgaSan® Balzam na metličkové 
žilky 100 ml + AllgaSan® sprej 
na metličkové žilky s pantenolom 
75 ml 
Balzam na metličkové žilky prispieva 
k zmierneniu viditeľnosti metličkových žiliek. 
Sprej na metličkové žilky s pantenolom chladí, 
zlepšuje prekrvenie a mikrocirkuláciu nôh.
Kozmetika.

lokálna bolesť 
Ozonicon® 100 g 
Kombinuje rýchly účinok proti bolesti, zápalu 
a klbovej výživy (glukozamin, chondroitin). 
Zdravotnícka pomocka.

žily, opuch, zápal 
PRIESSNITZ Gél z radu žily a cievy 
DE LUXE 125 ml
Šetrné mazanie na nohy s prírodnými látkami. 
Chladivý gél obsahuje kombináciu rastlinných 
extraktov z plodov pagaštanu konského 
a z červených listov viniča hroznorodého. 
Kozmetika. VÝHODNE AJ PRIESSNITZ® 
VÝŽIVA PRE ŽILY A CIEVY FORTE 60 tob 
+ GÉL 125 ml za 11,99 €, z pôvodných 
14,09 €). Výživový doplnok.

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.

L.SK.MKT.CC.01.2017.0473

K NÁKUPU Ibalgin® 400 mg1 12 tbl 
(v hodnote 2,19 €) LEN ZA 0,01 €!

L.SK.MKT.CC.02.2016.0284



Lekáreň

1. Liek na vnútorné užitie. 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 uvedené 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.
* 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.

1. Liek na vnútorné užitie. 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 uvedené 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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K NÁKUPU MAGNE B6® BALANCE 20 vreciek 
(v hodnote 7,99 €) LEN ZA 1 €!

dezinfekcia
Betadine® 30 ml 
Na každé poranenie. Neštípe, nevysušuje a je 
vhodná aj pre vašich zvieracích miláčikov. 
VÝHODNE AJ Betadine® dezinfekčné 
mydlo 120 ml za 5,49 € ( z pôvodných 
6,79 €, jednotková cena 45,75€/l). 
Liek2 obsahuje jódovaný povidón.

/849 €

AKCIA

679 €
Forte 90 cps

/699 €

AKCIA

559 €
90 cps

CENA

389 €

Vedeli
ste, že...

... zázvor vynikajúco potláča 
nevoľnosť? Upokojte svoj žalúdok
zázvorovým čajom. Vhodné sú aj čaje 
z mäty, medovky a kamiliek. Všetko 
nájdete v našich lekárňach. 

K nákupu Probio Femina  
Lady Max Intimate wash 

len za 1,99 €! 

Umývací gél 
na intímnu hygienu  
s antibakteriálnou 
prísadou alebo 
sensitive v hod-
note 5,49 €. (7,96 €)

ZĽAVA 20 %

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

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).*

brusnice 
UROVAL® manosa AKUT 10 tbl 
alebo 20 tbl 
Unikátne spojenie kanadských brusníc 
a D-Manózy. Vysoká koncentrácia obsahových 
látok. Denná dávka 50 mg PAC. 
Výživový doplnok. 

multivitamíny pre deti
Vibovit®+ GUMMIES 5O ks 
Želé multivitamíny pre deti s vynikajúcou 
ovocnou chuťou a komplexom 10 vitamínov 
a minerálnych látok na podporu ich imunity. 
Výživový doplnok.

intímna hygiena
Saforelle® JEMNÝ GÉL 
NA INTÍMNU HYGIENU
250 ml 
Zásadité pH,  neobsahuje mydlo, jemne pení 
a šetrne čistí intímne partie. Obsahuje extrakt 
z lopúcha veľkého. Zmierňuje svrbenie, 
podráždenie a začervenanie pri intímnych 
problémoch. Kozmetika.

laktobacily pre ženy 
Probio Femina 30 cps 
Výživový doplnok určený pre ženy s obsahom 2 kmeňov baktérií mliečneho kvasenia a zinku. Zinok prispieva k správnej 
funkcii imunitného systému, správnemu metabolizmu makroživín, plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii.

po opaľovaní 
Panthenol 10 % sprej 150 ml 
Pantenol hydratuje a zvláčňuje pokožku 
podráždenú opaľovaním. Gél 7 % 100 ml za 
3,59 € (35,90 €/l). Telové mlieko 7 % 200 ml 
za 4,49 € (22,45 €/l). Kozmetika.

únava a vyčerpanie 
MAGNE B6® FORTE 50 tbl 
Obsahujú horčík a vitamín B6. Magne B6 
Balance navyše obsahuje vitamín B9, ktorý 
podporuje správnu funkciu psychiky, ako je 
pamäť, koncentrácia a odolnosť proti stresu. 
Výživový doplnok. 

náplasti 
SPOFAPLAST® textilná náplasť  
1 m × 6 cm 
Textilné náplasti a vodoodolné náplasti 
rôznych veľkostí v rôznych baleniach. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ NÁPLASTI 
Z RADU SPOFAPLAST®.

svalové kŕče 
STOP KŔČOM 50 tbl 
Výživový doplnok sa odporúča v období 
zvýšenej fyzickej a psychickej námahy, pri 
pocitoch únavy. Priaznivo vplýva na správnu 
činnosť svalov (kontrakcie a relaxácie).

dezinfekcia 
Dettol® 0,2% Antiseptický sprej2 
100 ml
Na čistenie čerstvých drobných rán 
a na likvidáciu bežných baktérií, ktoré 
infikujú drobné rany. Neštípe, nefarbí, 
nezapácha, bez jódu. Dettol® obsahuje 
benzalkonii chloridum.

po opaľovaní 
PANTHENOL omega CHLADIVÁ 
PENA V SPREJI 10 % 150 ml 
NOVINKA! Prvá pomoc pre slnkom podráždenú 
pokožku. Regeneruje pokožku vďaka 
zvýšenému obsahu D-panthenolu. Pri 
uchovávaní v chladničke sa zvýši chladivý 
efekt. VÝHODNE AJ PANTHENOL omega 
telové mlieko RAKYTNÍK 9 % 250 ml za 
5,69 € (z pôvodných 6,69€) jednotková 
cena: 22,76 €/l. Kozmetika. 

K NÁKUPU Vibovit®+ FĽAŠA 
ZADARMO!

K NÁKUPU Dettol®10

antibakteriálny gél na ruky
50 ml (v hodnote 3,59 €
za 0,01€! (0,20 €/l)

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.

nevoľnosť pri cestovaní 
KINEDRYL® 10 tbl 
Liek1 na predchádzanie a liečbu cestovnej 
nevoľnosti.

kozmetika



Lekáreň

1. Liek na vnútorné užitie. 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 uvedené 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.

10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 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. 
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Dr.Max CLUB

3 + 1 ZADARMO
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Dr.Max CLUB

/889 €

AKCIA

749 €

ZĽAVA 43 %

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

nádcha 
Olynth HA 0,1 % nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml 
TROJAKÝ ÚČINOK: uvoľnenie upchatého nosa, 
zvlhčenie a regenerácia nosovej sliznice. Liek5 
obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU 
Olynth®.

kĺby 
proenzi® ArthroStop®
Rapid+ 180 tbl + 45 tbl ZADARMO
Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým 
účinkom, ktorý pretrváva 2 až 3 mesiace 
po ukončení užívania. Vitamín C prispieva 
k normálnej funkcii chrupaviek.
Výživový doplnok. 

vitamíny a minerály 
Šumivé vitamíny a minerály 
20 šumivých tbl
Namixujte si štvoricu šumivých vitamínov 
a minerálov podľa vašej chuti: Magnézium 
s vitamínom B6, Vitamín C 500 mg, Vitamín C 
1 000 mg, Multivitamín s minerálmi, Calcium 
500 mg. Zadarmo vždy produkt s najnižšou 
predajnou cenou. Výživový doplnok.

vnútorné parazity 
Drontal® tablety pre mačky 2 tbl
Drontal® Dog Flavour 
150/144/50 mg tbl
Pôsobí proti najčastejším vnútorným 
parazitom u psov a mačiek. Nezabudnite 
svojich miláčikov odčervovať každé 3 mesiace! 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z RADU Drontal®. Voľnopredajný veterinárny 
liek.*

alergická nádcha 
STÉRIMAR® Mn mikrosprej 
s obsahom morskej vody 
a mangánu, 50 ml
Na prevenciu a podpornú liečbu alergickej 
nádchy. VÝHODNE AJ STÉRIMAR Cu 50 ml 
za 8,99 € (z pôvodných 11,09 €, jednotková 
cena 179,80 €/l). Zdravotnícka pomôcka.

repelent 
Predator forte DEET 25 % 10 
150 ml 
Nedá šancu komárom a kliešťom! Repelentná 
ochrana proti komárom, kliešťom a ďalšiemu 
hmyzu. Aplikácia na pokožku aj odev. Jemne 
parfumovaný. Biocídny výrobok.

kĺby 
Cemio kamzík® 60 cps 
Unikátna kombinácia švajčiarskeho natívneho 
kolagénu NCI®, natívneho kolagénu NCII® 
a vitamínu C, pre správnu tvorbu kolagénu 
v tele. Kúra na 2 mesiace. Výživový doplnok. 

vlasy, nechty, pleť 
Biotin plus 60 tbl
Každá tableta obsahuje vyváženú kombináciu 
vitamínov a minerálov. Biotín a zinok prispievajú 
k udržaniu zdravých vlasov a zdravej pokožky, 
zinok prispieva aj k udržaniu zdravých nechtov. 
Výživový doplnok.

starostlivosť o oči 
Systane® ULTRA zvlhčujúce očné 
kvapky 10 ml
Pri pocite unavených očí, slzení, častom 
žmurkaní a suchom oku. VÝHODNE AJ 
Systane®HYDRATION zvlhčujúce očné 
kvapky 10ml za 10,49 € (z pôvodných 
12,29 €). Zdravotnícka pomôcka. 

repelent 
Repellent spray10 150 ml
Sprej s repelentným účinkom proti hmyzu – 
vhodný na aplikáciu na pokožku aj odevy. 
Spoľahlivo odpudzuje komáre, kliešte 
a mušky. Biocídny výrobok.

meranie krvného tlaku 
Tlakomer Tensoval comfort classic 
ks 
Presné a spoľahlivé meranie, veľký prehľadný 
displej, jednoduché ovládanie jedným 
dotykom, pamäť na 60 meraní, výpočet 
priemeru všetkých nameraných hodnôt. 
Zdravotnícka pomôcka.

recyklačný poplatok 0,07 €

K NÁKUPU DRUHÝ KUS 
LEN ZA 1 €! (6,67 €/l)

živé kultúry
Biopron® FORTE 30 + 10 cps
Komplex kvasinky Saccharomyces boulardii, 
laktobacilov a fruktooligosacharidov.
Vhodné pre dospelých a deti už od 6. mesiaca 
života. Výživový doplnok. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Biopron®. 

Vedeli
ste, že...

... dlhé lety majú zlý vplyv 
na vaše oči a pleť ? Preto 
nezabudnite na malé balenie 
hydratačného krému a zvlhčujúce 
očné kvapky.

Dr.Max
radí

spánok 
NEOSPAN forte 45 tob
S obsahom valeriány lekárskej 
a pomarančovníka horkého pre ľahšie 
zaspávanie a kvalitnejší spánok. Funkčnosť 
prípravku dopĺňajú bylinné extrakty, vitamíny 
B1, B2, B6 a horčík. Výživový doplnok.

TERAZ EŠTE
VÝHODNEJŠIE

Prisal sa na vás kliešť ?
l		S jeho odstraňovaním nečakajte. 

Pravdepodobnosť prenosu možnej 
nákazy stúpa s časom prisatia sa.

l	Použite gumené rukavice.
l	Kliešťa nastriekajte dezinfekčným 

prípravkom.

l	Pomocou pinzety ho pomaly uvoľnite.
l	Miesto prisatia opäť vydezinfikujte.

Pokiaľ sa zmení farba miesta prisatia 
alebo sa v priebehu 1 – 2 týždňov 
od prisatia objavia „chrípkové“ 
príznaky (bolesti hlavy, horúčka...), 
navštívte okamžite lekára.



Nová
služba

Aby ste sa
nenachodili

Dostupnosť vášho lieku teraz zistíte na našej infolinke.
Vďaka našej novej službe sa nenachodíte. Stačí len zavolať.

Ste v dobrých rukách

Bezplatná infolinka Dr.Max

0800 60 60 70

14292 Image kampan 2017 dr max A4 210x297+5.indd   1 17.03.2017   10:52:28

Lekáreň

AQUALIA THERMAL
IDÉALIA

LIFTACTIV
NEOVADIOL

ZA NIŽŠIU CENU
VIAC KRÉMU

75 ML BALENIE

NEOVADIOL
AQUALIA THERMALAQUALIA THERMALAQUALIA THERMALAQUALIA THERMAL

IDÉALIA
AQUALIA THERMAL

UŠETRÍTE 

AŽ
15,49 €

e-shop_vichy_01.indd   1 18/05/17   17:16

CENA

od 1799 €
239,87 €/l

www.drmax.sk
Akciová ponuka online lekárne Dr.Max. 
Akcia platí len na www.drmax.sk od 1. do 30. júna 2017 alebo do vypredania zásob.



Akcia platí od 1. do 30. 6. 2017 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.
* Zľava platí pri nákupe produktu z radu starostlivosť o pleť a ľubovoľného prípravku VICHY. Zľavu nemožno kombinovať s inými zvýhodnenými akciami.

Vzťahuje sa na ľubovolnú kombináciu produktov NUANCE z radu HYDROBALANCE CONTROL, RADIANCE CONTROL, 
ANTI-AGEING COMPLEX, SUPREME LIFTING. Pri rôznych cenách získate zadarmo produkt s najnižšou z nich.

2+1
ZADARMO

TERAZ ZĽAVA AŽ -12�€
PRI KÚPE 2 PRÍPRAVKOV VICHY

Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2017

DrMax LA SA 188x88 5_2017 2.indd   1 10.05.17   15:00
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

OBSAHUJE KYSELINU HYALURÓNOVÚ

L E N  V  L E K Á R Ň A C H  D r . M a x

DermatoCLEAN 
Čistiaca micelárna voda 3 v 1, 400 ml
Vhodná aj pre citlivú pleť

ŠPECIÁLNE 
BALENIE

1+1
ZADARMO

P O N U K A P L AT Í  L E N D O V Y P R E DA N I A Z Á S O B .
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