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001 €
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049 €

VERAL® 25 mg, 30 tbl ent 

UŠETRÍTE 3,28 € *

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. 6. – 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob.

TOP PONUKA

jún 2018

www.drmax.sk

Lekáreň

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.

BOLESŤ A HORÚČKA
NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
2 × 10 cps
Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku pri chrípke 
a zápaloch horných dýchacích ciest. Liek1 je určený dospelým a deťom 
od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén. * Akcia platí pri kúpe dvoch 
balení. Bežná cena NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES, 10 cps je 
3,29 €.

TRÁVENIE
Hylak® forte 
100 ml
Vaše trávenie ako nové. Liek1 na rýchlu a účinnú obnovu črevnej 
mikroflóry pri hnačke, ale aj pri zápche a liečbe antibiotikami. Vhodný 
aj pre deti od 2 rokov. * K NÁKUPU Hylak® forte, 100 ml získate 
Hylak® forte, 30 ml (v hodnote 5,39 €) LEN ZA 0,01 €.

LOKÁLNA BOLESŤ
Flector® EP náplasť
2 ks
Flector EP náplasť pohodlne a diskrétne lieči bolesti svalov, šliach, 
kĺbov či chrbtice. Účinne zmierňuje zápal a opuch. Na pomliaždenie 
a vyvrtnutie stačí nalepiť 1 × denne. 
Liek2 obsahuje diklofenak epolamín.

-15%

-20% -20%

-21% -33%*

Sensibio H2O 100 ml 

ZADARMO *

Hylak® forte, 30 ml 

UŠETRÍTE 5,38 € *

HNAČKA
ENDIEX®
30 cps
Nenechajte sa preháňať! Lieči hnačky infekčného aj neinfekčného 
pôvodu. Zastavuje hnačku tak, že zneškodní baktérie, ktoré 
hnačku vyvolali. Neovplyvňuje prirodzenú črevnú mikroflóru. 
VÝHODNE AJ ENDIEX®, 60 cps, za 10,49 € (z pôvodných 11,79 €). 
Lieky1 obsahujú nifuroxazid.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
VERAL® 1 % gél
dermálny gél, 100 g
Liek2 na tlmenie bolesti, odstránenie zápalu a zníženie opuchov 
pri poranení pohybového aparátu a bolesti chrbta. * K NÁKUPU 
VERAL® 1 % gél, 100 g, získate VERAL® 25 mg, 30 tbl ent1 
(v hodnote 3,29 €), LEN ZA 0,01 €. Lieky obsahujú sodnú soľ 
diklofenaku.

OPAĽOVANIE 
BIODERMA Photoderm
BIODERMA prináša to najlepšie pre vašu ochranu pred slnkom. Produkty Photoderm 
pokožku nielen chránia, ale podporujú aj prirodzenú obranyschopnosť kože.
* K NÁKUPU akéhokoľvek produktu z radu BIODERMA Photoderm získate 
micelárnu vodu Sensibio H2O, 100 ml (v hodnote 4,19 €), ZADARMO. Kozmetika.
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KAŠEĽ
Stoptussin® 
50 ml 
Stoptussin® – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. 
Na začiatku liek1 tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším dráždením 
na kašeľ, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. VÝHODNE AJ 
Stoptussin® sirup, 180 ml1 za 5,79 € (z pôvodných 6,19 €), 
3,217 €/100 ml.

ALERGIA
FLIXONEL 50 mikrogramov/dávka
1 × 60 dávok, nosová suspenzná aerodisperzia
Nosový sprej5 na liečbu alergickej nádchy. Poskytuje komplexnú úľavu 
od príznakov alergickej nádchy, akými sú: upchatý nos, tečúca nádcha, 
kýchanie, svrbenie v nose, svrbenie a slzenie očí. Prináša úľavu počas 
24 hodín už v 1 dávke. Liek obsahuje flutikasonpropionát.

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium B6 Gold
30 tbl
Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá sa v ľudskom tele výborne 
vstrebáva. Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania a k správnej 
funkcii nervového systému. Výživový doplnok.

CESTOVNÁ LEKÁRNIČKA 
Fenistil 0,1 % dermálny gél, 50 g2, obsahuje dimentidén. Bežná cena je 10,69 € (21,380 €/100 g).  Bežná cena ZOVIRAX DUO, 2g2, je 12,59 €. 
Bežná cena Panadol Migréna, 20 tbl1, je 5,89 €. Voltaren Forte 2,32 % gél, 100 g2, obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Bežná cena je 14,11 € (14,110 €/100 g). Otrivin® Menthol 0,1%, 10 ml5, obsahuje xylometazolíniumchlorid. Bežná cena je 5,69 €. 
* K NÁKUPU dvoch rôznych vyobrazených produktov získate cestovnú taštičku LEN ZA 0,01 €. Ľubovoľná kombinácia.

NEVOĽNOSŤ 
PRI CESTOVANÍ
KINEDRYL®
10 tbl
Liek1 na predchádzanie a liečbu cestovnej nevoľnosti pre dospelých 
a deti od 2 rokov. 

KAŠEĽ
Calcium chloratum -TEVA
100 ml
Jedinečný a generáciami overený liek1, ktorý lieči zápalový proces 
a zabraňuje jeho rozšíreniu v dolných dýchacích cestách. Obsahuje 
dihydrát chloridu vápenatého. 

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6®
50 tbl obd
Liek1 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému sa 
horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Pri nedostatku horčíka zlepšuje 
nervozitu, únavu, podráždenie, svalové kŕče, tŕpnutie.

LAKTOBACILY
PROBIO-FIX®
60 cps
Výživový doplnok obsahuje mliečne baktérie uložené v špeciálnom 
ochrannom matrix a v ALU tube. Odporúčaný Slovenskou spoločnosťou 
pre probiotiká.

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
NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Nosový sprej s dvojitým účinkom – váš upchatý nos nielen uvoľní, 
ale aj účinne zahojí podráždenú sliznicu. VÝHODNE AJ NASAL DUO 
ACTIVE 0,5/50 mg/ml za 3,89 € (z pôvodných 4,19 €). 
Lieky5 obsahujú  xylometazolíniumchlorid/dexpantenol.

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. 6. – 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob. 

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. 6. – 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob. 

-15%

-15%

-16%

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

BOLESŤ A HORÚČKA
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 cps
Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Pri bolesti hlavy 
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. 
Liek1 obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ A HORÚČKA 
U DETÍ
NUROFEN® Junior s pomarančovou príchuťou 100 mg
12 cps
Žuvacie kapsuly, ktoré netreba zapíjať tekutinou. Znižujú horúčku 
a uľavujú od bolesti v krku, hlavy a tiež zmierňujú príznaky chrípky 
a prechladnutia. Liek1 pre deti od 7 rokov. Obsahuje ibuprofén. 

Vedeli ste, že?
So správnou cestovnou 

lekárničkou vás 
na dovolenke 

nič neprekvapí?
Buďte pripravení pri rôznych 
prejavoch svrbenia, oparoch, 

migréne, upchatom nose 
alebo pri bolestiach chrbta, 

svalov a kĺbov.

Vedeli ste, že?
Nervozita, úzkosť, bolesť 

svalov, kŕče, zvýšený 
krvný tlak a zrýchlená 
činnosť srdca môžu byť 

prejavy nedostatku 
horčíka v organizme?

Dbajte na jeho príjem a vyberte si 
tú najvhodnejšiu formu pre vás.

TAŠTIČKA
ZA 0,01 € *

novinka

aviomarin, 50 mg 10 tbl  

UŠETRÍTE 2,98 €*

NEVOĽNOSŤ 
PRI CESTOVANÍ
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 (v hodnote 2,99 €) LEN ZA 0,01 €.

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



Nadišiel čas vašej vytúženej 
letnej dovolenky?
Kufor máte zbalený, problémy ste hodili 
za hlavu a nadšene ste sa vrhli na dni plné 
oddychu. Ak letíte k moru a náhodou ste 
zabudli na čokoľvek, nezúfajte, všetko 
potrebné nakúpite v lekárni Dr.Max už aj 
priamo na letisku!

Ak ste sa vybrali za slnečnými lúčmi k moru a letíte lietadlom, prežiť 
bezstarostné chvíle „na palube“ vám pomôžu nasledujúce tipy:

KOMPRESÍVNE PANČUCHY/PODKOLIENKY
Predovšetkým dlhý let môže byť veľkou záťažou pre vaše nohy. 
Nepríjemnosti s opuchom či bolesťou nôh môžete zmierniť 
kompresívnymi pančuchami správnej veľkosti. Pomôže aj 
precvičenie nôh, napínanie špičiek i krúženie chodidlom.

„JET LAG“ 
Ak patríte k ľuďom, ktorým rýchly prechod viacerými časovými 
zónami spôsobuje ťažkosti so spánkom, vhodné je užívanie 
výživového doplnku melatonínu. Táto telu vlastná látka sa 
uplatňuje ako regulátor spánkového rytmu. Jeho hladina 
v organizme je závislá od striedania svetla a tmy. Prispieva 
k zmierneniu subjektívnych pocitov únavy po dlhej ceste lietadlom 

do iného časového pásma. Odporúča sa príjem minimálne 0,5 mg 
tesne pred spaním v prvý deň cesty a počas nasledujúcich dní po 
príchode na cieľové miesto.

STRACH A NERVOZITA Z LETU
Ak náhodou u vás let vyvoláva stres, magnézium či prírodné 
produkty na upokojenie pomôžu navodiť pokoj.

TEKUTINY
Aj počas čakania na odlet dbajte na doplnenie tekutín, ktoré je 
predovšetkým počas letných mesiacov nesmierne dôležité.

ZAĽAHNUTIE V UŠIACH 
Náhle zaľahnutie v ušiach vás môže v lietadle postretnúť pri štarte 
aj pristávaní lietadla. Súvisí to s vyrovnávaním náhlej zmeny tlaku. 
Pomôcť môže cukrík či žuvanie žuvačky.

ENERGIA PO DLHOM LETE
Ak vás čaká dlhý či nočný let, energiu vám rýchlo doplní hroznový 
cukor či proteínová tyčinka.

LEKÁREŇ DR.MAX
NÁJDETE AJ 
NA LETISKU
M. R. ŠTEFÁNIKA

Viete, aký ste fototyp? Navštívte ktorúkoľvek 
lekáreň Dr.Max a nechajte si od našich odborníkov 
poradiť, aká ochrana je pre vás a vašu rodinu v lete 
najvhodnejšia.

Myslíme na 
každé slniečko

1. 6. – 30. 6. 2018

MESIAC
PRÍPRAVY

NA LETO

ODLETOVÁ HALA
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Lekáreň

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 10. Biocídny výrobok.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 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. 6. – 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob.

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 k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. Výživový doplnok.

PO OPAĽOVANÍ
PANTHENOL Omega CHLADIVÁ 
PENA V SPREJI 10 %
150 ml
Prvá pomoc pre slnkom podráždenú pokožku. Vďaka zvýšenému 
obsahu D-panthenolu regeneruje pokožku. Môžete uchovávať 
v chladničke, a tým zvýšiť chladivý efekt na podráždenej pokožke. 
VÝHODNE AJ PANTHENOL Omega telové mlieko RAKYTNÍK 9 %, 
250 ml, za 5,99 € (z pôvodných 6,89 €), 2,396 €/100 ml. Kozmetika.

PO OPAĽOVANÍ
Panthenol 10 % sprej
150 ml
Pantenol hydratuje a zvláčňuje pokožku podráždenú opaľovaním. 
VÝHODNE AJ Panthenol Gél 7 %, 100 ml, za 4,19 € (z pôvodných 
4,49 €), 4,190 €/100 ml a Panthenol Telové mlieko 7 %, 200 ml, 
za 4,99 € (z pôvodných 5,49 €), 2,495 €/100 ml. Kozmetika.

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

METLIČKOVÉ ŽILKY
Allga San® Balzam na metličkové žilky 100 ml 
Allga San® sprej na metličkové žilky 75 ml
Balzam prispieva k zmierneniu viditeľnosti metličkových žiliek. 
Kozmetika. Sprej s panthenolom chladí, zlepšuje prekrvenie 
a mikrocirkuláciu nôh. Zdravotnícka pomôcka.

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. 

ŽILY, OPUCH, ZÁPAL
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. VÝHODNE AJ Lioton® gél 100 000, 
50 g, za 6,39 € (z pôvodných 7,39 €), 12,780 €/100 g. 
Lieky2 obsahujú heparinum natricum.

-15%

REPELENT
PREDATOR FORTE REPELENT DEET 25 %
sprej 150 ml
Jednotka na trhu, ktorá nedá šancu komárom a kliešťom! Repelentná 
ochrana proti komárom, kliešťom a ďalšiemu hmyzu. Aplikácia 
na pokožku aj odev. Jemne parfumovaný. Biocídny výrobok10.

-17%-17%

REPELENT
Repellent Spray
150 ml
Sprej s repelentným účinkom proti hmyzu – vhodný na aplikáciu 
na pokožku aj odevy. Spoľahlivo odpudzuje komáre, kliešte a mušky. 
Biocídny výrobok10.

Lekáreň

-15%

Lekáreň



DioMax gél, 125 ml 

UŠETRÍTE 5,99 € *

Dettol tekuté mydlo 

aloe vera a vit. E, 250 ml 

LEN ZA 0,01 € *
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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. * K NÁKUPU Scholl Kúra na nechtovú mykózu získate Dettol tekuté mydlo 
Aloe Vera a vitamín E, 250 ml (v hodnote 3,49 €), LEN ZA 0,01 €, 0,004 €/100 ml.

INTÍMNA HYGIENA
LACTACYD® Pharma 
ANTIMYKOTICKÝ
250 ml
Pomáha zmierniť diskomfort spôsobený kvasinkovou infekciou, ako je 
svrbenie, štípanie a pálenie. Určené ako doplnok pri liečbe kvasinkovej 
infekcie. VÝHODNE AJ LACTACYD® Pharma ANTIBAKTERIÁLNY, 
250 ml, za 5,89 € (z pôvodných 7,39 €), 2,356 €/100 ml. Kozmetika.

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.

VAGINÁLNA INFEKCIA
Canesbalance®
vaginálny gél 7 × 5 ml
Na bakteriálnu, vaginálnu infekciu. Zmierňuje nepríjemný zápach 
a výtok. Potláča rast škodlivých baktérií. Obnovuje prirodzené 
vaginálne prostredie a jeho pH. Zdravotnícka pomôcka.

MYKÓZA NECHTOV 
A KOŽE
Canespor® roztok 
15 ml
Koniec svrbenia aj pálenia, koniec plesniam. Určený na liečbu kožnej 
mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových priestorov, rúk a ďalších 
častí tela. VÝHODNE AJ Canespor® krém, 15 g, za 6,79 € 
(z pôvodných 7,79 €) a Canespor® sada na nechty, 10 g, za 16,59 € 
(z pôvodných 22,59 €). Lieky2 obsahujú bifonazol.

1. Liek na vnútorné použitie. 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. Akcia platí od 1. 6. – 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob. 

INTÍMNA HYGIENA
Saforelle® JEMNÝ GÉL 
NA INTÍMNU HYGIENU
250 ml
Prvá voľba Francúzok. Zmierňuje svrbenie a pálenie v intímnej zóne, 
pomáha pri gynekologických zápaloch, uštipnutí hmyzom, 
hemoroidoch aj pri každodennej očiste citlivej pokožky. 
Neobsahuje mydlo. Kozmetika.

MYKÓZA
Candibene 
dermálny krém 20 g
Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka. VÝHODNE 
AJ Candibene, aer der 40 ml za 3,89 € (z pôvodných 4,19 €). 
Lieky2 obsahujú klotrimazol.

OČI
Lutein Complex Premium
90 cps
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa 
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú 
k udržaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plne automatický digitálny tlakomer na meranie krvného tlaku na paži 
s univerzálnou manžetou pre obvod paže 22 – 42 cm. 
Zdravotnícka pomôcka.

PROSTATA
Prostenal® FORTE
60 tbl
Obsahuje rastlinné výťažky zo saw palmetta a pŕhľavy dvojdomej. 
Pomáhajú udržiavať správnu funkciu močového ústrojenstva a zdravú 
prostatu. Obohatený o zinok, ktorý prispieva k udržaniu normálnej 
hladiny testosterónu. VÝHODNE AJ Prostenal® FORTE, 30 tbl, 
za 9,99 € (z pôvodných 12,19 €).  Výživový doplnok.

PRÍRODNÉ FLAVONOIDY
DioMax
60 tbl alebo 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. * K NÁKUPU DioMax, 
120 tbl/60 tbl, získate DioMax gél, 125 ml (v hodnote 6,99 €), LEN ZA 1 €, 0,800 €/100 ml. 
Bežná cena Diomax, 60 tbl, je 9,99 €. Výživový doplnok.

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. 6. – 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob. 

PRE MUŽOV
ProstaMax
90 cps
Kombinácia extraktu serenoa repens, žihľavy dvojdomej a lykopénu 
so zinkom, ktorý prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu 
v krvi, plodnosti a k správnej reprodukčnej funkcii. 
Výživový doplnok.

KĹBY
GS Condro® DIAMANT 
60 tbl
Mimoriadna sila pre vaše kĺby:
– Glukozamín sulfát v kvalite GS Clini-Q
– Aescin
– Vitamín C pre tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách
Stačí užívať iba 1 tabletu denne. Výživový doplnok.

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZIVÁ
Proenzi® Intensive
120 tbl
To najlepšie pre váš pohyb od spoločnosti Proenzi®. Nové zloženie 
a zintenzívnené vstrebávanie podporené patentovanou zložkou 
BioPerine®.  VÝHODNE AJ Proenzi® Intensive, 120 tbl + DARČEK, 
za 21,99 € (z pôvodných 30,59 €). Výživový doplnok.

-19%

-17%

-15%

PAMÄŤ, MOZOG
Lucetam® 1 200 mg
60 tbl flm
Liek1 na zlepšenie činnosti mozgu v oblasti učenia a pamäti. Vhodný 
aj pri liečbe dyslexie u detí a dospievajúcich. Obsahuje piracetam.

-20%

novinka

/66/6/ 79 €/ 79 €/
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.

3 roky

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP 3AG1 New 
s adaptérom + ZADARMO teplomer MT 3001 1 ks
Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou na zachytávanie 
srdcovej arytmie, s 30 pamäťami. 3 roky záruka. Teraz s darčekom 
digitálny teplomer MT 3001. Zdravotnícka pomôcka.

4199 €
/4799 €

recyklačný poplatok 0,07 €



LekáreňBeautyclub

Máte mastnú alebo zmiešanú 
pleť? Takýto typ pleti  pri čistení 
a  odličovaní vyžaduje iný prístup 
a  zloženie. Pri pravidelnom použí-

vaní micelárnej vody Sébium bu-
dete na svojej pleti vidieť zmenu. Čis-

tejšia pleť bez lesku, menej 
zapálených pórov a rov-
nejší povrch pleti.

Alebo sa pre ja vu je vaša pokožka za-
červenaním a podráždením, prípadne 
máte pocit pnutia a pálenia? Micelárna 
voda Sensibio vás pri odlíčení nebude 
dráždiť a  môžete s  ľahkosťou odličovať 
svoj mejkap. Starostlivosť o pleť začína už 
pri čistení a odličovaní – nepodceňujte to 
a verte, že s vhodnou micelárnou vodou 

pre svoju pokožku sa 
dočkáte žiaducich 
výsledkov.

Snažíte sa skryť vrásky na svojej tvári? 
Skúšate rôzne prípravky a  bez výsledku? 
Teraz máte skvelú príležitosť vyskúšať pro-
dukty od značky EUCERIN aj spolu s oč-
ným krémom proti vráskam HYALURON-
FILLER, ktorý získate zadarmo. Produkty 
značky EUCERIN sú vhodné pre všetky 
dámy, ktoré sa o svoju pleť starajú a trápia 
ich vrásky, pre tie, ktoré chcú predísť vzni-
ku nových vrások, ale aj pre dámy v obdo-
bí hormonálnych zmien a aktívne tridsiat-
ničky.

O vašu pleť sa v prípravkoch radu Hya-
luron-Filler stará kyselina hyalurónová, 
ktorá zlepšuje hydratáciu a zároveň zabra-
ňuje starnutiu pleti. Prípravky Hya-
luron-Filler boli špeciálne navrhnuté tak, 
aby si poradili s prejavmi starnutia pleti, 
ktoré každá z nás objaví na svojej tvári. 
Vieme, že o vrásky je potrebné starať sa 
komplexne, a preto vám prinášame správ-
ne riešenia.

* K nákupu akéhokoľvek produktu Eucerin® z radu 
proti vráskam HYALURON-FILLER, HYALURON-FILLER 
+ VOLUME-LIFT, VOLUME-FILLER, HYALURON-FILLER 
+ ELASTICITY, ELASTICITY + FILLER, Q10 ACTIVE, 
HYAL-UREA a EVEN BRIGHTER získate ZADARMO 
Eucerin® HYALURON-FILLER očný krém proti vrás-
kam.

Potrebujete dokonalé krytie pleti? Kaž-
dá z nás už riešila tento problém a vie, že 
nie každý mejkap kryje a zároveň neupchá-
va póry. Kedy si vybrať mejkap Der-
mablend? Ak vás trápia pigmentové škvr-
ny, červená pokožka, zápal, akné, jazvičky 
alebo nejednotný tón pleti. K nemu odpo-
rúčame aj púder, ktorý 
 mejkap za� xuje, a vy sa 
okrem dokonalého 
krytia môžete spo-
ľahnúť aj na pleť bez 
lesku. 

S radom mejkapov Teint Idéal od znač-
ky Vichy, to budete mať ľahké. Môžete 
sa spoľahnúť na rozjasnenie pleti a nie-
len to. Počas celého dňa budete mať 
svieži a žiarivý vzhľad. Preferujete pri-
rodzený typ líčenia a potrebujete zjed-
notiť odtieň pleti? Stačí 
si vybrať ten správ-
ny mejkap Teint 
Idéal.

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.

Čistite a odličujte
svoju pleť l̓ahko

a bez obáv

Ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 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.

Vyskúšajte ranný rituál na 
rozjasnenie svojej pleti

1+1
ZADARMO

HYALURON-FILLER 
OČNÝ KRÉM*

ZĽAVA

-4 €*

ZĽAVA

-4 €
NA SÉBIUM H2O

500 ML

ZĽAVA

-4 €
NA SENSIBIO H2O

500 ML

Víťazstvo nad
vráskami

Citlivá a jemná 
pleť

ZĽAVA

-4 €*

Žiarivá 
a rozjasnená

pleť

Mastná 
a zmiešaná pleť

Užívajte si prvé letné
dni bez vrások

* Akcia platí pri nákupe ktoréhokoľvek produktu 
z produktovej rady Teint ideal a Dermablend. 

999 €
/1099 €

799 €

2099 €
/2419 €

30 tbl + 30 cps

399 €
/459 € 3,990  €/100 ml

619 €
/679 €

125 g

4,952 €/100 g

2599 €
/3079 €

329 €
/379 €

30 ml

s kartou Dr.Max CLUB

729 €
/879 €

10 tbl

849 €
/1079 € 1,415 €/100 g

Lekáreň

RAST VLASOV 
A NECHTOV
REVALID® KAPSULY
120 cps
Švajčiarsky liek1 podporujúci rast vlasov a nechtov.

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU
Sudocrem® 
125 g
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri plienkových 
zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností v starostlivosti o pokožku. 
VÝHODNE AJ Sudocrem® 60 g za 3,49 € (z  pôvodných 3,79 €), 
5,817 €/100 g. Kozmetický výrobok.

PRÍRODNÉ FLAVONOIDY
UROVAL® Manosa AKUT
10 tbl
Unikátne spojenie kanadských brusníc a D-manózy. Vysoká  
koncentrácia obsiahnutých látok. Denná dávka 50 mg PAC. VÝHODNE 
AJ UROVAL® Manosa AKUT, 20 tbl, za 11,99 € (z pôvodných 14,39 
€). Výživový doplnok.

VLASY, NECHTY, PLEŤ
ReviHair
60 cps
Unikátna kombinácia vysokého obsahu aminokyselín, extraktu 
z prasličky roľnej a komplexu vitamínov a minerálov pre zdravé vlasy, 
nechty a pleť. Výživový doplnok.

DEZINFEKCIA
Betadine®
30 ml
Dezinfekčný roztok na ošetrenie a dezinfekciu rán, ničí široké spektrum 
baktérií, vírusov a húb. VÝHODNE AJ iné vybrané produkty z radu 
Betadine®. Lieky2 obsahujú jódovaný povidón.

VLASY,  NECHTY, PLEŤ
Vápnik-Horčík-Zinok
100 tbl
Zinok prispieva k udržaniu zdravých vlasov, nechtov a pokožky. 
Vápnik a horčík sú potrebné na udržanie zdravých kostí a zubov. 
Výživový doplnok.

TEHOTENSTVO 
A DOJČENIE
Femibion® 2 
30 tbl + 30 cps
Femibion® 2 od 13. týždňa tehotenstva až do ukončenia dojčenia. 
Kyselina listová spolu s Metafolinom® prispievajú k správnemu rastu 
plodu. VÝHODNE AJ Femibion® 1, 30 tbl, za 12,49 € (z pôvodných 
14,59 €). Výživový doplnok.

DEZINFEKCIA
Dettol® 0,2 % Antiseptický sprej
100 ml
Na čistenie čerstvých drobných rán a na likvidáciu bežných baktérií, 
ktoré infikujú drobné rany. V účinnej forme v spreji. Neštípe, nefarbí, 
nezapácha, bez jódu. Liek2 obsahuje benzalkonii chloridum.

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. * 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. 6. – 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

-15%

-17%

-21%

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

1   1
zadarmo



„Spoločnosť MIRAKL, a.s., ako prevádzkovateľ vernostného programu Dr.Max týmto oznamuje, že od 25. 5. 2018 sú vo všetkých lekárňach Dr.Max a  na  webovom 
sídle www.drmax.sk k dispozícii aktualizované Všeobecné podmienky vernostného programu Dr.Max a nové Zásady ochrany osobných údajov pre vernostný program Dr.Max 
s ohľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Ste v dobrých rukách

Každý recept
vám ušetrí
AŽ DO 50 %
z doplatku*

Platí aj na:

ANTIDIABETIKÁ

BEZLEPKOVÉ
POTRAVINY

* 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 antidiabetiká na predpis, ale aj na bezlepkové 
potraviny na predpis dostanete vždy zľavu z doplatku.

AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

Akcia platí len na www.drmax.sk od 1. 6. do 30. 6. alebo do vypredania zásob.

Nakupujte online na
        www.drmax.sk

Ku každému produktu 
z radu Eucerin SUN 
dostanete Slnečné 
okuliare s UV 400 

a ochranným puzdrom 
ZADARMO.

VYSKÚŠAJTE
PRODUKTY VICHY!  
TERAZ V ŠPECIÁLNEJ 
PONUKEPONUKE

2
zadarmo

1

od 589 €od 999 €

-15%
-15%

SILA RASTLÍN
PRE KRÁSU A ZDRAVIE

VAŠICH VLASOV

Komplexná
slnečná starostlivosť

Akciu nie je možné kombinovať s inými zľavami 
a promobaleniami. Pri rôznych cenách produktov 
získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

Akcia platí na všetky produkty slnečnej ochrany z radu Avène Sun. Akcia platí na všetky produkty v starostlivosti o vlasy z produktového radu KLORANE.

Akcia platí na všetky opaľovacie prípravky z radu Eucerin SUN okrem akciových balení 1+1.



* Zľava sa vzťahuje na všetky produkty z kozmetiky EQUILIBRIA. Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 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. Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným žiarením.

Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku. Viac informácií nájdete na www.equilibria-cosmetics.sk.

559 €
od

2,795 €/ 
100 ml

ZĽAVA
-20%

Bežná cena produktov EQUILIBRIA:
AFTER SUN, 200 ml, je 6,99 €, 3,495 €/100 ml. BABY SPF30 LOTION, 200 ml, je 12,99 €, 
6,495 €/100 ml. BABY SPF50 LOTION, 200 ml, je 13,99 €, 6,995€/100 ml. BABY SPF50+ 
CREAM, 50 ml, je 9,99 €, 19,980 €/100 ml. SPF30 LOTION, 200 ml, je 12,99 €, 
6,495 €/100 ml. SPF50 LOTION, 200 ml, je 13,99 €, 6,995 €/ 100 ml. SPF50+ CREAM, 50 ml, 
je 9,99 €, 19,980 €/100 ml. SPF15 LOTION, 200 ml, je 11,99 €, 5,995 €/100 ml.

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“ RIASY

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. 

2+1 
ZADARMO*

NA CELÉ PORTFÓLIO
NUANCE

* Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2018 alebo 
do vypredania zásob. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Produkty kozmetiky NUANCE sú dostupné vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika. 

Exkluzívne v lekárňach Dr.Max 
alebo na www.drmax.sk


