
1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 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. do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob. 

ODVODNENIE
Forfemina Slim
60 cps
Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej vody z tela, kontrole 
telesnej hmotnosti a normálnej funkcii vylučovacieho systému, 
bráni vzniku opuchov dolných končatín. VÝHODNE AJ Forfemina, 
30 cps, za 7,69 € (z pôvodných 9,19 €). Výživové doplnky.

CESTOVNÁ LEKÁRNIČKA 
Nedovoľte oparom, svrbeniu, migréne, upchatému nosu alebo bolesti kĺbov, aby vám pokazili dovolenku.  
* K nákupu dvoch vyobrazených produktov získate cestovnú taštičku LEN ZA 0,01 €. Ľubovoľná kombinácia. Fenistil 1 mg/g gél, 30 g², 
za 6,29 € (z pôvodných 7,69 €), 20,967 €/100 g. Obsahuje dimetindén. ZOVIRAX® DUO, 2 g2, za 10,49 € (z pôvodných 13,19 €), 524,500 
€/100 g. Panadol® Migréna, 20 tbl1, za 4,89 € (z pôvodných 6,19 €). Voltaren® Forte 2,32 % gél, 100 g2, za 11,19 € (z pôvodných 14,09 €), 
11,190 €/100 g a Voltaren® Forte 2,32 % gél, 180 g2, za 17,29 € (z pôvodných 21,79 €), 9,606 €/100 g. Obsahujú diclofenacum 
diethylaminum. Vibrocil®, nosová roztoková aerodisperzia, 15 ml5, za 5,19 € (z pôvodných 6,59 €), 34,600 €/100 ml.

OPAĽOVACIE PRÍPRAVKY
BIODERMA Photoderm
Opaľovacie produkty z radu BIODERMA Photoderm sú vytvorené najmä pre zdravie pokožky. Ponúkajú riešenie pre potreby vašej 
pokožky a spoľahlivo vás ochránia pred škodlivými účinkami slnka (bunky pokožky chránia až na úrovni DNA). K nákupu akýchkoľvek 
dvoch produktov BIODERMA Photoderm získate Photoderm After sun, 500 ml (v hodnote 20,99 €), ZADARMO. Akcia platí na všetky 
produkty z produktového radu BIODERMA Photoderm. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia a zlacnené produkty. Kozmetika.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
MAGNE B6®
2 × 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. Pri nákupe 
dvoch kusov balení MAGNE B6®, 50 tbl obd, získate výhodnú cenu. 
Bežná cena jedného balenia MAGNE B6®, 50 tbl obd, je 7,29 €.

TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml
Vaše trávenie ako nové. Liek¹ na rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke,  
ale aj zápche a liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti od 2 rokov. K nákupu Hylak® forte,  
100 ml, získate Hylak® forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,39 €), LEN ZA 0,01 €, 0,033 €/100 ml.

+

Dni ochrany pred slnkom 10. 6. – 14. 6. 2019

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU
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1. Liek na vnútorné použitie. 
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 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. do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob.

1. Liek na vnútorné použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 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. do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob.

Vedeli ste, že
horúce letné počasie  

vytvára ideálne podmienky 
pre niektoré baktérie a vírusy 

vyvolávajúce hnačku?

Je potrebné dávať si väčší pozor 
na hygienu, nepiť tečúcu vodu 

v zahraničí a vyhýbať sa  
niektorým druhom jedla.

HNAČKA
Diosmektit
10 vreciek
Diosmektit je zdravotnícka pomôcka vo forme prášku určená 
na liečbu akútnej a chronickej hnačky a bolestivých príznakov 
súvisiacich s poruchami tráviaceho traktu.

HNAČKA
ENDIEX®
30 cps
Nedajte 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 10,29 € (z pôvodných 
11,79 €). Lieky¹ obsahujú nifuroxazid.

TRÁVENIE
floraliv® fľaštičky
7 × 10 ml
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
VÝHODNE AJ floraliv® kapsuly, 20 cps, za 9,49 € (z pôvodných 
10,99 €). Výživové doplnky.

TRÁVENIE
Pancreolan® FORTE
60 tbl
Aby trávenie nebolo trápenie! Dodá potrebné tráviace enzýmy 
na prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Liek¹ obsahuje pankreatín.

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

PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE BEZ CUKRU
72 + 24 ks ZADARMO
Pálenie záhy je už minulosťou. Rýchla a efektívna úľava od pálenia 
záhy do niekoľkých minút. Neutralizuje prebytočnú kyselinu 
v žalúdku. Zdravotnícka pomôcka.

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON® Forte
30 cps
Unikátny komplex živých mikroorganizmov S. Boulardii, 
laktobacilov a fruktooligosacharidov. Pre dospelých a deti už od 
ukončeného 6. mesiaca života. VÝHODNE AJ BIOPRON® Forte, 
60 cps, za 15,99 € (z pôvodných 18,69 €). Výživové doplnky.

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

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

BOLESŤ
ATARALGIN®
50 tbl
Liek¹ proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice.  
Uľavuje od bolesti a znižuje emočné a psychické napätie.

BOLESŤ,  
HORÚČKA
Algirin 500 mg
10 tbl
Liek1 sa používa pri miernych až stredne silných bolestiach, ako je 
bolesť hlavy, zubov, svalov, kĺbov, alebo pri menštruačnej bolesti, 
horúčke a zápaloch. Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

Vedeli ste, že
nesprávne používanie 
klimatizácie môže spôsobiť 
zdravotné problémy ako 
sú bolesť hlavy, chrbta 
či dokonca horúčku?

Buďte vždy pripravení  
a užite si prvé letné dni  
v pohodlí a zdraví.

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. Liek⁵. VÝHODNE AJ 
NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml⁵, za 4,29 € 
(z pôvodných 4,59 €), 42,900 €/100 ml.

ALERGIA
Livostin® 0,5 mg/ml
nosová suspenzná aerodisperzia, 10 ml
Liek⁵ na klasickú a sezónnu alergiu. Okamžitá úľava a cielený 
účinok v mieste ťažkostí. VÝHODNE AJ Livostin® 0,5 mg/ml, 
očná suspenzná instilácia, 4 ml⁴, za 6,59 € (z pôvodných 7,49 €), 
164,750 €/100 ml. Lieky obsahujú levokabastiniumchlorid.

ALERGIA
Nasometin® 50 mikrogramov/dávku
10 g/60 dávok (ŠUKL kód: 8602C)
Novinka na liečbu sezónnej alergickej nádchy s klinicky 
potvrdeným účinkom. Neovplyvňuje pozornosť. Pre dospelých. 
Podávanie jedenkrát denne. Liek⁵ obsahuje mometazónfuroát.

ALERGIA
Claritine® 10 mg
2 × 10 tbl
Rieši príznaky alergickej nádchy, prejavy sezónnych alergií, aj 
celoročných alergénov v interiéroch. Uľavuje od kýchania, výtoku 
z nosa, slzenia očí, svrbenia a začervenania pokožky s vyrážkami. 
Lieky¹ obsahujú loratadín. Pri nákupe dvoch kusov balení 
Claritine®, 10 tbl, získate výhodnú cenu. Bežná cena jedného 
balenia Claritine® 10 mg, 10 tbl, je 5,89 €.
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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.

VÝHODNÉ 
BALENIE

PRÍPRAVA NA LETOPRÍPRAVA NA LETO



1. Liek na vnútorné použitie. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.  
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 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. do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob. 

OPUCH A ZÁPAL
AESCIN
20 mg 30 tbl
Určený na liečbu lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin 
a chorôb žíl dolných končatín. VÝHODNE AJ AESCIN, 20 mg, 
90 tbl, za 9,79 € (z pôvodných 10,49 €).  
Lieky¹ obsahujú alfa-escinum.

REPELENT
REPELENT PREDATOR FORTE DEET 25 %
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.

ŽILY
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, 120 tbl, je 19,99 €. Výživové doplnky.

OPAĽOVANIE
EQUILIBRIA
opaľovacie prípravky + darček SUN INDICATOR
Spoľahlivé UVA a UVB filtre vhodne doplnené extraktom z morskej riasy Laminaria ochroleuca. 
S obsahom bambuckého masla. Rad BABY môžu používať aj deti už od narodenia. Akcia platí  
na všetky produkty značky EQUILIBRIA. K nákupu akéhokoľvek produktu značky EQUILIBRIA  
získate SUN INDICATOR, 7 ks (v hodnote 4,99 €), ZADARMO. Kozmetika.

PO OPAĽOVANÍ
Panthenol 10 % sprej
150 ml
Pantenol hydratuje a zvláčňuje pokožku podráždenú opaľovaním. VÝHODNE AJ Panthenol Gél 7 %, 
100 ml, za 3,99 € (z pôvodných 4,49 €), 3,990 €/100 ml a Panthenol Telové mlieko 7 %, 200 ml, 
za 5,39 € (z pôvodných 5,99 €), 2,695 €/100 ml. Kozmetika.

ZDRAVÁ  
POKOŽKA
Betakarotén 90 cps 
Betakarotén Forte 90 cps
Betakarotén je jednou z foriem vitamínu A, ktorý prispieva 
k udržaniu zdravej pokožky, dobrého zraku a správnemu  
fungovaniu imunitného systému. Výživové doplnky.

SVALY A KŔČE
STOP KŔČOM
50 tbl
Špeciálne zloženie na zabezpečenie správnej činnosti svalov 
(kontrakcie a relaxácie). VÝHODNE AJ STOP KŔČOM RAPID, 
20 vreciek, za 4,69 € (z pôvodných 5,69 €), 0,235 €/1 vrecko. 
Výživové doplnky.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Magnesium 375
20 tbl eff
Šumivé tablety s obsahom horčíka v organickej forme.  
Až 375 mg horčíka (100 % referenčnej výživovej hodnoty)  
v jednej šumivej tablete. Vysoká vstrebateľnosť a výborná 
rozpustnosť bez sedimentu. Výživový doplnok.

799 €
Forte 90 cps /899 €

629 €
90 cps /699 €Zložité veci 

vám vysvetlíme 
ľudskou rečou

www.drmax.sk/drmaxclub

Pýtajte sa, naši odborníci 
vám poradia

Členovia Dr.Max CLUBu získavajú množstvo
výhod aj v rámci odborných kampaní.

www.drmax.sk/drmaxclub

Dni ochrany 
pred slnkom
10. 6. – 14. 6. 2019

Navštívte lekáreň Dr.Max a nechajte si od našich odborníkov 
poradiť, aká ochrana je pre vás a vašu rodinu v lete 
najvhodnejšia. Odborné poradenstvo a vzorku opaľovacieho 
prípravku získavate vďaka členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 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. do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob.

KĹBY,  
ŠĽACHY, VÄZY
Cemio KAMZÍK®
60 cps + darček ŠATKA
Radosť z každého skoku! Jediný, ktorý obsahuje nie jeden,  
ale dva kolagény, navyše v prirodzenej forme. S vitamínom C 
pre tvorbu kolagénovej siete kĺbových chrupaviek a meniskov.  
Výživový doplnok.

STAROSTLIVOSŤ  
O NOHY
PARASOFTIN Exfoliačné ponožky
2 × 20 ml roztok + 1 pár ponožiek
Exfoliačné ponožky zabezpečujú intenzívne hydratovanú hladkú 
a jemnú pokožku chodidiel. Zmäkčujú a odstraňujú zrohovatené 
vrstvy kože. Kozmetika.

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.

HEMOROIDY
Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Liek2, 9 sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. VÝHODNE AJ Procto-Glyvenol®, 10 čapíkov⁹, 
za 5,49 € (z pôvodných 6,89 €), 0,549 €/1 čapík.

CHOLESTEROL
Chole-Pro
30 tbl
Dvojitý efekt na normálnu hladinu cholesterolu vďaka monakolínu K 
s rybím olejom. Výživový doplnok.

INTÍMNE ZDRAVIE
Ialuna®
10 ks
Vaginálne čapíky s kyselinou hyalurónovou a vitamínom E 
zmierňujú podráždenie, svrbenie a suchosť vaginálnej sliznice. 
Zvyšujú obranyschopnosť pri častých infekciách, podporujú 
hojenie po pôrode a gynekologickej operácii.  
Zdravotnícka pomôcka.

2. Liek na vonkajšie použitie. 9. Liek na aplikáciu do konečníka.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 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. do 30. 6. 2019 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.

PROSTATA
Prostamol® UNO
60 cps
Liek¹ na liečbu ťažkostí s močením pri nezhubnom zväčšení 
prostaty v I. a II. štádiu. Obsahuje 320 mg serenoe repens 
(serenoy plazivej). 

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.

MOČOVÉ CESTY
UROVAL® manosa AKUT
10 tbl
Unikátne spojenie extraktu kanadských brusníc a D-manózy. 
Vysoká koncentrácia obsiahnutých látok 50 mg PAC 
(proanthokyanidinov) v dennej dávke. Vhodné aj pre tehotné 
a dojčiace ženy. VÝHODNE AJ UROVAL® manosa AKUT, 20 tbl, 
za 12,39 € (z pôvodných 14,39 €). Výživové doplnky.

OČI
Systane® COMPLETE
zvlhčujúce očné kvapky, 10 ml
Jednoduchá voľba pre optimálnu úľavu od príznakov suchého 
oka. Zloženie „všetko v jednom“ poskytuje zvlhčenie  
a ochranu od všetkých typov podráždených, suchých očí.  
Zdravotnícka pomôcka.

OČI
Ophthalmo-Septonex®
10 ml
Na liečbu akútnych a chronických nehnisavých zápalov spojoviek, 
očných mihalníc a nehnisavých povrchových zápalov rohovky. 
Liek⁴ je určený na vkvapkávanie do oka. 

ZUBNÁ HYGIENA
SENSODYNE REPAIR & PROTECT 75 ml
SENSODYNE REPAIR & PROTECT WHITENING 75 ml
Prináša dlhotrvajúcu úľavu od bolesti pri citlivosti zubov pri čistení 2 × denne.  
Aktívna zložka NovaMin vytvára ochrannú vrstvu cez citlivé miesta zubov.  
Zubné pasty Sensodyne Repair & Protect sú zdravotnícke pomôcky. 

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 €), 9,725 €/100 ml. Lieky² obsahujú klotrimazol.

Vedeli ste, že
príčinou nepríjemností 
v intímnej oblasti môže 
byť kúpanie vo verejných 
bazénoch s chlórovou 
vodou či v jazerách plných 
mikroorganizmov?
Mokré plavky vždy vymeňte za 
suché, použite čo najskôr sprchu 
a zvoľte vhodný prípravok  
na intímnu hygienu.

DENTÁLNA HYGIENA
PRO32 Zubná pasta Intensive, Sensitive, Whitening 75 ml  
PRO32 Ústna voda 300 ml
Vybrané produkty PRO32 pre váš zdravý úsmev. Namixujte si ľubovoľnú kombináciu produktov. 
Zadarmo vždy produkt s nižšou predajnou cenou. Kozmetické výrobky.

PORANENIA  
KOŽE, JAZVY
UniGel® APOTEX
5 g
Hydrofilný gél na ošetrenie povrchových poranení kože, odrenín, 
rezných rán, popálenín a drobných poranení v domácnosti a pri 
športe. Zabraňuje tvorbe chrást a vzniku jazvy. Použitie 1 × denne. 
Zdravotnícka pomôcka.

549 €
18,300 €/100 g

30 g /689 €

999 €
0,999 €/1 ks

/1149 €

-20%

1249 €
124,900 €/100 ml

/1479 €

SKC11905674607/05/2019

NOVINKA

NOVINKA

-20%

-16%

749 €
10 tbl /879 €

-15%

429 €
5,720 €/100 ml

/509 €
449 €

22,450 €/100 g

20 g /479 €

1899 €
/2099 €

1799 €
/2069 €

669 €
/799 €

439 €
43,900 €/100 ml

/479 €

1169 €
/1369 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1329 €
349,737 €/100 ml

/1489 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1549 €
/1819 €

S kartou
Dr.Max CLUB

629 €
2,516 €/100 ml

/789 €

1+1
ZADARMO

od 259 €
3,453 €/100 ml

75 ml

639 €
127,800 €/100 g

/789 €

-19%
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Celú ponuku nájdete online na www.drmax.sk/beautyclub.

Zľava –15 % platí na produkty Eucerin® HYALURON-FILLER Vitamin C 
Booster. Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na všetky URIAGE micelárne ter-
málne vody, dezodoranty, antiperspirant a Termálnu vodu Uriage 
v spreji. Pri rôznych cenách produktov  získate zadarmo produkt s niž-
šou cenou. Zľava –30 % platí na všetky produkty z produktového 
radu URIAGE Bariésun. Akcia 1 + 1 platí na celé portfólio značky 
 NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt 
s nižšou cenou. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými po-
nukami. Akcie  platia od 1. 6. do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zá-
sob. Zoznam  vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete 
na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

NOVINKA

Milí klienti,
privítajte prvé letné dni 
s kozmetikou, ktorá posilní 
zdravie a krásu nielen vás, 
ale aj vašich blízkych. 
Obdarujte sa aktuálne 
zvýhodnenou ponukou.

Tajomstvo ukryté 
v Termálnej vode URIAGE

Bezpečné opaľovanie pre deti 
aj dospelých s URIAGE Bariésun

Kúzlo francúzskej 
kozmetiky NUANCE

Rozžiarená pleť bez vrások 
s produktmi Eucerin

1 + 1
ZADARMO

ZĽAVA

30 %

1 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

ZĽAVA

15 %

2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 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. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva. Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob. 

ZAPARENINY
Sudocrem® 
400 g
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri plienkových zapareninách.  
Viac než 85 rokov skúseností v starostlivosti o pokožku. K nákupu Sudocrem®, 400 g,  
získate Sudocrem®, 60 g (v hodnote 3,79 €), ZADARMO. Kozmetické výrobky.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Vibovit®+ Imunity
50 ks
Želé multivitamíny pre deti so zvýšeným obsahom vitamínu D a C pre lepšiu imunitu.  
S vynikajúcou chuťou bazy čiernej a 100 % prírodnými farbivami a arómou.  
VÝHODNE AJ iné multi vita mí nové želé Vibovit®+. Výživové doplnky.

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Sunar® complex 2, 3, 4 a 5
600 g
Dojčenská výživa s mliečnym tukom. Komplexná starostlivosť 
pre spokojné bruško. Vápnik a vitamín D sú potrebné pre 
normálny rast a vývoj kostí dieťaťa.*

TEHOTENSTVO  
A DOJČENIE
Femibion® 2
30 tbl + 30 cps
Femibion 2 od 13. týždňa tehotenstva až do ukončenia dojčenia. 
Kyselina listová spolu s Metafolínom® prispievajú k správnemu 
rastu plodu. VÝHODNE AJ Femibion 1, 30 tbl, za 11,99 € 
(z pôvodných 14,79 €). Výživové doplnky

BOLESŤ UŠÍ
DOLORgit med Ušné kvapky
10 ml
Kvapky pomáhajú zmierňovať bolesť, začervenanie a svrbenie. 
Použiteľné pre deti od veku 12 mesiacov. Zdravotnícka pomôcka.

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Nutrilon Profutura  
2, 3 alebo 4
800 g
Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu 
materského mlieka na podporu imunity vášho dieťaťa. Vitamíny A, 
C a D prispievajú k správnej funkcii imunitného systému.*

NÁPLASTI
3M SPOFAPLAST®
textilná náplasť 1 m × 6 cm
Textilné, vodoodolné a gélové náplasti rôznych veľkostí.  
3M SPOFAPLAST® 154 (6 cm × 1 m), 3M SPOFAPLAST® 164  
(8 cm × 1 m), 3M SPOFAPLAST® 190 vodoodolné a 3M 
SPOFAPLAST® 913 gélové náplasti. Zdravotnícke pomôcky.

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. 

+

1489 €
3,723 €/100 g

1999 €
30 tbl + 30 cps /2439 €

1499 €
1,874 €/100 g

/1759 €

869 €
0,174 €/1 ks

Imunity /949 €

169 €
1 m × 6 cm /199 €

499 €
49,900 €/100 ml

/599 €

S kartou
Dr.Max CLUB

799 €
1,332 €/100 g

/999 €

-15%

-18%

-16%

K nákupu 
Sudocrem®, 400 g,  

+ Sudocrem®, 60 g,  
v hodnote 3,79 € 
ZADARMO

S kartou
Dr.Max CLUB

399 €
3,990 €/100 ml

/459 €



To najlepšie z prírody
pre zdravie

a vitalitu detí.
Perspi-Guard 
Špecialista na problematiku 
potenia a zápachu-15%

5+1
ZADARMO

Zľava platí na celý rad produktov Perspi-Guard. Zľava platí na vybrané produkty značky Jamieson®.

Akciová cena 8,33 €/balenie (1,388 €/100 g) platí pri využití akcie 5 + 1 zadarmo pre produkt BEBA 
OPTIPRO 2, 3, 4, 5 (600 g). Pri produktoch BEBA COMFORT 2, 3, 4 (800 g) zaplatíte pri využití akcie 
5 + 1 zadarmo len 13,08 €/balenie (1,634 €/100 g).

K nákupu vybraných 
produktov Omega 

PANTHENOL získate 
vodotesný obal na mobil

ZADARMO

od 599 €
2,995 €/100 ml

200 ml /699 €

od 833 €
1,388 €/100 g

600 g /999 €

od 599 €
3,993 €/100 ml

150 ml

od 569 €
100 tbl /669 €

AŽ DO

-25%

Pre vašich  najmenších 
 robíme  to najlepšie**

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 6. do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob. 
** 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.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online na
www.drmax.sk

www.drmax.sk

Víťazíme u vás
V lekárňach Dr.Max nájdete
najlepší pomer CENY A KVALITY. 
Aj vďaka vám sme najlepší v kategórii 
Maloobchodný reťazec lekární.

Ďakujeme.

Ušetrite na 
receptoch

* 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.

www.drmax.sk/drmaxclub

Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB máte vždy istotu, že aj na lieky na srdce a cievy 
a na antidiabetiká, ktoré sú na predpis, dostanete vždy zľavu z doplatku.

Zľava až do

z doplatku*
50 %

Lieky na srdce a cievy

Antidiabetiká



Pod vlastnou 
vlajkou
Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich spraviť 
dostupnejšie.

PRIAZNIVÁ
CENA

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

Rad produktov Dr.Max zahŕňa lieky, výživové doplnky, zdravotnícke potreby, kozmetické výrobky, prípadne 
iné produkty. Produkty zobrazené v tejto reklame nie sú lieky a netvoria kompletný rad produktov Dr.Max.

1+1
ZADARMO

Akcia 1   +   1 zadarmo sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu tu vyobrazených produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách zvolených produktov získate zadarmo 
produkt s nižšou cenou. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob.

Čo je výhodné s logom 
Dr.Max tento mesiac?

Lady Max Intímny 
umývací gél

antibakteriálny/sensitive 
250 ml

549 €
2,196 €/100 ml

Kids Gummies 
AIRPLANES 

225 g

699 €
3,107 €/100 g

Omega 3-6-9 
120 cps

1299 €

Vitamin C Imuno Akut 
30 cps

499 €


