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*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté 
v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru 

uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

105 /kg

cena

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

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

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

Opaľovacie 
prípravky EQUILIBRIA 

pre dospelých, pre deti, aj po opaľovaní

od 995€

od 49,75 /l

cena za 1 ks

DRUHÝ KUS

za 1 €!

www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

prírodný extrakt bolesť bolesťvýživový 
doplnok

liek* liek*

Vysoko koncentrovaný výťažok z brusníc 
veľkoplodých, ktorý zodpovedá minimálne 

423 000 mg čerstvých plodov. Pri nákupe 
Cranberry MaxAKUT 10 cps máte možnosť 

zakúpiť si druhé balenie produktu 
len za 1 €, čím ušetríte až 7,50 €.

Cranberry MaxAKUT 10 cps

Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom. Znižuje horúčku, pomáha 

pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, 
kĺbov a menštruačných bolestiach. 

Obsahuje ibuprofen. 

Unikátna technológia Optizorb. 
Kombinácia dvoch aktívnych látok 

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

účinok! Účinkuje do 10 minút.

Ibalgin® 400  48 tbl

Panadol® Extra Novum   
2 x 24 tbl

cena

850€

akcia
545€

460€

po opaľovaníopaľovanie kozmetikakozmetika

Pantenol hydratuje a zvláčňuje podráždenú pokožku. Zároveň zrýchľuje 
prirodzenú obnovu buniek. Zľava aj na: Gél 7 % 100 ml za 3,35 € 

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

Panthenol 
sprej 150 ml, gél 100 ml alebo mlieko 200 ml

ZZĽAAVAA 

na sprej

690€

480€

akcia sprej

32,00 /l

akcia
600€

360€

ZZĽAAVAA

-4400 %%

DRUHÝ KUS

za 1 €!

cena za 1 ks

Nakupujte od 1. 7. do 31. 8. 2015

v internetovej lekárni www.drmax.sk
a ku každému produktu 

z radu BIODERMA Hydrabio a Photoderm

po zadaní hesla: MOJE-KRASNE-LETO

DOSTANETE DARČEK: 
Intenzívnu 10-dňovú hydratačnú kúru 

BIODERMA Hydrabio Cestovné balenie

 ZADARMO

Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2015 alebo do rozdania zásob 

v internetovej lekárni www.drmax.sk.

» hydratácia
» zvláčnenie



bolesť bolesť hrdla

hnačka žily

probiotikum hojenie rán

bolesť opary

zápcha, hnačka odvykanie od fajčenia

alergia pre mužov

bolesť mykózy

hnačka dentálna hygiena

alergická nádcha pre mužov

liek* liek*

liek* liek**

liek* zdravotnícka
pomôcka

liek* liek**

liek* liek*

liek* výživový
doplnok

liek** liek**

liek* liek**

liek** výživový
doplnok

Liek proti bolesti hlavy, krčnej 
chrbtice, zubov a chrbta. Obsahuje 

osvedčenú kombináciu paracetamolu, 
guaifenezínu a kofeínu - rýchľa a účinná 

úľava od bolesti.

Pastilky a sprej sa užívajú pri liečbe 
zápalových a infekčných ochorení 
ústnej dutiny, nosohltanu, hltanu 
a ako podporná liečba pri angíne 

na zmiernenie silnej bolesti v krku.

Liek určený na liečbu miernej 
a stredne silnej bolesti a horúčky. 

Obsahuje ibuprofen.

Krém na liečbu oparu s dvojitým zložením, 
vďaka ktorému zabraňuje množeniu vírusu 

a pomáha liečiť zápal sprevádzajúci opar. 
Klinicky preukázateľne pomáha zastaviť 
vznik pľuzgierov. Skracuje dobu hojenia.

Potláča bolesť, zmierňuje zápal a opuch. 
Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. 

Bez rizika fototoxicity. Ibalgin® gel 
aj krém obsahujú ibuprofen.

Antimykotikum vhodné najmä na liečbu 
mykóz pokožky a nechtového lôžka. 

Obsahuje klotrimazol.

ATARALGIN® 50 tbl Strepsils® +PLUS  24 pst

MIG-400® 30 tbl

ZOVIRAX® DUO 2 g
Ibalgin® gel  100 g

Ibalgin® krém  100 g

Candibene dermálny 
krém 20 gakcia

425€

360€

akcia
740€

590€

akcia
465€

415€

akcia 24 pst

600€

480€

akcia
1130€

960€

Lieči hnačky infekčného aj neinfekčného 
pôvodu. Neovplyvňuje prirodzenú 

črevnú mikrofl óru. Je vhodnou súčasťou 
každej cestovnej lekárničky. Obsahuje 

nifuroxazid.

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 sodnú soľ heparínu.

Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. 
Účinkuje okamžite a túžbu po cigarete 

uhasí po 60 sekundách. 150 dávok. 
Mentolová príchuť. Obsahuje nikotín.

Imodium® Instant sa okamžite rozpúšťa 
na jazyku a prináša rýchlu úľavu 

od hnačky. Má príjemnú mätovú príchuť. 
Nie je potrebné zapíjať vodou.

Imodium® Instant a Imodium® obsahujú 
loperamidi hydrochloridum.

Chráňte svoje zuby pred útokmi 
zubného kazu pravidelnou intenzívnou 

fl uoridáciou. Vysoko účinný 
aminofl uorid poskytuje 365 dní ochrany, 

predchádza vzniku zubného kazu 
a lieči aj začínajúci zubný kaz. 

Nicorette® Spray
1 mg/dávka 13,2 ml

Imodium® Instant 
6 orodispergovateľných tbl elmex® gelée 25 g

Kapsuly obsahujú tri druhy živých 
baktérií mliečneho kvasenia. 
Pomáhajú  pri hnačke, liečbe 

antibiotikami a nadúvaní.  Sú odolné 
voči antibiotikám. Vhodné pre deti 

aj dospelých. 

Unikátny gél bráni infekcii a urýchľuje 
hojenie rán, ako sú odreniny, kútiky, 

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

LINEX® kapsuly 32 cps

UniGel® 5 g

akcia
655€

555€

akcia
745€

630€

akcia
1920€

1630€

akcia
745€

595€

akcia gel

690€

585€

akcia Instant

415€

350€

Používa sa na liečbu príznakov 
spojených s alergickými stavmi 

ako sú alergická nádcha a žihľavka. 
Obsahuje levocetirizín dihydrochlorid.

Nosové kvapky, ktoré sa používajú pri 
sennej a vazomotorickej alergickej 

nádche. Vhodný pre dospelých, 
dospievajúcich a deti od 3 rokov. 

Výživový doplnok určený pre mužov. 
Zinok prispieva k udržaniu normálnej 

hladiny testosterónu v krvi, k plodnosti 
a správnej reprodukčnej funkcii.

Kombinácia extraktu Serenoa repens, 
žihľavy dvojdomej a lykopénu so zinkom, 

ktorý prispieva k udržaniu normálnej 
hladiny testosterónu v krvi, plodnosti 

a  správnej reprodukčnej funkcii.

Levocetirizin 
Dr.Max 5 mg  7 tbl

ProstaMax  90 cpsSanorin - Analergin® 
10 ml

Yellow ® vital
1 tbl alebo 6 tblakcia 32 cps

870€

695€

akcia
745€

630€

akcia
1790€

1520€

akcia
295€

250€

akcia
310€

245€
2790€

2090€

58,50 /l

cena 100 ml

960€

cena 30 ml

535€

96 /l

ENDIEX®  28 cps
Lioton®  gel 100 000 50 g

akcia 1 tbl

675€

495€

akcia 6 tbl

akcia krém

595€

505€
50,50 /l

Hylak® forte
30 ml, 100 ml

ZĽAVA AJ NA

 Imodium®* 
20 tvrdých cps

LINEX® kapsuly 32

ZĽAVA AJ NA

 LINEX® kapsuly* 

16 cps

ÚĽAVA 
OD ALERGIE

A l i ®

ZĽAVA AJ NA

Strepsils® 
+PLUS Spray** 

20 ml

elmex® gelée 25 g

akcia 1

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté 
v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru 

uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté 
v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru 

uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekarenwww.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

všetko pre bezstarostné leto

cena za 1 ks

cena za 1 ks

PRI KÚPE
Hylak® forte 100 ml 

Hylak® forte 30 ml  ZA 0,01 € 
alebo 

PRI KÚPE 
dvoch kusov Hylak® 

forte 30 ml tretí kus Hylak® 
forte 30 ml   ZA 0,01 €

ZĽAVA 
NA VŠETKY 
PRODUKTY 
SANORIN

126 /kg



pokožka, zrak, imunita

staroslivosť o krásu

prírodný extrakt

vitamíny a minerály

deodoranty

zrak

vitalita

bradavice

olej z čajovníka austrálskeho

výživový
doplnok

kozmetika

výživový
doplnok

výživový
doplnok

kozmetika

výživový
doplnok

výživový
doplnok

starostlivosť 
o nohy a ruky

kozmetika

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

zdravej pokožky, dobrého zraku 
a  správnemu fungovaniu imunitného 

systému.

Namixujte si trojicu šumivých 
vitamínov a minerálov podľa vašej chuti: 

Magnézium s vitamínom B6, Vitamín C  
500 mg, Vitamín C 1000 mg, Multivitamín 

s minerálmi, Calcium 500 mg. Namiesto 
troch zaplatíte iba za dva! Zadarmo získate 
vždy produkt s najnižšou predajnou cenou.

Kapsuly prípravku Premium GoldAktiv 
obsahujú vyváženú kombináciu 

vitamínov, minerálnych látok, stopových 
prvkov a štandardizovaného extraktu 

ženšenu pravého. Jedno balenie vydrží 
až 4 mesiace.

Betakarotén Forte 90 cps

Betakarotén 90 cps

Šumivé vitamíny 
a minerály 20 tbl eff Premium GoldAktiv  

100 + 20 cps

akcia

od 220€

9 % aloe vera pena pre lepší komfort 
a upokojenie rozpálenej pokožky. 10 % ice 

eff ect sprej pre intenzívny chladivý efekt 
a rýchle upokojenie rozpálenej pokožky.
Zľava aj na: altermed PANTHENOL FORTE 

9 % telové mlieko s aloe vera 230 ml alebo 
altermed PANTHENOL FORTE telové mlieko 

s jogurtom 200 ml.

Zmrazí bradavicu až k jej jadru. 
Najrýchlejšia metóda samoliečby: 

väčšinou stačí 1 aplikácia. Jednoduché 
použitie. Vhodné pre deti od 4 rokov. 

Klinicky overená zdravotnícka pomôcka.

VICHY Anti-traces
- proti škvrnám 

48 hr ANTI-PERSPIRANT, 50 ml

WARTNER® Bradavičník   
cryo 2. generácie, 50 ml

Lecitín je označenie fosfolipidov, ktoré 
sú dôležitou súčasťou bunkových 

membrán. Každá kapsula prípravku 
obsahuje 1200 mg lecitínu získavaného 

zo sójových bôbov. Pri nákupe Lecitín 
1200 mg 120 cps máte možnosť zakúpiť 

si druhé balenie produktu len za 1 €, 
čím ušetríte až 5,95 €.

Lecitín 1200 mg, 120 cps

akcia

645€

545€

akcia
2690€

2285€

akcia 50 ml

2145€

1820€

akcia

795€

555€

Obsahuje rybí olej, luteín, zeaxantín, 
selén, zinok, meď, vitamín C, vitamín E 

a betakarotén (provitamín A). 
Vitamín A a zinok prispievajú 

k udržaniu dobrého zraku.

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

a repelentným účinkom.

Lutein Complex 
Premium  90 cps

Tea Tree Oil  10 mlcena

695€

akcia
1790€

1520€

akcia

1395€

1095€

akcia
545€

460€

219 /l 364 /l

altermed PANTHENOL 
FORTE 9 % aloe vera 

pena 150 ml alebo altermed 
PANTHENOL FORTE 10 % 

ice effect sprej 150 ml

ZĽAVA AJ NA

 WARTNER® 
PERO NA 

ODSTRÁNENIE 
BRADAVÍC 1,5 ml

v

ENERGIA 

NA CELÝ DEŇ

36,33 /l

100 % 
čistý olej

1
čis

akcia
595€

415€

ZĽAVA 

-30 %

ZĽAV
 WAR

PER
ODSTR
BRADA

DRUHÝ KUS 

za 1 €

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté 
v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru 

uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

Opaľovací prípravok je potrebné nanášať rovnomerne 

a v dostatočnom množstve. Na dosiahnutie stupňa ochrany 

(SPF) deklarovaného pre daný výrobok je potrebné aplikovať 

cca 30 ml (6 čajových lyžičiek) na jedno natretie priemernej 

dospelej osoby. Väčšina užívateľov však aplikuje menšie 

množstvo opaľovacieho prípravku, čím sa stupeň ochrany 

výrazne znižuje.

Ochranný faktor, ktorý býva na opaľovacích prípravkoch 

označovaný skratkou SPF (z anglického Sun Protection Factor) 

vyjadruje len mieru ochrany pred UVB žiarením zodpovedným 

za rýchle začervenanie až spálenie pokožky. Kvalitný opaľovací 

prípravok však musí zabezpečiť aj primeranú ochranu pred 

UVA žiarením, ktoré preniká do hlbších vrstiev kože, spôsobuje 

jej predčasné starnutie a tvorbu vrások.

Pantenol sa v organizme premieňa na vitamín B5. Výrobky 

s obsahom pantenolu je vhodné používať na ošetrenie pokožky 

po slnení. Vyznačujú sa chladivým a upokojujúcim účinkom, 

pokožku hydratujú, zvláčňujú a urýchľujú prirodzenú obnovu 

buniek.

Vedeli ste, e...

 Betakarotén Forte

 Betakarotén

cena za 1 ks

cena za 1 ks

Vybrané 
deodoranty 

a antiperspiranty 
VICHY 

so zľavou
3 €!

VICHY Anti-traces
- proti škvrnám

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté 

v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku 

a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 

Beliema® Expert 
Intim krém 50 ml

Beliema ® Expert 
Intime gél 200 ml

• Utišuje a upokojuje 

podráždenú pokožku 

intímnych partií

• Prináša rýchlu úľavu

• Očisťuje a chráni 

pokožku intímnych partií

• Antimikrobiálna látka 

zastavuje rast baktérií 

a kvasiniek

Novinka v starostlivosti 

o vaginálne zdravie vhodná 

pri bakteriálnej

aj kvasinkovej infekcii

Prostenal® FORTE  60 tabliet

 � Prostenal® FORTE obsahuje saw pametto a pŕhľavu 

dvojdomú, ktoré pomáhajú zachovať normálnu funkciu 

močového ústrojenstva a zdravie prostaty.

Urinal Akut® FORTE  20 tabliet

 � Urinal Akut® FORTE je prípravok na rýchlu starostlivosť 

o zdravie močových ciest, ktorý obsahuje vysokokon-

centrovaný extrakt brusníc.

Livinorm®  20 toboliek

 � Livinorm obsahuje látky podporujúce detoxikačnú funkciu 

pečene. 

 � Obsahuje výťažok z pestreca mariánského, ktorý pomáha 

normalizovať funkciu pečene a zlepšuje jej detoxikačný po-

tenciál. Navyše obohatený o kyselinu alfa lipoovú.

Degasin 2Go  20 pastiliek

Rýchla úľava od nadúvania a plynatosti.

 � Praktické užívanie bez potreby zapíjať – kedykoľvek 

a kdekoľvek.

 � S príjemnou mätovou príchuťou.

Tammex family plus  8 vrecúšok

 � Tammex family plus na liečbu akútnej hnačky a bolesti-

vých príznakov spojených s poruchami tráviaceho traktu.

 � Obsahuje patentovanú kombináciu prebiotík, ktoré pomá-

hajú obnovovať črevnú mikrofl óru.

 � Určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

Marťankovia s inulínom  100 tabliet

 � Marťankovia sú komplexom vitamínov a minerálov 

pre deti vo forme cmúľacích tabliet. 

 � Obsahujú potrebné vitamíny, minerály pre správny rast 

a vývoj dieťaťa.

Prostata   |   Výživové doplnky

Pečeň   |   Výživové doplnky

Trávenie   |   Zdravotnícka pomôcka

HYGIENA   |   Kozmetický výrobok HYGIENA   |   Kozmetický výrobok

Hnačka   |   Zdravotnícka pomôcka Vitamíny a minerály   |   Výživové doplnky

Urinálny systém  |   Výživové doplnky

V AKCII aj 
Degasin 32 tbl.

V AKCII aj 
Prostenal® FORTE 30 tbl.

V AKCII aj 
Tammex Family 10 vrec.

V AKCII aj 
Urinal Akut®FORTE 10 tbl.

304
20 pst

305
32 pst

203
10 vrec.

157
50 ml

204
200 ml

9517
60 tbl

9511
20 tbl

456
10 tbl

609
30 tbl

756
20 tob

953
8 vrec. 8012

100 tbl

845€

1205€

2115€2250€

1200€

540€

665€

505€

400€

1600€

530€895€
143 €/l 21 €/l

3 

ZA CENU 

2
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cena za 1 ks



ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 

LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   
Doprava 

zadarmo

Doručenie 

už do 24 hodín

Osobný odber 

100 lekární
dojčenská výživa dojčenská výživa detská pokožka

dentálna hygiena

autolekárnička

dojčenská
výživa

dojčenská
výživa

kozmetika

kozmetika

zdravotnícka 
pomôcka

Masť je vhodná na starostlivosť o pokožku 
zadočkov dojčiat, popraskanú a suchú 

pokožku a tiež pokožku pŕs dojčiacich matiek. 
pH = 5,5.

Dexpanthenol baby  
masť 125 ml

Medicinálna ústna voda 
na vyplachovanie ústnej dutiny. 

Použitím pred čistením zubov rozpúšťa 
bakteriálne plaky. Po čistení zubov 

alebo medzi dvomi čisteniami zabraňuje 
tvorbe zubného kameňa.

LACALUT® aktiv
Ústna voda 300 ml

akcia 300 ml

465€

290€

Autolekárnička - plastová, oranžová. 
Spĺňa požiadavky platnej vyhlášky 

MZ SR. Vhodná pre osobné (najviac 
s ôsmimi sedadlami okrem sedadla 

pre vodiča) aj nákladné vozidlá. Vrátane 
karty prvej pomoci.

Autolekárnička  set

akcia
995€

895€

cena

od 1465€

Mliečna batoľacia výživa. Obsahuje unikátnu klinicky 
testovanú zmes prebiotík. Obsahuje Vitamíny A, C a D, 

ktoré prispievajú k správnej funkcii imunitného systému. 
Akcia 5 + 1 zadarmo platí na kombináciu viacerých 

vybraných druhov výživ Nutrilon™ v rámci jednej rady 
produktov (Pronutra, HA, A.R.). Akcia sa nevzťahuje 

na počiatočnú dojčenskú výživu. Platí iba s hracou 
kartou. Kartu dostanete na požiadanie v lekárni.

Táto akcia sa vzťahuje iba na mlieka, ktoré zákazník 
uhradí v plnej výške (bez lekárskeho predpisu).

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.

Lahodná mliečna chuť. Vápník a vitamín D 
pre normálny rast kostí.  Akcia 5 + 1 zadarmo 

platí na kombináciu viacerých vybraných druhov 
výživ Sunar®. Akcia sa nevzťahuje na počiatočnú 

dojčenskú výživu. Platí iba s hracou kartou. Kartu 
dostanete na požiadanie v lekárni.

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 obaltoch a  www.mliecnytuk.sk.

Sunar® complex 2,  2 banán, 3, 3 
banán, 3 vanilka, 4, 4 jahoda, 5 600 g

akcia
1000€

900€

cena

895€

 NutrilonTM Pronutra 2, 2 Good 
Night, 3, 4, 5 800 g (vrátane príchutí), 

NutrilonTM HA 2, 3 800 g, alebo 

NutrilonTM AR 2 800 g

ZĽAVA AJ NA

LACALUT® 
white 75 ml+25 ml

Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2015 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

5+1
ZADARMO

5+1
ZADARMO

15 /kg

ZĽAVA 

-35 %

9,67 /l

2+1
ZADARMO

repelenty kozmetika

 Najpredávanejšia značka repelentov 
na Slovensku! Repelentná ochrana proti 

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

PREDATOR FORTE 
REPELENT DEET 25 % 

sprej 150 ml

akcia

550€

465€
31 /l

ZĽAVA AJ NA
PREDATOR REPELENT 

JUNIOR 150 ml 

a PREDATOR REPELENT 

DEET 16 % 150 ml 

meranie krvného tlaku zdravotnícka 
pomôcka

Klinicky testovaný  digitálny tlakomer 
s PAD funkciou na zachytávanie srdcovej 
arytmie. 30 pamätí, 3 roky záruka. Teraz 

s darčekom -  digitálny teplomer MT 3001.

Digitálny tlakomer 
microlife® BP3 AG1 1 ks akcia

5055€

3990€

 

30% zlavu  

 

VYMEN STARÚ ZA NOVÚ

Prevratné riešenie
 

10x menej abrazívna 10x menej abrazívna

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté 
v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru 

uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

MAXimum zdravia pre celú rodinu

71,60 /l18,31 /kg

cena za 1 ks

FORTE 25 %

S kartou 
prvej pomoci

Nakombinujte si ľubovoľnú trojicu produktov Dr.Max. 

Namiesto troch zaplatíte iba za dva. 
Platí pre viac ako 190 produktov!

VICHY LIFTACTIV
Proti hlbokým vráskam a strate pevnosti

 *  Akcia platí na vybrané produkty značky Dr.Max. Viac informácií na www.drmax.sk. Akcia sa nevzťahuje na humánne lieky Dr.Max a produkty v akcii 1+1 zadarmo. 

Zadarmo získate vždy produkt s najnižšou predajnou cenou z trojice zakúpených produktov.

Ku každému produktu z radu VICHY LIFTACTIV získate 3 darčeky – Tašku na leto, VICHY Micelárnu vodu 100 ml 

a LA ROCHE-POSAY Mlieko po opaľovaní 100 ml.

KU KAŽDÉMU PRODUKTU 

až 3 darčeky
ZADARMO

TAŠKA NA LETO, 

MICELÁRNA VODA A MLIEKO 

PO OPAĽOVANÍ

MICELÁRNA

PO O NÍ

K NÁKUPU 
PRODUKTOV AVÉNE 

v hodnote minimálne 25 € ZÍSKATE 

ZADARMO
Avéne Termálnu vodu 50 ml 

a Micelárnu vodu 100 ml

Akcia platí pri nákupe produktov Avéne minimálne v hodnote 25 €. Ku každému nákupu získate 2 darčeky – Avéne Termálnu vodu 50 ml a Micelárnu vodu 100 ml.

cena za 1 ks cena za 1 ks

+ DARČEK 
teplomer MT 3001 

ZADARMO

EAU THERMALE Avéne
Starostlivosť o všetky typy citlivej pokožky

3 
ZA CENU 

2*



*Liek na vnútorné použitie. ** Liek na vonkajšie použitie. Voltaren® forte obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku. Septonex obsahuje karbetopendecíniumbromid (bromid karbetopendecínia). MUCOSOLVAN® sirup 

a MUCOSOLVAN® Junior obsahujú ambroxoliumchlorid. MUGOTUSSOL® sirup obsahuje dextrometorfániumbromid. Guttalax® obsahuje dinátriumpikosulfát. Visine® Classic 0,05 % obsahuje tetryzolín. 

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Akcia platí od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Platí až do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

kašel

MUCOSOLVAN® sirup 100 ml

lokálna bolesť

1050€

1240€

Voltaren® forte  2,32 % gél 100 g

zápcha

275€

345€

Guttalax® 15 ml

bolesť hrdla

595€

755€

Dorithricin® 20 pas ord

liek* liek* liek** liek*

480€
605€

nervozita, stres

PERSEN forte® 20 cps

svrbenie, opuch, zápal

595€

675€
660€

735€

DAPIS 
gél 40 g

zachrípnutie, strata hlasu

395€

495€

HOMEOVOX®
60 tbl

dezinfekcia

275€

310€

Septonex 45 ml

liek** liek* kozmetika liek*

unavené oči

Visine® 
Unavené oči  10 ml

kombinácia laktobacilov 

a Saccharomyces 

boulardii 785€

985€

Biopron® FORTE  30 + 10 cps

chrupavky, kĺby

2695€

3005€

VERSAN+ 90 tbl

morská voda

1090€

1365€

STÉRIMAR® 100 ml

zdravotnícka pomôcka zdravotnícka pomôcka

výživový doplnok

vyživový doplnok

410€

515€

menopauza

GS Merilin Harmony 60 + 30 tbl

žily

1895€

2115€

VARIVENOL
120 tbl

výživový doplnok výživový doplnok

2075€

2595€

105 /kg

ZĽAVA AJ NA 

MUCOSOLVAN® 
Junior 100 ml* 

a MUGOTUSSOL® 
sirup 100 ml*

K NÁKUPU  
Magnesium-

Sandoz® 300 mg 

RAPID 20 vreciek 

za 0,01 € 

109 /l

D ith i i ® UCOSOLVAN®

k

V l ® f 2 32 %

6

DA
gé

HO

mikrosprej 
s obsahom

morskej vody

V
é

ZĽAVA AJ NA
Visine® Classic 0,05 %, 

očná roztoková 
instilácia** 15 ml

VER

jazvy, strie

970€

1215€

Bi-Oil®  
60 ml

kozmetika

161,67 /l

dojčenské fľaše

dojčenská fľaša 
Lovi  250 ml 

+ dojčenská fľaša 
Lovi 150  ml

ZADARMO

meranie krvného tlaku

5150€

7560€

Tensoval® comfort  
s adaptérom 1 ks

nechtové mykózy

1190€

1400€

Scholl Kúra 
na nechtovú 
mykózu  3,8 ml

zdravotnícka pomôcka zdravotnícka pomôcka zdravotnícka pomôcka

735€

820€

d

++++++++ ++++++++++++++++++ d

5

Tensoval® con
m

48 /l

MUCOSOLVAN® 
SIRUP 100 ml

10 ml

vitalita

960€

1205€

GS Koenzým Q10 60 mg 30+30 cps

výživový doplnok

opaľovacie prípravky

2590€

3065€

BIODERMA 
Photoderm

SPF 15
sprej 400 ml

kozmetika

64,75 /l

ZĽAVA AJ NA
Bioderma PHOTODERM 

BRONZ SPF 30 200 ml  

a PHOTODERM KID SPF 

50+ 200 ml 

Photoderm 
SPF 15 sprej 

400 ml 

2 ml
+1 ml 

VÝHODNÉ 
BALENIE

K NÁKUPU  
DARČEK kniha 
HOMEOPATIA 

do vrecka 
ZADARMO


