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hnačka liek1

akcia
735€

595€

20 
tvrdých cps

Imodium®  20 tvrdých cps

Rýchla a účinná liečba hnačky. Úľava 
často už po 1. dávke. Neovplyvňuje 

prirodzenú črevnú mikrofl óru. 
Imodium® tbl aj cps obsahujú 

loperamidi hydrochloridum. 
Zľava aj na Imodium®Instant1 

orodispergovateľné 6 tbl a Imodium® 
8 tvrdých cps

zápcha liek1ha liek

Guttalax®  15 ml

Spoľahlivá úľava 
od zápchy už ráno. 
Nástup účinku o 6 -12 
hodín. Možnosť individuálneho 
dávkovania. Užite si leto a dovolenku 
bez zápchy. Guttalax® obsahuje 
dinátriumpikosulfát.
Zľava aj na Dulcolax® 40 tbl 
alebo čapíky 6 ks. Dulcolax®1,9 
obsahuje bisacodyl

akcia
360€

295€

15 ml

lokálna bolesť liek2

cena

1195€
, €/kg

150 g

Voltaren®  
Emulgel®  150 g 

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

tlmí zápal, zmenšuje opuch. 
Obsahuje dietylamínovú soľ 

diklofenaku. 

K NÁKUPU 
Voltaren® 

Emulgel®2 50 g 
(v hodnote 6,10 €)

LEN ZA 1 €!
20,00 €/kg

kolagén výživový 
doplnok

akcia
1810€

1460€

Colafit  60 kociek

99,9 % čistý lyofi lizovaný kolagén 
bez farbív a  prídavných látok. Stačí 

jedna kocka denne.
Vhodné pre športovcov, seniorov, 

tehotné a dojčiace ženy.

cena za 1 ks

990€
od

od , €/l

opaľovanie kozmetika 

Opaľovacie prípravky 
EQUILIBRIA

Spoľahlivé UVA a UVB fi ltre vhodne 
doplnené extraktom z morskej riasy 

Laminaria ochroleuca. S obsahom 
bambuckého masla. Rad BABY 

možno používať u detí už od 
narodenia. 

kozmetika 

 2+1
ZADARMO

cena za 1 ks

2+1
ADARMO

ľpaľovac

22
ZA

zubná hygiena zdravotnícka 
pomôcka 

LISTERINE® 
PROFESSIONAL 
GUM THERAPY  250 ml

Ústna voda na profesionálnu domácu 
starostlivosť. Klinicky overená liečba 
krvácania a zápalu ďasien.
Zľava aj na iné vybrané produkty 
LISTERINE® PROFESSIONAL

akcia
590€

500€
, €/l

NAL
PY 250 ml

sionálnu domácu
y overená liečba

akcia
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NAKUPUJTE 
na www.drmax.sk
a k nákupu produktov 
značky Avène nad 16 € 

získate DVA DARČEKY 
v hodnote 8 € 

ÚPLNE ZADARMO

K nákupu produktov Avène v hodnote minimálne 16 € získate dva darčeky:
Termálnu vodu Avène 50 ml a Mlieko po opaľovaní Avène 50 ml v hodnote 8 €.

Platí len na online nákup na www.drmax.sk od 1. 7. do 31. 8. 2016 alebo do vypredania zásob.



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte 
poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

trávenie 

alergia, uštipnutie hmyzom

liek1

liek2

probiotikum 

alergia

liek1

liek1

únava, vyčerpanie liek1trávenie a nevoľnosť liek1

komplex laktobacilov 
a bifi dobaktérií

hojenie rán

výživový 
doplnok

zdravotnícka 
pomôcka 

akcia
975€

895€

100 ml

, €/l

akcia
870€

720€

32 cps

akcia
790€

690€

akcia
810€

695€

akcia
690€

650€

akcia
325€

275€

Hylak® forte  100 ml 

Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikrofl óry pri hnačke, ale aj zápche a pri 
liečbe antibiotikami. Vhodný pre deti od 2 rokov. Obsahuje metabolické produkty baktérií. 

K NÁKUPU aviomarin®1 10 tbl. LEN ZA 0,01 €! (V hodnote 3,10 €). Pre rýchlu a spoľahlivú prevenciu 
cestovateľskej nevoľnosti a vracania. Obsahuje dimenhydrinát. 

MAGNESIUM 
250 mg Pharmavit® 

 20 šumivých tbl

Šumivé tablety s jahodovou 
príchuťou s obsahom horčíka.

LINEX® kapsuly  32 cps

Používa sa pri hnačkách, nadúvaní 
a iných poruchách trávenia. Vhodné 
na cestovanie. Pre deti aj dospelých. 

Zľava aj na LINEX® kapsuly 16 cps  

Laktobacily „6”  30 a 60 cps

Obsahuje komplex 6 kmeňov 
laktobacilov a bifi dobaktérií. 

Množstvo 5 miliárd mikroorganizmov 
v každej kapsule na konci doby 

minimálnej trvanlivosti je overené 
stabilitnou štúdiou.

Levocetirizin 
Dr.Max 5 mg  7 tbl

Používa sa na liečbu príznakov 
spojených s alergickými stavmi 

ako sú alergická nádcha a žihľavka. 
Obsahuje levocetirizín.

Fenistil® gél  30 g

Rýchla úľava pre podráždenú 
a svrbiacu pokožku - svrbiaca 
vyrážka, uštipnutie hmyzom, 

spálenie slnkom, povrchové 
popáleniny, žihľavka. Forma gélu 

má chladiaci účinok. Obsahuje 
dimetindénmaleinát.

UniGel  5 g

Unikátny gél na urýchlenie hojenia 
rán ako sú odreniny, kútiky, opary, 

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

Zabraňuje vzniku jaziev a zlepšuje 
ich vzhľad.

akcia
1290€

1150€

60 cps

akcia
725€

650€

30 cps

akcia
335€

295€

Fenistil® gél 30 g
UniGel 5 g

PANCREOLAN® forte 
 60 tbl

Obsahuje tráviace enzýmy 
na prírodnej báze, ktoré obnovujú 

a zlepšujú trávenie. Odstraňuje 
ťažkosti ako je pocit plnosti, 

nadúvanie a plynatosť po jedle.     

trávenie a nevoľnosť liek1

Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikrofl óry pri hnačk
liečbe antibiotikami. Vhodný pre deti od 2 rokov. Obsahuje metabolick

K NÁKUPU aviomarin®1 10 tbl LEN ZA 0 01 €! (V hodnote 3 10 €) Pre rýchlu a s

akcia
975€

100 ml

k® forte 100 ml 

ke, ale aj zápche a pri

Hylak
ikrofl óry pri hnačk

NOVINKA

Po bodnutí hmyzom je vhodné dôkladne ošetriť oblasť vpichu. V prípade, ak žihadlo ostalo 
v  rane, treba ho vytiahnuť. Bolesť aj opuch zníži schladenie miesta ľadom. Pomáha aj 
priloženie krúžku citróna, cibule alebo octového obkladu. Na koniec sa doporučuje ošetriť 
miesto gélom s účinnou látkou, ktorá zmierni svrbenie a zápal.VEDELI STE, ŽE? 



lokálna bolesť liek2

akcia
775€

725€

náplasť 
5 ks

prírodné fl avonoidy výživový 
doplnok

únava, vyčerpanie výživový 
doplnok 

akcia
895€

795€

100 tbl

opuch, zápal liek1

bolesť liek1

vitamíny a minerály výživový 
doplnok oči výživový 

doplnok

akcia
1990€

1790€

bolesť liek1

akcia
545€

475€

akcia
805€

695€

50 tbl

Ibalgin® 400  48 tbl

Účinné analgetikum 
s protizápalovým účinkom. Pomáha 

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

bolestiach, znižuje horúčku. 
Obsahuje ibuprofen.

Ibalgin® KRÉM  100 g

Potláča bolesť svalov a kĺbov, 
tlmí zápal a znižuje opuch. Dobre 

sa vstrebáva. Bez parfumácie. 
Bez rizika fototoxicity. Obsahuje 

ibuprofen. 
Akcia platí aj pri kúpe 2 balení 

Ibalgin® GÉL 100 g.

ATARALGIN®  50 tbl

Účinkuje proti bolesti hlavy a krčnej 
chrbtice. Uľavuje od bolesti a znižuje 

emočné a psychické napätie.
Zľava aj na ATARALGIN®  20 tbl

AESCIN 20 mg  90 tbl 

Liečba lokalizovaných opuchov, 
zápalov, podliatin a chorôb 

žíl dolných končatín. Obsahuje 
alfa - escinum.

90 tabliet za cenu 60 tabliet

DioMax  60 a 120 tbl

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

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

a vstrebateľnosť z tráviaceho traktu.

Šumivé vitamíny 
a minerály  20 tbl 

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. Zadarmo vždy 

produkt s najnižšou predajnou cenou.

Magnesium B6  
50 a 100 tbl

Magnézium (horčík) a vitamín
B6 prispievajú k zníženiu únavy

a vyčerpania. Obsahuje horčík
v organickej forme, ktorá 

sa v ľudskom tele výborne vstrebáva.

Lutein Complex 
Premium  90 cps

Obsahuje rybí olej, luteín, zeaxantín, 
selén, zinok, vitamíny C, E 
a betakarotén, ktorý sa v ľudskom 
tele mení na vitamín A. Vitamín A
 a zinok prispievajú k udržaniu 
dobrého zraku.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte 
poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

cena

899€

krém 2 x 100 g

, €/kg

akcia
1055€

995€

akcia
1790€

1590€

120 tbl

akcia
60 tbl

990€

890€

cena za 1 ks

220€

bolesť liek1

akcia

Ibalgin® 400  48 tbl

Účinné analgetikum

ÉIbalgin® KRÉM 100 g
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oči výživový 
doplnok

L t i C lLutein Complex 
P i

akcia
595€

545€

50 tbl

lokálna bolesť liek2kk

akcia
775€

náplasť 
5 ks

75€bolestiach, znižuje horúčku. 
Obsahuje ibuprofen.

Diclobene 140 mg  
liečivá náplasť 5 ks

Liečivé náplaste a gél s obsahom 
sodnej soli diklofenaku pre 

rýchlu a spoľahlivú úľavu 
od bolesti svalov a kĺbov.  

Zľava aj na Diclobene gél2 100 g

PRI KÚPE 2 BALENÍ 
IBALGIN® KRÉM 100 g

UŠETRÍTE AŽ 

3,21 € 

lokálna bolesť liek2

od

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



ENDIEX®1  28 cps

Lieči hnačky infekčného aj neinfekčného pôvodu, 

neovplyvňuje prirodzenú črevnú mikrofl óru a je vhodnou 

súčasťou každej cestovnej lekárničky. Obsahuje nifuroxazid.     

akcia
690€

550€

Strepfen®1  16 pst

Rýchlo a dlhodobo uľaví od zápalu a opuchu v krku. Tlmí bolesť v krku 

až 3 hodiny. Obsahuje fl urbiprofén.

Zľava aj na Strepfen®1 24 pst

akcia
600€

480€

16 pst

Bolesť hrdla nie je vhodné podceňovať ani v letných mesiacoch. 

Studené nápoje, klimatizácia alebo jedna z najčastejších príčin bolestí 

v hrdle - zápal. Je to rad obranných reakcií, ktorými naše telo reaguje 

na prítomnosť baktérií, vírusov a kvasiniek. 

Najlepšou prevenciou je posilnenie imunity.  K zvýšeniu našej 

imunity prospeje pravidelný pohyb a obohatenie jedálnička o zeleninu 

a ovocie s množstvom vitamínov a minerálov. Obmedziť alebo úplne 
vylúčiť by sme mali fajčenie, ktoré negatívne vplýva na prekrvenie 

slizníc, vysušuje ich, a tak znižuje ich obranyschopnosť. Vysušovanie 

sliznice môže spôsobovať aj vlhkosť vzduchu v priestoroch, v ktorých 

sa zdržiavame.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte
poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 

Najzákladnejšia prevencia cestovateľskej hnačky.

Pamätajte, že na cestách sa oplatí dodržať niekoľko zásad:

✘ vyvarovať sa konzumácii potravy z pouličných stánkov

✘ nekonzumovať surové šaláty, voľte zeleninu tepelne upravenú 

a ovocie, ktoré sa dá šúpať

✘ nepiť vodu z vodovodu

✘ nepiť nápoje s ľadom, pretože môže byť pripravený 

z miestnej vody alebo za zlých hygienických podmienok

✘ nepiť miestne pivo, nemusí byť pasterizované

✔ pred cestou a zároveň aj počas nej zvýšiť užívanie probiotík

✔ umývať si ruky vždy pred jedením a po použití toalety

PO OPAĽOVANÍ
PO UŠTIPNUTÍ 

ALEBO NA ALERGIUMOČOVÉ CESTY

ENDIEXX®1 288 ccpsps  
Lieči hnačky infekčného aj neinfekčného pôvodu, 

neovplyvňuje prirodzenú črevnú mikrofl óruu aa jeje vhodnou 

súčasťou každej cestovnej lekárničky. Obsahuhujeje nnififuru oxazid.     

SSttrreepffen®1  16 pst

Rýchlo a dlhodobo uľaví od zápápppalalalalu u aa opopuchuhu vv kkrkrku.u. TTlmlmíí bobolelesťsť vv kkrkrkuu

až 3 hodiny.y OObsbsahhujuje fl flurbiprprprofofoffénén..

Zľava aj na Strepfen®1 24 pst

Pobalte sa na cesty s Dr.MaxPobalte sa na 



Dettol 0,2% 
antiseptický sprej2 
 100 ml

Na čistenie čerstvých drobných 

rán a na likvidáciu bežných 

baktérií, ktoré infi kujú drobné 

rany. V efektívnej forme 

v spreji. Neštípe, nefarbí, 

nezapácha, bez jódu. Obsahuje  

benzalkóniumchlorid.

Jednoduchá prvá pomoc 

na zabránenie infekcii 
drobných rán:

✔ Očistite si ruky 

pred a po chytaní rany pomocou 

antimikrobiálneho mydla alebo antibakteriálnym gélom na ruky 

na báze alkoholu.

✔ Vyčistite ranu pod čistou tečúcou vodou a s antiseptickým 

prípravkom. Jemne osušte kožu okolo zranenia.

✔ Naneste antiseptický krém, ktorý zabije zostávajúce mikróby 

a baktérie.

✔ Chráňte ranu tým, že ju zakryjete a pravidelne meňte obväz.

✔ Nezabudnite na dobrú hygienu umývania rúk.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte
poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 

ROSALGIN® EASY8  5 x 140ml

Prináša rýchlu úľavu od pálenia a svrbenia pri vaginálnych mykózach 

a bakteriálnych infekciách. Chráni a podporuje laktobacily. Obsahuje 

benzydamíniumchlorid.  Zľava aj na ROSALGIN®8 10 x 500 mg

Najjednoduchšia liečba zápalu močových ciest je prevencia.

Väčšine zápalov sa dá predísť dodržiavaním jednoduchých 

pravidiel. Najdôležitejšie je, aby boli spodné partie stále v suchu 

a teple. Práve vlhké a chladnejšie prostredie je vhodné 
na množenie baktérií a ich prechod do močových ciest. 

Niekoľko rád, ktoré môžu pri prevencii pomôcť:

✔ po kúpaní si prezliecť mokré plavky,

✘ nesedieť na studených podkladoch,

✔ po kúpaní na kúpaliskách alebo na plavárni vyprázdniť 

močový mechúr.

akcia
1165€

950€

5 x 
140 ml

, €/l

mmococouo

akcia
465€

350€
, €/l

NA OPAĽOVANIEPROTI KOMÁROM NA CESTY

DDDDeeetttttttoooolll 0000,,,2222%%%%  
aaannnttttttiiiiisssssseeeeeppptttttiiiiiccckkkkkýýýýýýýýýý ssppprrreeejjjjj22222

1110100 0 mlml

NaNaNa čččisisteteteteninin ee čeččeččerrssrsr tvtvtvtvvvýýcýcýcýý hhhh drdrrrdd obobbooboobo nnýnýýnýýnýný hchhhh 

RROOSSAALLGGIIINNNNN®®®® EEEEAAASSSYYY88YYY   55 xx 14140m0mlll

PrPrininášášaa rýrýýýchchcc lulu úúľaľaaavuvuvuvu ooooddd d pápápáp lelele iniaa a a svsvrbrbrbrbenene iaiia ppp iiriri vvagginnálállnynychh mmyky ózó acachh

aa babaktktereriáiálnlnycycyccych h h hh ininiinfefefefekckckck iáiáchchhh. ChChChChh áráráránininin aaaa pppp dododpoporurujeje llakaktototoobabaacicily. Obsahuje 

bebenznzydydydydamamamamíníníníniuiuiuiumcmchlhlhlhlllororororoooro iidididid....  ZľZľava ajj na ROSALGIN®8 10 x x 505000 mgmg

aakkcciiaa
465€

50€

Pobalte sa na cesty s Dr.Maxcesty s Dr.Max



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte 
poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

nadmerné potenie 

akcia
1050€

950€

kozmetika

nechtová mykóza zdravotnícka 
pomôcka meranie krvného tlaku zdravotnícka 

pomôcka 

akcia
4815€

3850€

Perspi-Guard 
Maximum 5  
30 ml

STOP nadmernému poteniu 
a zápachu. Najlepší antiperspirant 
v spreji vhodný pre podpazušie, 
ruky a chodidlá. Nedráždi pokožku 
a aplikuje sa 1-2 krát týždenne. 
Vhodný pre mužov aj pre ženy.

Excilor® pero na liečbu 
plesňových infekcií 

nechtov  400 aplikácií 

Zastavte pleseň v počiatku. Excilor® 
preniká do nechta, lieči zvnútra smerom 

na povrch. Jednoduché použitie.

Klinicky testovaný  digitálny 
tlakomer s PAD funkciou 
na zachytávanie srdcovej arytmie, 
s 30 pamäťami, 3 roky záruka. 
Digitálny teplomer MT 3001 úplne 
ZADARMO.

močové cesty výživový 
doplnok

Urinal Akut® FORTE 
so zlatobyľou  10 tbl

Rýchla a účinná starostlivosť 
o močové cesty. Obsahuje CystiCran®, 

vysokokoncentrovaný extrakt z brusníc 
veľkoplodých, výťažok zo zlatobyle 

obyčajnej a vitamín D. Zľava aj na 
Urinal Akut® FORTE so zlatobyľou 20 tbl

akcia
1125€

925€

10 tbl

akcia
1210€

995€
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NOVINKA

kožná mykóza liek2

akcia
480€

440€

Candibene krém  20 g

Antimykotikum na liečbu mykóz 
kože a nechtového lôžka. Obsahuje 

clotrimazolum. 

akciaCCaannddibbenee kkrréém 20 g

intímna hygiena kozmetika 

akcia
720€

550€
, €/l

Saforelle®  
250 ml

Má zásadité pH, neobsahuje mydlo, 
jemne pení a šetrne čistí intímne 
partie. Obsahuje extrakt z lopúcha 
veľkého. Zmierňuje svrbenie, 
podráždenie a začervenanie pri 
intímnych problémoch.

prírodný extrakt výživový 
doplnok 

cena za 1 ks

795€

Cranberry MaxAKUT 
 10 cps

Obsahuje CystiCran® - vysokokoncen-
trovaný výťažok z brusníc veľkoplodých 

(Vaccinium macrocarpon) 
s 36 mg proantokyanidínov (PAC).

prírodný extrakt výživový 
doplnok 

Cranberry MaxAKUT 
10 cps

DRUHÝ KUS 
LEN ZA 1 €!

ard 
5m 5 

prípravok na bradavice zdravotnícka 
pomôcka 

WARTNER® 
KRYOTERAPIA  50 ml

Zmrazí bradavicu až k jej jadru, 
najrýchlejšia metóda samoliečby, 
väčšinou stačí 1 aplikácia. 
Jednoduché použitie, vhodné pre 
deti od 4 rokov. Klinicky overený.

akcia
2275€

2125€
, €/l

rípravok na bradavice zdravotnícka
pomôcka 

RTNER® 
YOTERAPIA  50 ml

í bradavicu až k jej jadru, akcia

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

Tlakomer Microlife BP 3AG1  1 ks

intímna hygiena zdravotnícka 
pomôcka 

Vaginálne tablety vhodné pri 
bakteriálnej i kvasinkovej infekcii 
s obsahom laktobacilov a kyseliny 
mliečnej. Zľava aj na ďalšie vybrané 
produkty z radu IDELYN® Beliema®

IDELYN® 
Beliema® 
Effect 10 tbl

akcia
910€

750€

SS
25

Má

na hygiena zdravotnícka
pomôcka 

® 
bl

10 tbl



repelent repelent

akcia
495€

445€
,€/l

lupiny, ekzém kozmetika 

akcia
1490€

1190€

psoriáza 
- seborea 

200 ml

,€/l

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte 
poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

prírodný extrakt výživový 
doplnok kĺby výživový 

doplnok

akcia
3290€

2990€

kĺby výživový 
doplnok 

Obsahuje kombináciu glukozamínu, 
chondroitínu, MSM, hylauronátu 
sodného, kolagénu typu 
II a vitamínu C, ktorý prispieva 
k normálnej tvorbe kolagénu, a tým 
k správnej funkcii kostí a chrupaviek.

Kombinácia hydrolyzovaného 
kolagénu Peptan® F 2000 

HD s vitamínom C, ktorý prispieva 
k normálnej tvorbe kolagénu, 
a tým k správnej funkcii kostí, 

chrupaviek a kože.

Komplexná a overená 
starostlivosť o prostatu a močové 
cesty. Prostenal® PSA test 
je jednoduchý a spoľahlivý domáci 
test kondície prostaty, pomocou 
ktorého rýchlo zistíte, či je vaša 
hladina PSA v norme.

autolekárnička zdravotnícka 
pomôckaspánok výživový 

doplnok 

akcia
785€

635€

45 tob

pokožka, zrak, imunita výživový 
doplnok 

NEOSPAN forte  45 tob

Komplexné zloženie extraktov 
kozlíka lekárskeho, mučenky 

opletavej a chmeľu otáčavého, 
pomáha pri lepšom zaspávaní 
a spánku, pričom nevyvoláva 
závislosť a neovplyvňuje fázy 

normálneho spánku.
Zľava aj na NEOSPAN forte 15 tob

Autolekárnička  set

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.

Repellent 
spray  150 ml

Sprej s repelentným účinkom proti 
hmyzu – vhodný na aplikáciu 
na pokožku aj odevy. Spoľahlivo 
odpudzuje komáre, kliešte a mušky.

CutisHelp 
KONOPNÝ 
ŠAMPÓN 
PSORIÁZA-
SEBOREA  200 ml

Šampón pri prejavoch 
psoriázy a seboroickej 
dermatitídy. 
Zľava aj na CutisHelp 
Konopný šampón 
LUPINY-EKZÉM

akcia
1290€

1190€

akcia
595€

445€

90 cps

pokožka, zrak, imunita ý o ý
doplnok 

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.

akcia
795€

595€

Forte 
90 cps

ý extrakt doplnok 

á
atu a močové 
A test 

Prostenal® 
FORTE  60 tbl  

+ TEST  KONDÍCIE 

PROSTATY ZADARMO

spánok výživový 
doplnok 

NEOSPAN forteNEOSPAN forte  45 tob45 tob

kĺby doplnok

Complex 6 Aktiv  180 tbl

ak
495€

nt
ml

tným účinkom protim účinkom proti

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

NOVINKA

Kolagén 2000 Aktiv 1000 mg  x 120 tbl

cena

1795€

cena

995€

K NÁKUPU 
Antibakteriálny 
gél na ruky 50 ml

(v hodnote 2,75 €)

LEN ZA 1 €!
20,00 €/l

po opaľovaní kozmetika 

Panthenol 10 % 
sprej  150 ml  

Pantenol hydratuje a zvláčňuje 
pokožku podráždenú opaľovaním.

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

(21,00 €/l).

akcia
690€

520€

sprej

,€/l

y, ekzém kozmetika 

akcia

00 ml

och
k j



DOPRAJTE SI STAROSTLIVOSŤ 
O TELO A VLASY S FRANCÚZSKOU 
KOZMETIKOU ZA VÝHODNÉ CENY

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

*Akcia sa vzťahuje na vybrané deodoranty, antiperspiranty a šampóny Dercos.

ZĽAVA -2 €
NA DEODORANTY 
A ANTIPERSPIRANTY*

ZĽAVA -20 % 
NA ŠAMPÓNY 

DERCOS*

NOVINKA

*  Eucerin® Cestovný balíček obsahuje: Depigmentačný denný krém, 20 ml, Telové mlieko AQUAporin, 75 ml, Čistiaca micelárna voda 3v1, 125 ml, 
Zmatňujúca emulzia na tvár SPF 50+, 7 ml. Akcia platí v období od 1. 7. do 31. 8.2016 alebo do vypredania zásob.

CESTOVNÉ BALENIE ZADARMO*

Pri nákupe výrobkov Eucerin v minimálnej hodnote 29,90 €

75 l Či i i lá d 3 1 125 l

O*

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

Platí na duobalenie 
micelárnych vôd 
Sensibio, Sébium 
a Hydrabio

Originál je len jeden

1+1
VÝHODNÁ
CENA

M I C E L Á R N E  V O D Y  B I O D E R M A

Akcia platí od 1. 7. – 31. 8. 2016 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.  

Platí na dvojbalenie 
micelárnych vôd 
Sensibio, Sébium 
a Hydrabio 
2 x 500 ml alebo 
2 x 250 ml



Zdravé slniečko pre všetkých!

radí

V prvom rade si treba zapamätať, 
že pobyt na slniečku je najvhodnejší 
v doobedňajších hodinách a potom 
neskôr po obede. V čase obeda 
od 11.00 do 15.00, keď je slnko najvyššie 
a najhorúcejšie, je vhodné zdržiavať 
sa v chládku. 

Ďalej je nevyhnutné siahnuť 
po správnom opaľovacom prípravku. 
V opaľovacích prípravkoch 
nájdeme najčastejšie UVA a UVB 
fi ltre. Dôležitý údaj je tiež SPF 
faktor (Sun Protection Factor),  
ktorý sa uvádza na obaloch 
opaľovacích prípravkov 
a vyjadruje ich účinnosť. 
SPF sa vzťahuje výhradne 
k ochrane proti UVB 
žiareniu. Hodnota 
SPF vyjadruje 
násobok 
množstva 
slnečnej 
energie 
potrebnej 
na vyvolanie 
začervenania 
pokožky ošetrenej 
opaľovacím 
prostriedkom 
v porovnaní 

s nechránenou pokožkou. 
Napríklad: Pri použití SPF 50 
je na začervenanie pokožky 
potrebné 50x väčšie množstvo 
slnečnej energie ako v prípade, 
keď pokožka nie je chránená. (Filtre 
prepustia do pokožky len 1/50-inu 

z dopadajúceho UVB žiarenia). 
Pozor na zjednodušené 

interpretácie: SPF 
15 neznamená 

možnosť opaľovať 
sa 15x dlhšie 

ako bez použitia opaľovacieho 
prípravku, ani 15-hodinovú ochranu 
proti slnku. Množstvo slnečnej energie 
dopadajúcej na pokožku totiž 
nezávisí len od dĺžky pobytu na slnku, 
ale aj od konkrétnej dennej hodiny, 
množstva aplikovaného ochranného 
prostriedku a opakovania jeho aplikácie 
po kúpaní, utrení do uteráku a pod. 
UVA-PF (UVA Protection Factor) 
sa bežne na obaloch opaľovacích 
prípravkov neuvádza. Hodnota UVA-PF 
má dosahovať najmenej 1/3 z hodnoty 
SPF.

Aj vy často zvažujete aké veľké 
balenie krému si vziať?  Pokiaľ 
dodržiavate správny postup natierania 
vystačí jedno 200 ml balenie najviac 
na 6-7 dní pre dospelú osobu. 
Opaľovací prípravok je potrebné 
nanášať rovnomerne a v dostatočnom 
množstve. Odporúča sa aplikovať 

cca 2 mg / cm2, t.j. cca 30 ml 
na jedno natretie celého tela. 

Pri aplikácii nedostatočného 
množstva opaľovacieho 

prípravku výrazne klesá 
jeho účinnosť v porovnaní 

s deklarovaným SPF.

Neostáva nám už nič iné 
iba popriať vám a vašim 
ratolestiam príjemne 
strávené prázdniny 
a hlavne veľa oddychu.

Slniečko je našim najväčším prírodným zdrojom vitamínu D, ktorý prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému, k udržaniu zdravých zubov a zdravých kostí, k udržaniu 

správneho fungovania svalov. Okrem toho je letné slnko aj najlepším zdrojom dobrej nálady 
a pozitívnej energie. Aby sme si ho ale užili naplno, treba dodržiavať určité zásady.



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte 
poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

dojčenská výživa dojčenská 
výživa zubná hygiena kozmetika 

zubná hygiena kozmetika

SWISSDENT EXTREME 
Bieliaca zubná pasta 

 50 ml

Určená pre fajčiarov a milovníkov 
červeného vína, kávy a čaju. 

Obsahuje sódu bikarbónu, ktorá 
pomáha odstraňovať výrazné 

pigmentácie. Dvojitá dávka 
enzýmov papaínu a bromelaínu 

šetrne odstraňuje zafarbenie 
z povrchu zubov.

Zľava aj na SWISSDENT WHITE SOFT Zubná 

kefka trojbalenie

LACALUT® aktiv 
zubná pasta  75 ml

Medicinálna zubná pasta na ochranu 
pred parodontitídou. Má výrazne 

sťahujúci účinok, posilňuje parodont, 
zastavuje krvácanie z ďasien, 

spevňuje zubnú sklovinu a chráni 
pred vznikom zubného kazu.

Zľava aj na LACALUT® aktiv ústna voda 300 ml

Vieme, 
ako sa rodí 

skutočné 
priateľstvo

FYTO OBOJOK®

• Biocídny repelentný obojok proti 
kliešťom a blchám

• Obsahuje Geraniol, ktorý sa bežne 
vyskytuje v prírode 

• Neobsahuje insekticídy a hormónyy
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy 
prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Obojok 65 cm

•  Obsahuje rakytníkový a avokádový olej
•  Neobsahuje parfémy a farbivá

STAROSTLIVOSŤ O SRSŤ 
- JEMNÝ ŠAMPÓN

Roztok 200 ml

• Priaznivo ovplyvňuje kĺbovú 
chrupavku a podporuje elastické 
vlastnosti kĺbovej tekutiny

STAROSTLIVOSŤ O KĹBY

200 ml

90 tabliet

Zľava 15 % sa vzťahuje 
na všetky produkty 
Pet Health Care 
od 1. 7. do 31. 8. 2016

dojčenská výživa dojčenská
výživa

990€

850€

Amilk Bifi do obsahuje probiotiká Bifi dobacterium lactis a tiež nenasýtené 
mastné kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6). Vitamíny A, C, D a železo 

prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vyrobené vo Francúzsku. 
Vyskúšajte Amilk Bifi do bez obáv. 4 z 5 mamičiek potvrdili, 

že ich dieťa prijalo Amilk Bifi do nadpriemerne dobre.* 
*Millward Brown, štúdia so 195 dojčatami vo veku 6 až 12 mesiacov, Česká republika 2015. 

Testované na Nutrilon Pronutra 2, Sunar Premium 2, Beba Pro 2 a Amilk Bifi do 2.

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, 

výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na www.amilk.sk.

Amilk Bifido® 2, 3   
600 g

, €/kg

Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

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

www.amilk.sk

4 z 5Vyskúšajte dojčenskú výživu 
Amilk Bifi do bez obáv

Garancia 
dlhodobo 

výhodnej ceny

cena za 1 ks

dojčenská výživa

Imunonutrienty (vitamíny A, C a D) 
pomáhajú podporovať prirodzenú 
obranyschopnosť vášho dieťaťa.
Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská 

výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Odporúčame, 

aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, 

výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich 

starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie 

sú uvedené na obaloch a www.nestle.sk

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

akcia
1120€

850€

Cena za 1 ks

dojčenská 
výživa

Sunar® complex 2, 3, 4 a 5   600 g

Lahodná mliečna chuť.

Vápnik a vitamín D pre normálny rast 

kostí. 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.

akcia
1000€

870€

cena za 1 ks

,€/kg , €/kg

l

v 
u. 
rá 

né 
vka 
ínu akcia

1135€

895€
179,00/l

50 ml

cena

295€
, €/l

Akcia platí od 

1.  8. - 31. 12. 2016
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1. 8. - 31. 12. 2016



Doprava 
zadarmo 
nad 20 €

Osobný odber 
227 lekární

Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 
LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   

Prvé kroky 
robíme
s Humanou

NAMIXUJTE SI 
4 MLIEKA 

ZA CENU 27 € 

Mirka Kosorinová
Akcia 3+1 zadarmo platí do 31. 8. 2016 alebo do vypredania zásob pri zakúpení vybraných dojčenských mliek Humana 600 g. 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 webových stránkach www.humana-baby.sk.

LEN ZA 

6,75 € /kus
11,25 €/kg
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Prvé kroky  
robíme  
s Humanou

Mirka
Kosorinová

#prvekroky

ku každému nákupu 
DVD zadarmo

100% prírodná starostlivosť 
pre zdravie a krásu vašej pokožky

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 

produkt s najnižšou predajnou cenou.

ZADARMO
2+1

mixujte z viac ako 120 produktov značky Weledaujte z viac ako 120

K nákupu nad 20 € 
Minerálna maska VICHY 2 x 6 ml 
v hodnote 2,95 € ZADARMO

0 €
x 6 mlmll

Akcia platí pri nákupe produktov VICHY 
z rady starostlivosti o pleť.

MASKY PRE VŠETKY POTREBY PLETI



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na apilikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 

9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Canesten® obsahuje klotrimazol, Septonex obsahuje karbetopendecíniumbromid, 

MIG-400® obsahuje ibuprofen, MUCOSOLVAN® obsahuje ambroxoliumchlorid, Vectavir® obsahuje penciclovirum.

Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2016 alebo do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

vaginálne mykózy 

950€
1100€

Canesten® Kombi  
500 mg tbl vag + 20 g crm vag

liek2,8

intímna hygiena 

LACTACYD® Pharma 
ANTIMYKOTICKÝ 

 250 ml

kozmetika

pálenie záhy 

385€
435€

Rennie® ICE 
BEZ CUKRU  24 žuvacích  tbl

zdravotnícka pomôcka

dezinfekcia

440€
510€

Akutol® spray 
ochranný plastický 

obväz  60 ml

zdravotnícka pomôcka

73,33/l

trávenie 

870€
1020€

Biopron® FORTE  30 + 10 cps 

výživový doplnok

opar 

995€
1115€

Vectavir® 
tónovaný krém na opary  2 g

liek2

menopauza 

2115€
2595€

GS Merilin Harmony  60 + 30 tbl

výživový doplnok

prírodné fl avonoidy 

1095€
1355€

Venalex®  90 tbl

výživový doplnok

hygiena nosa 

1095€
1450€

STÉRIMAR® 
mikrosprej morskej vody 

100 ml

zdravotnícka pomôcka 

109,50 /l

vši a hnidy 

1660€
1910€

PARANIT 
šampón 100 ml

+ sprej 100 ml

 + hrebeň 
ZDARMA 

zdravotnícka pomôcka

83,00 /l

zapareniny

Sudocrem®  60 g

kozmetika

hrnček

AVENT hrnček s držadlami  260 ml

pre deti

inkontinencia

640€
800€

Menalind® 
professional 

čistiaca pena  400 ml

zdravotnícka pomôcka 

16,00 /l

fi xačný krém 

465€
490€

COREGA® 
FIXAČNÝ KRÉM 

Extra Silný 
SVIEŽI  40 g alebo 70 g

zdravotnícka pomôcka 

nechtová mykóza

Scholl Kompletná 
súprava 

pre ošetrenie 
atletickej nohy  

4 ml + 10 ml

zdravotnícka pomôcka 

dezinfekcia

SEPTONEX 
 sprej 45 ml

liek2

bolesť

315€
375€

MIG - 400®  30 tbl

liek1

kašeľ 

650€
770€

MUCOSOLVAN® 
Retard 75 mg  20 cps 

liek1

ZĽAVA AJ NA
Canesten® 8 

vag tbl

ZĽAVA AJ NA
MIG® Junior 2 % 
suspenzia 100 ml

6
ZĽAVA AJ NA

MUCOSOLVAN® 
Junior sirup 

100 ml

ZĽAVA AJ NA

Rennie® ICE 
BEZ CUKRU 

48 žuvacích tbl 

ZĽAVA AJ NA

Sudocrem® 
125 g, 250 g alebo 

400 g 

6

M

16ZĽAVA AJ NA

Menalind® kožný 
ochranný krém 

200 ml

STÉR

109,50

ZĽAVA AJ NA

STÉRIMAR® Cu                              
sprej 50 ml

365€
445€

starostlivosť o pokožku 

Bi-oil®  60 ml

kozmetika

995€
1225€

1295€
1545€

meranie tlaku 

zdravotnícka pomôcka 

3595€
4505€

Tensoval 
comfort classic  1 ks

685€
785€

27,40/l

360€
390€

165,83 /l

e použitie 3 Liek na aplikáciu do

K NÁKUPU
COREGA® 

ANTIBAKTERIÁLNE 
TABLETY 1 blister 

(v hodnote 0,85 €)

LEN ZA 0,01 €!

metika

6
27,ZĽAVA AJ NA

ostatné produkty 
z radu LACTACYD® 

Pharma 250 ml

60,83/kg

ddddd žžžžžžžržrž ddddddddada llllllllaammimk s

1050€
1250€

ZĽAVA AJ NA

Bi-oil ®
125 ml a 200 ml
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