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Lekáreň

K nákupu Veral 25 mg1  

30 tbl (v hodnote 3,29 €)

len za 0,01 €

K NÁKUPU SUN INDICATOR 

Náramok pre bezpečné opaľovanie 

7 ks (v hodnote 4,99 €)

len za 1,99 €

-25 %
OPAĽOVANIE  
EQUILIBRIA opaľovacie prípravky pre celú rodinu
Spoľahlivé UVA a UVB filtre vhodne doplnené extraktom z morskej riasy Laminaria ochroleuca. 
S obsahom bambuckého masla. Rad BABY možno používať u detí už od narodenia. 
Zľava -25 % na všetky produkty EQUILIBRIA. Kozmetika. 

ÚNAVA A VYČERPANIE 
Magnesium B6 Premium 100 mg 50 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.

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

obsahuje benzalkonii chloridum.

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

LOKÁLNA BOLESŤ 
VERAL® 1 % gel2 100 g 
Na úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Obsahuje diclofenacum natricum.

999 €
50 tbl

od 749 €
od 3,746€/100 ml

/459 €

399 €
100 ml

3,990€/100 ml

/1019 €

899 €
50 g

17,980€/100g

649 €
100 g

6,490€/100 g2+1
zadarmo

bežná cenabežná cena



Lekáreň

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.

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

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

OPARY 
HERPESIN® KRÉM2 2 g alebo 5 g
Liek2 pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva opary. Obsahuje aciklovir.

BOLESŤ A HORÚČKA 
MIG-400® 30 tbl
Rýchly proti bolesti a horúčke. Liek1 obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ HRDLA 
Strepsils® PLUS 24 pst alebo 20 ml SPRAY
Liek1 na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám. 
Pri problémoch s prehĺtaním.

OPARY 
ZOVIRAX® DUO2 2 g 
Krém na liečbu oparu s dvojitým zložením: zastavuje množenie vírusu 
a pomáha liečiť zápal. Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

BOLESŤ 
Voltaren® Rapid 25 mg 20 cps
Ľahko prehltnuteľné želatínové tobolky s protizápalovým účinkom pre 
rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Liek1 obsahuje draselnú 
soľ diklofenaku. 

NÁDCHA 
Olynth® HA 0,1% 
alebo Olynth® HA 0,05% 
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 
TROJAKÝ ÚČINOK: uvoľnenie upchatého nosa, zvlhčenie a regenerácia 
nosovej sliznice. Lieky5 obsahujú xylometazolíniumhydrochlorid.

ALERGIA 
Levocetirizin Dr.Max 5 mg 7 tbl 
Liek1 sa používa na liečbu príznakov spojených s alergickými stavmi, 
ako je alergická nádcha a žihľavka. Obsahuje levocetirizín.

/809 €

699 €

/1329 €

1049 €
10,490€/100 g

/709 €

659 €
2 g

/369 €

319 €

/729 €

629 €
1 ks

/1209 €

999 €
/359 €

319 €

/649 €

549 €
Cena pre členov
Dr.Max CLUB

/539 €

439 €
1 ks

Cena pre členov
Dr.Max CLUB



Jednotková cena 
5,495 €/100 g

Pomáha pri bolesti hlavy, zubov, 
chrbta, svalov, kĺbov 

a menštruačných bolestiach.

Ibalgin® 400
48 tabliet

Lieči hnačky infekčného aj neinfekčného 
pôvodu. Zastavuje hnačku tak, 

že zneškodní baktérie, ktoré hnačku 
vyvolali. Neovplyvňuje prirodzenú 

črevnú mikroflóru.

Endiex®

28 kapsúl

Ibalgin® 400 (48 tabliet) je liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofen. Ibalgin® krém a Ibalgin® gel sú lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofen. Magne B6® tbl obd 
je liek na vnútorné použitie. Endiex® je liek na vnútorné použitie. Obsahuje nifuroxazid. Pancreolan® forte je liek na vnútorné použitie. Obsahuje pankreatín. Maalox® je liek 

na vnútorné použitie. Uvedené lieky sú voľnopredajné. Pozorne si prečítajte informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

SACS.CHC.17.05.0649

STAROSTI 
NA DOVOLENKENA DOVOLENKE

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

Ibalgin® krém
Ibalgin® gel

2 x 100 g za výhodnú cenu

Obsahuje  tráviace enzýmy na prírodnej 
báze, ktoré podporia vaše trávenie. 

Pôsobia proti plynatosti 
a nadúvaniu po jedle.

Pancreolan® forte
60 tabliet

Zlepšuje pri nedostatku horčíka napr. 
tieto príznaky: nervozitu, únavu, 

podráždenosť, svalové kŕče a tŕpnutie.

Magne B6® tbl obd
50 tabliet

Osvedčená úľava od pálenia záhy.
Aktívne látky, ktoré pôsobia priamo 
v mieste bolesti, silne neutralizujú 

žalúdkovú šťavu a chránia tak rovnako 
sliznicu pažeráka a žalúdka.

Maalox®

40 žuvacích tabliet

Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika, 
Tel.: (+421) 233 100 100, Fax: (+421) 233 100 199, E-mail: zentiva@zentiva.sk, 
Internet: www.zentiva.sk

Zentiva, a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika, 
Tel.: (+421) 233 100 100, Fax: (+421) 233 100 199, E-mail: recepcia@sanofi.com, 
Internet: www.sanofi.sk

sanofi-aventis 
Pharma 
Slovakia s.r.o.
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Lekáreň

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.

VAŠE TRÁVENIE 
AKO NOVÉ
Hylak® forte 30 ml alebo 100 ml 
Liek1 pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, ale aj 
pri zápche a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti od 2 rokov.

PÁLENIE ZÁHY 
Rennie® ICE BEZ CUKRU 
24 tbl alebo 48 tbl 
Rýchla úľava od pálenia záhy do niekoľkých minút, neutralizuje 
prebytočnú kyselinu v žalúdku. Vhodný pre diabetikov aj tehotné.
Zdravotnícka pomôcka.

ŽIVÉ KULTÚRY
LINEX® FORTE 28 cps 
Kombinácia živých bakteriálnych kmeňov a prebiotík, ktoré pomáhajú 
regulovať a udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry. Odporúča sa užívať 
v dávke 1 kapsula jeden až trikrát denne. Výživový doplnok.

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

ZÁPCHA 
Guttalax® 15 ml 
Úľava od zápchy už ráno. Nástup účinku o 6 – 12 hodín. Užite si leto 
a dovolenku bez zápchy. Liek1 obsahuje pikosíran sodný. VÝHODNE 
AJ Dulcolax® 40 tbl1 alebo Dulcolax® čapíky9 6 ks.

TRÁVENIE 
Laktobacily „6“ 30 cps alebo 60 cps 
Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií. Množstvo 
5 miliárd mikroorganizmov v každej kapsule na konci doby minimálnej 
trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou. Výživový doplnok. 

DEZINFEKCIA RÁN 
Septonex dermálna roztoková aerodisperzia 45 ml 
Liek2 na dezinfekciu drobných kožných poranení. Obsahuje 
karbetopendecíniumbromid.

HNAČKA 
Imodium® 20 cps 
Rýchla a účinná liečba hnačky. Úľava často už po 1. dávke. 
Vhodný na liečbu akútnej a chronickej hnačky. Liek1 obsahuje 
loperamídiumchlorid. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU 
Imodium®. 

NEVOĽNOSŤ 
aviomarin 10 tbl 
Liek1 pre rýchlu a spoľahlivú prevenciu cestovateľskej nevoľnosti 
a vracania. Obsahuje dimenhydrinát.

/969 €

899 €
100 ml

8,990€/100 ml
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/389 €

359 €
Cena pre členov
Dr.Max CLUB

/369 €

319 €
Cena pre členov
Dr.Max CLUB

Pre členov
Dr.Max CLUB

K NÁKUPU

DRUHÝ ROVNAKÝ KUS

len za polovicu

bežná cena

bežná cena



Lekáreň

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. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 11. Výdaj lieku je 
obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

VAGINÁLNA MYKÓZA 
Canesten® GYN Kombi  
1 vag tbl + 20 g krém
Liek2,8 na liečbu vaginálnej mykózy, stačí JEDINÁ aplikácia vaginálnej 
tablety. Obsahujú klotrimazol. Využite mimoriadnu 20% zľavu aj 
na iné vybrané na lieky z radu Canesten® GYN.

INTÍMNA HYGIENA 
ROSALGIN® EASY8 5 x 140 ml 
Prináša rýchlu úľavu od pálenia a svrbenia pri vaginálnych mykózach 
a bakteriálnych infekciách. Obsahuje benzydamíniumchlorid. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU ROSALGIN®. 

MOČOVÉ CESTY
Brusnice & Manóza 30 tbl
Brusnice & Manóza AKUT 10 tbl
Obsahuje extrakt z celých plodov brusníc veľkoplodých, D-manózu 
a extrakt z listov buchu, ktorý prispieva k normálnej funkcii dolných 
močových ciest. Výživový doplnok.

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

INTÍMNA HYGIENA 
Saforelle® JEMNÝ GÉL 
NA INTÍMNU HYGIENU „ tam dole“. 250 ml 
Zásadité pH, neobsahuje mydlo, jemne pení a šetrne čistí intímne 
partie. Obsahuje extrakt z Lopúcha veľkého. Zmierňuje svrbenie, 
podráždenie a začervenanie pri intímnych problémoch. Kozmetika. 

MENOPAUZA 
GS Merilin HARMONY 60 + 30 tbl
Extrakt z rastliny Cimicifuga racemosa priaznivo pôsobí na fyziologické 
prejavy klimaktéria, obohatené o vápnik a vitamín D3. Prírodný 
a nehormonálny. Výživový doplnok. 

NECHTOVÁ MYKÓZA 
EXCILOR® pero na liečbu 
plesňových infekcií nechtov 
400 aplikácií 
Zastavte pleseň v počiatku. Excilor® preniká do nechta, lieči zvnútra 
smerom na povrch. VÝHODNE AJ EXONAILNER™ Lak 2 v 1 za  
10,49 € (z pôvodných 12,99 €). Zdravotnícka pomôcka.

INTÍMNA HYGIENA 
LACTACYD® Pharma ANTIMYKOTICKÝ 250 ml 
Kozmetika. 

STRIE A JAZVY 
Bi-Oil® 60 ml, 125 ml alebo 200 ml 
Napomáha zlepšiť vzhľad jaziev, strií a zjednotiť odtieň pokožky. 
Ošetrujúci pleťový a telový olej efektívny pre stárnucu pokožku. 
Kozmetika. 
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899 €
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1 ks

/479 €
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/719 €

599 €
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779 €
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3,116€/100 ml
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/2589 €

2199 €
Cena pre členov
Dr.Max CLUB

/2199 €

1849 €
125 ml

14,792€/l

Cena pre členov
Dr.Max CLUB

/1209 €

979 €
excilor®

Cena pre členov
Dr.Max CLUB

2.822G+33MG/3.3ML SOL SK

-20 %

Pre členov
Dr.Max CLUB

K NÁKUPU KTORÉHOKOĽVEK 

VÝROBKU Z RADU LACTACYD 

získate LACTACYD® Pharma 

UPOKOJUJÚCI 250 ml 

(v hodnote 7,19 €)

ZADARMO

bežná cena



Lekáreň

4. Liek na aplikáciu do oka. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená 
cena tovaru platná mimo akcie. *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.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA 
Amilk Bifido 2 a 3 600 g 
Amilk Bifido obsahuje probiotiká Bifidobacterium lactis a tiež 
nenasýtené mastné kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6).*

ZAPARENINY
Sudocrem® 125 g 
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri plienkových 
zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností v starostlivosti o pokožku. 
Kozmetický výrobok.

TEHOTENSTVO 
A DOJČENIE
Femibion® 2 + DHA + vitamín D3
30 tbl + 30 cps
Od 13. týždňa tehotenstva až do ukončenia dojčenia. Kyselina listová 
spolu s Metafolinom prispievajú k správnemu rastu plodu. 
VÝHODNE AJ Femibion® 1 + vitamín D3 30 tbl. Výživový doplnok. 

DOJČENSKÁ VÝŽIVA 
Sunar® complex 2, 3, 4 a 5 600 g 
Lahodná mliečna chuť. Vápnik a vitamín D pre normálny rast kostí.* 
AKCIA 5 + 1 ZADARMO platí s hracou kartou od 1. 7. 
do 31. 12. 2017.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU 
Bepanthen® Care Masť 
100 + 30 g ZADARMO
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenia. Na 
každodennú starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky namáhané 
dojčením i o suchú pokožku celej rodiny. Kozmetika. 

VŠI A HNIDY 
PARANIT
šampón 100 ml + sprej 100 ml + hrebeň ZDARMA
Odstráňte 100% vší jedinou 15 minútovou aplikáciou. Radikálny sprej 
proti všiam a hnidám, šampón po ošetrení a hrebeň naviac. 
Zdravotnícka pomôcka. 

DOJČENSKÁ VÝŽIVA 
BEBA® OPTIPRO® 2, 3, 4 a 5 600 g 
Vitamíny A, C a D prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného 
systému.*

DOJČENSKÁ VÝŽIVA 
Nutrilon™ Pronutra™ 2, 3, 4
alebo 5 800 g
Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu materského 
mlieka. Vitamíny A, C a D prispievajú k správnej funkcii imunitného 
systému*. AKCIA 5 + 1 ZADARMO platí s hracou kartou od 1. 7. 
do 31. 12. 2017.

/899 €

799 €
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/679 €

629 €
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1999 €
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/1079 €

849 €
600 g

1,415€/100 g

1469 €
800 g

1,836€/100 g
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K NÁKUPU PARANIT 

Preventívny sprej proti všiam 

100 ml (v hodnote 11,19 € )

len za 1 €
(1,000€/100 ml)

5+1
zadarmo

5+1
zadarmo

bežná cena

bežná cena

Špeciálna 

letná akcia

HEMOROIDY 
PREPARATION H® čapíky 12 ks alebo masť 25 g 
Neinvazívna varianta liečby hemoroidov vo forme masti zmierňuje 
bolesť, podráždenie a svrbenie. Bezpečná aj pre tehotné a dojčiace 
ženy. Lieky9 obsahujú faecis extractum a squali oleum. 

/529 €

449 €
25 g

bežná cena



PREPLÁVAJTE 
SLNKOM BEZ OBÁV
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.

www.equilibria-cosmetics.com
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Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100�% ochranu pred slnečným žiarením. Aj�v�prípade 
použitia opaľovacieho prípravku je�nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

K NÁKUPU
SUN INDICATOR 

NÁRAMOK 
PRE BEZPEČNÉ 

OPAĽOVANIE 7 ks

IBA ZA 1,99 €*

*Bežná predajná cena 4,99 €

U
TOR
K 

ČNÉ 
E 7 ks

9 €*

 €

 
SUN LOTION SPF 30

200 ml
Mlieko na opaľovanie

Stupeň ochrany: Vysoká

SUN LOTION SPF 50 
200  ml

Mlieko na opaľovanie
Stupeň ochrany: Vysoká

SUN CREAM SPF 50+ 
50  ml

Krém na opaľovanie
Stupeň ochrany: Veľmi vysoká

SUN LOTION SPF 30 SUN UN CREAM SPF 50

1699€1699

1269€
6,345 €
100 ml

1499€499

1119€
5,595 €
100 ml

999€999€

749€
14,985 €

100 ml

 
SUN LOTION SPF 30 BABY

200 ml
Mlieko na opaľovanie 

Stupeň ochrany: Vysoká

 
SUN LOTION SPF 50 BABY

200 ml
Mlieko na opaľovanie 

Stupeň ochrany: Vysoká

 
SUN CREAM SPF 50+ BABY

50 ml
Krém na opaľovanie 

Stupeň ochrany: Veľmi vysoká 

UN LOTION SPF 50 BABY SUN CREN LOTION SPF 30 BABY SUUN LOTI

1699€1699

1269€
6,345 €
100 ml

1499€499

1119€
5,595 €
100 ml

999€999€

749€
14,985 €

100 ml

AFTER SUN LOTION
200 ml

Mlieko po opaľovaní

AFTER SUN LOTION

999€999€

749€
3,745 €
100 ml

ZĽAVA
-25 %

PRE DOSPELÝCH:

PRE DETI UŽ OD NARODENIA:

PRE DOSPELÝCH
I DETI:

06-2017_equilibria2017_A4_akcia_3.indd   1 15.06.17   14:05



Lekáreň

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

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

PAMÄŤ, 
KONCENTRÁCIA 
Acutil® 30 cps alebo 60 cps 
Výživový doplnok s obsahom Ginkga, omega-3 mastných kyselín 
a vitamínov. DHA prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu, 
vitamín B 12 prispieva k správnej funkcii nervového systému 
a k zníženiu vyčerpania a únavy.

ZUBNÉ PROTÉZY 
COREGA® Original EXTRA SILNÝ  40 g
Pevná fixácia, s jemnou mätovou príchuťou. Bráni zachytávaniu 
zvyškov jedla pod náhradou. Bez zinku. Zdravotnícka pomôcka. 
AKCIA 1 blister za 0,01 €  platí aj pri nákupe iných vybraných 
produktov z radu COREGA® fixačných krémov.

PO OPAĽOVANÍ 
Panthenol 10 % sprej 150 ml 
Pantenol hydratuje a zvláčňuje pokožku podráždenú opaľovaním. 
Kozmetika. Gél 7 % 100 ml za 3,59 € (3,590€/100 ml). Telové 
mlieko 7 % 200 ml za 4,49 € (2,245€/100 ml).

ENERGIA, 
NERVY, SRDCE
Coenzym Q10 s tiamínom 60 mg
60 cps
Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva 
k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie, správnemu 
fungovaniu nervového systému a správnej funkcii srdca. Výživový 
doplnok. 

ZUBNÁ HYGIENA 
LACALUT® aktiv zubná pasta 
75 ml + 25 ml ZADARMO
Medicinálna zubná pasta na ochranu pred parodontitídou. Má výrazne 
sťahujúci účinok, zastavuje krvácanie z ďasien, spevňuje zubnú 
sklovinu a chráni pred vznikom zubného kazu. Kozmetika. 

PO OPAĽOVANÍ 
PANTHENOL omega 
CHLADIVÁ PENA V SPREJI 10 % 
150 ml
Regeneruje slnkom podráždenú pokožku vďaka zvýšenému obsahu 
D-panthenolu. VÝHODNE AJ PANTHENOL omega chladivá pena 
ALOE VERA 9 % 250 ml. Kozmetika.

KĹBY, VÄZIVÁ, ŠĽACHY 
Cemio Kamzík® 90 cps  
Unikátna kombinácia švajčiarskeho kolagénu NCI®, NCII® a vitamínu C, 
ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu. Kúra na 3 mesiace. 
VÝHODNE AJ Cemio Kamzík® 60 cps na 2 mesiace za 13,99 € 
(z pôvodných 16,59€). Výživový doplnok.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU 
tlakomer microlife® BPA2 
ACCURATE s adaptérom 1 ks 
Presný tlakomer s technológiou PAD aj na zistenie prípadných 
srdcových arytmií. Univerzálna manžeta M-l, 30 pamätí. Zdravotnícka 
pomôcka. 

/849 €

679 €
Forte 90 cps

/699 €

559 €
90 cps

/1119 €

999 €
30 cps

489 €
original 40 g

/599 €

519 €
sprej

3,460€/100 ml

/999 €

899 €
/2079 €

1829 €
90 cps

/409 €

299 €
2,990€/100 ml /4329 €

3629 €

/669 €

569 €
1 ks

3,793€/100 ml

Cena pre členov
Dr.Max CLUB

recyklačný poplatok 0,07 €

K NÁKUPU COREGA® TABLETY 

1 blister po 6 ks  

len za 0,01 €

-20 %

bežná cena



Lekáreň

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. 

INTÍMNA HYGIENA 
IDELYN® Beliema® Effect 10 tbl 
Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety vhodné pri 
bakteriálnej i kvasinkovej infekcii. Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE 
AJ IDELYN® Beliema Expert Intim Krém 50 ml a IDELYN® 
Beliema® Expert Intim Gél 200 ml.

ÚNAVA A VYČERPANIE 
MAGNESIUM 250 mg Pharmavit® 20 šumivých tbl 
Šumivé tablety jahodovej príchuti s obsahom horčíka. Liek1.

PROSTATA
Prostenal® FORTE  30 tbl alebo 60 tbl 
Obsahuje rastlinné výťažky zo Saw palmetta a pŕhľavy dvojdomej. 
Obohatený o zinok, ktorý prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
testosterónu. Výživový doplnok.

PRÍRODNÝ EXTRAKT 
IDELYN® Urinal Akut® FORTE 10 tbl alebo 20 tbl
Obsahuje extrakt z brusníc veľkoplodých, výťažok zo zlatobyle 
obyčajnej a vitamín D. Výživový doplnok.

ŽIVÉ KULTÚRY 
Biopron® FORTE 30 + 10 cps
Komplex kvasinky Saccharomyces boulardii, laktobacilov a 
fruktooligosacharidov. Vhodné pre dospelých a deti už od 6. mesiaca 
života. Výživový doplnok.

KOENZÝM 
Z PRÍRODNÉHO ZDROJA 
Koenzym Q10 60 mg 30 + 30 tob
Vysoká dávka koenzýmu Q10 získaného prírodnou cestou 
(fermentáciou rias) vo forme oleja kvôli lepšiemu vstrebávaniu. Stačí 
iba jedna tobolka denne. Výživový doplnok. 

/1169 €

999 €
10 tbl

/329 €

279 €

/1869 €

1599 €
60 tbl

/1149 €

999 €
10 tbl

/1119 €

899 €

/1319 €

1099 €



Okrem dokladov, vecí osobnej potreby a vhodného 
oblečenia netreba zabúdať na cestovnú lekárničku. 

Dr.Max radí:
Vyrážate na cesty? Na tieto 
lieky určite nezabudnite.

Obsah lekárničky bude závisieť od toho, či 
cestujú len dospelí, alebo vyrážate na ces-
tu aj s deťmi, od počtu osôb, dĺžky výletu, 
od destinácie a, samozrejme, aj od celko-
vého zdravotného stavu. 

Nezabudnite si pred cestou nechať predpí-
sať dlhodobo užívané lieky, prípadne  
antibiotiká. Ak používate lekárničku opa-
kovane, skontrolujte exspiráciu pri jed-
notlivých liekoch. Nepoužívajte lieky po 
skončení exspirácie.

Obsah cestovnej lekárničky odporúčame 
zabaliť do pevného tmavého puzdra. 
Ochránite ju tak pred vlhkom, teplom,  
priamym slnkom aj mrazom (podpalubie  
v lietadle). Ak si pre úsporu miesta zbalíte 
lieky bez vonkajšieho obalu, zoberte si  
k nim príbalový leták. Je v ňom uvedený 
názov účinnej látky, ktorý sa vám v zahra- 
ničí zíde, ak budete potrebovať kontakto-
vať lekára. Príbalový leták je užitočný  
aj v prípade, ak si budete potrebovať svoj 
liek dokúpiť. V zahraničí môže byť dostup-
ný pod iným názvom.

Lekárnička by mala byť poruke aj počas 
cesty, no držte ju mimo dosahu detí. Ak 
cestujete lietadlom, môžete si ju pribaliť  
aj do príručnej batožiny. Vtedy nesmie 
obsahovať spreje ani tekuté prípravky  
s objemom väčším ako 100 ml.

Pri dlhších cestách alebo cestovaní do exo-
tických miest sa v dostatočnom predstihu 
informujte o potrebe očkovania. Do niekto-

rých štátov je potrebné mať pri prevo  ze 
liekov potvrdenie (v anglickom jazyku), že 
ide o liečbu pre vašu osobnú potrebu. 
V  rámci Európy si nezabudnite Európsky 
preukaz poistenca. Zvážte možnosť uza-
tvoriť poistenie na úhradu nákladov spoje-
ných s ošetrením v zahraničí. S výberom 

vhodných liekov vám ochotne poradia 
naši lekárnici. 

Prajeme vám, aby ste z cestovnej lekárnič-
ky potrebovali maximálne prípravky na 
ochranu pred slnkom a aby ste si užili tú 
najkrajšiu dovolenku!

ČO BY MALA OBSAHOVAŤ VAŠA CESTOVNÁ LEKÁRNIČKA?



Lekáreň

www.drmax.sk
Akciová ponuka online lekárne Dr.Max. 
Akcia platí len na www.drmax.sk od 1. 7. – 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob.

2+1
zadarmo

2+1
zadarmo

2+1
zadarmo



Akcia platí od 1.7. do 31.8.2017 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.

Vzťahuje sa na celé portfólio produktov značky NUANCE, zahŕňa produktové rady 
HYDROBALANCE CONTROL, RADIANCE CONTROL, ANTI-AGEING COMPLEX, SUPREME LIFTING.

ZĽAVA 

-20%
UŽ OD 
11,19 €

Nuance-Dermo-2_1706.indd   1 12.06.17   14:50

* Platí na všetky produkty z radu Hydrabio a Sensibio.
Nevzťahuje sa na akciové balenia. BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

25% ZĽAVA
Sensibio
Hydrabio

+

nsibio.

BIOL

DOPRAJTE SI STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY 
S FRANCÚZSKOU KOZMETIKOU 

ZA VÝHODNÉ CENY

*Akcia se vzťahuje na vybrané deodoranty, antiperspiranty a šampóny Dercos. Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2017. 

ZĽAVA -2 €
NA DEODORANTY

A ANTIPERSPIRANTY*

ZĽAVA -20 %
NA ŠAMPÓNY 
DERCOS*

NOVINKA

NOVINKA


