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1. Liek na vnútorné použitie. 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. 
Akcia platí od 1. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob. 

TOP PONUKA

júl – august 2018

www.drmax.sk

Lekáreň

BOLESŤ
Ibalgin® 400
48 tbl
Ružový Ibalgin je len jeden. Liek1 pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, kĺbov, menštruačných 
bolestiach a horúčkach pri chrípkových ochoreniach. Má protizápalový účinok. Pre dospelých a dospievajúcich 
od 12 rokov. Obsahuje ibuprofen. * K nákupu Ibalgin® 400, 48 tbl získate praktické puzdro na blister 
LEN ZA 0,01 €.

ALERGIA
Fenistil® 1 mg/g gél
dermálny gél 30 g
Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho pôvodu. Účinkuje priamo
v mieste svrbenia a podráždenia. Forma gélu má chladivý účinok.
Liek2 obsahuje dimetindeni maleas.

-20%

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 vlhčené 
obrúsky Pampers® Wipes Sensitive, 56 ks (v hodnote 1,69 €) LEN ZA 0,01 €. Kozmetika.

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6® FORTE
50 tbl
Obsahuje horčík a vitamín B6. VÝHODNE AJ MAGNE B6® BALANCE, 
20 vreciek, za 6,99 € (z pôvodných 7,99 €). MAGNE B6® BALANCE 
navyše obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje správnu funkciu psychiky, 
ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť voči stresu. Výživové doplnky.

-20%

Pampers® Wipes Sensitive, 56 ks 

UŠETRÍTE 1,68 € *

JAZVY, STRIE 
Bi-Oil® 
60 ml 
Špecialista v starostlivosti o pokožku, napomáha zlepšiť vzhľad jaziev, strií a zjednotiť odtieň pokožky. 
Kozmetika.

TRÁVENIE
PANCREOLAN® forte
60 tbl
Aby trávenie nebolo trápenie! Liek1 dodá potrebné tráviace enzýmy na
prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti plynatosti
a nadúvaniu po jedle. Obsahuje pankreatín.

PRAKTICKÉ PUZDRO NA BLISTER  

ZA 0,01 €*-20%
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Preventívny sprej 

proti všiam10 100 ml

UŠETRÍTE 11,48 € *

pre
členov
Dr.Max

CLUB

Dettol® antibakteriálny 

gél na ruky, 50 ml

UŠETRÍTE 3,48 € *

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® PLUS
24 tvrdých pastiliek
Na silnú bolesť hrdla. Liek1 účinkuje proti baktériám a kvasinkám. 
VÝHODNE AJ Strepsils® PLUS SPRAY1, 20 ml, za 6,69 € 
(z pôvodných 7,69 €).

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.

HNAČKA
Imodium®
20 tvrdých kapsúl
Rýchla a účinná liečba hnačky. Úľava často už po 1. dávke. Je vhodný 
na liečbu akútnej a chronickej hnačky. VÝHODNE AJ Imodium®, 
8 tvrdých kapsúl, a Imodium® Instant, 6 orodispergovateľných 
tabliet. Lieky1 obsahujú loperamídiumchlorid.

TRÁVENIE, NEVOĽNOSŤ
Hylak® forte 
30 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, 30 ml získate aviomarin, 50 mg 
10 tbl (v hodnote 2,99 €) LEN ZA 0,01 €. Na rýchlu a spoľahlivú prevenciu cestovateľskej nevoľnosti 
a vracania. Liek1 obsahuje dimenhydrinát.

NÁDCHA
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Uvoľnenie upchatého nosa, zvlhčenie a dlhodobý účinok až 10 hodín. 
Bez obsahu konzervačných látok. Liek5 obsahuje xylometazolínium-
hydrochlorid. VÝHODNE AJ iné vybrané lieky z radu Olynth®. 

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 10,49 € (z pôvodných 11,79 €). Lieky1 obsahujú nifuroxazid.

BOLESŤ A HORÚČKA
MIG-400®
30 tbl
Rýchly proti bolesti a horúčke. VÝHODNE AJ MIG® Junior 2 %, 
100 ml, za 2,79 € (z pôvodných 3,19 €), 2,790 €/100 ml. 
MIG® Junior 2 %  proti bolesti a horúčke od 5 kg (6 mesiacov). 
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

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

1. Liek na vnútorné použitie. 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. 
Akcia platí od 1. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob. 

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 10. Biocídny výrobok.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob. 

-18%

DEZINFEKCIA 
Dettol® 0,2 % antiseptický sprej 
100 ml 
Na čistenie čerstvých drobných rán a likvidáciu bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany. V účinnej forme 
v spreji. Neštípe, nefarbí, nezapácha, bez jódu. Liek2 obsahuje benzalkonii chloridum. * Len pre členov 
Dr.Max CLUB k nákupu Dettol® 0,2 % antiseptický sprej, 100 ml, získate Dettol® antibakteriálny 
gél na ruky, 50 ml (v hodnote 3,49 €), LEN ZA 0,01 €, 0,020 €/100 ml. Biocídny výrobok10.

VŠI A HNIDY
PARANIT sprej 100 ml + šampón 100 ml + hrebeň ZADARMO
Odstráňte 100 % vší jedinou 15-minútovou aplikáciou. Radikálny sprej proti všiam a hnidám, šampón po 
ošetrení a hrebeň navyše. * Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu PARANIT sprej 100 ml + šampón 
100 ml + hrebeň ZADARMO získate Preventívny sprej proti všiam 100 ml (v hodnote 11,49 €), 
LEN ZA 0,01 €, 0,010 €/100 ml. PARANIT sprej je zdravotnícka pomôcka. 
Preventívny sprej proti všiam je biocídny výrobok10.

 (z pôvodných 11,79 €). Lieky

Vedeli ste, že?
Športové úrazy počas 

aktívnej dovolenky alebo 
iná bolesť vás môžu 

nečakane prekvapiť?

Buďte pripravení. Myslite na 
vhodnú cestovnú lekárničku.

Vedeli ste, že?
Potraviny alebo 

pitná voda vás môžu 
v exotických krajinách 

potrápiť?

Nepokazte si dovolenku. 
Myslite na vhodnú 

cestovnú lekárničku.

-20% -23%

aviomarin, 50 mg 10 tbl  

UŠETRÍTE 2,98  €*

PO OPAĽOVANÍ
PANTHENOL Omega 
CHLADIVÁ PENA 
V SPREJI 10 %
150 ml
Prvá pomoc na podráždenú pokožku po opaľovaní. Vďaka zvýšenému 
obsahu D-panthenolu regeneruje pokožku. Môžete uchovávať 
v chladničke, a tým zvýšiť chladivý efekt na podráždenej pokožke. 
VÝHODNE AJ PANTHENOL Omega chladivá pena s Aloe Vera 9 %, 
150 ml, za 5,99 € (z pôvodných 6,89 €), 3,993 €/100 ml. Kozmetika.

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

TELO A PLEŤ
Eucerin AQUAporin ACTIVE
Produkty stimulujú tvorbu aquaporínov, a tak skvalitňujú hydratáciu 
pokožky. Výsledky sú okamžité i dlhotrvajúce, pokožka je na dotyk 
jemná, vláčna a svieža. Obsahujú glucoglycerol. VÝHODNE AJ celý rad 
Eucerin AQUAporin ACTIVE. Kozmetika.

LOKÁLNA BOLESŤ
Dolgit® krém
100 g
Určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických bolestí 
a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu formou 
lokálneho zábalu. Vhodný od 14 rokov. VÝHODNE AJ Dolgit® krém, 
150 g, za 7,39 € (z pôvodných 8,29 €), 4,927 €/100 g. 
Lieky2 obsahujú ibuprofén.

LETNÉ PRÁZDNINY, DOVOLENKALETNÉ PRÁZDNINY, DOVOLENKA LekáreňLekáreň



Každý recept
vám ušetrí
AŽ DO 50 %
z doplatku*

Platí aj na:

Vďaka vernostnej karte Dr.Max
máte istotu, že na antidiabetiká na predpis, 
ale aj na bezlepkové potraviny na predpis 
dostanete vždy zľavu z doplatku.

ANTIDIABETIKÁ

BEZLEPKOVÉ
POTRAVINY

999 €
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1199 €
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499 €
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001 €
/099 €

20 tbl229 €
20 tbl 029 €

Lekáreň

1. Liek na vnútorné použitie. 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. 
Akcia platí od 1. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob.

BOLESŤ, HORÚČKA
Parapyrex Combi 500 mg/65 mg
20 tbl
Liek1 je vhodný na úľavu od bolesti hlavy, pri migréne, od bolesti chrbta, zubov a menštruačnej bolesti, 
zmierňuje nepríjemné príznaky sprevádzajúce chrípku a nachladnutie, ako je bolesť svalov a kĺbov, bolesť 
hrdla, a znižuje horúčku. Nedráždi žalúdok. * K NÁKUPU Parapyrex Combi 500 mg/65 mg, 20 tbl, 
získate Parapyrex 500 mg, 20 tbl (v hodnote 0,99 €), LEN ZA 0,01 €. 
Liek1 Parapyrex 500 mg obsahuje paracetamol.

LOKÁLNA BOLESŤ 
Ibalgin® gél alebo krém 
2 × 100 g 
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Na liečbu poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú
pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých a dospievajúcich. Lieky2

obsahujú ibuprofén. * Akcia platí pri kúpe dvoch 100 g balení Ibalgin® gél alebo Ibalgin® krém. 
Produkty je možné kombinovať. Bežná cena Ibalgin® gél alebo krém, 100 g je 6,89 €, 6,890 €/100 g.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od bolesti 
chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2× denne. Liek2 obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. VÝHODNE AJ Voltaren Forte 2,32 % 
gél, 150 g, za 15,99 € (z pôvodných 18,99 €), 10,660 €/100 g. 
Špeciálna ponuka = výhodná cena na gram.

BOLESŤ
Voltaren Rapid 25 mg
20 cps
Ľahko prehltnuteľné želatinové tobolky s protizápalovým účinkom 
na rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Liek1 obsahuje diclofenacum kalicum.

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 9,99 € 
(z pôvodných 10,49 €). Lieky1 obsahujú a-escinum.

BOLESŤ KĹBOV 
A SVALOV
Etrixenal 250 mg
20 tbl
Liek1 na krátkodobé zmiernenie akútnej miernej alebo stredne silnej 
bolesti (kĺbov, svalov, šliach) u dospelých. Obsahuje naproxén. 
VÝHODNE AJ iné vybrané lieky z radu Etrixenal.

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 
a horúčke a zápaloch. Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú. 

-15%

-23%

Vedeli ste, že?
Prevenciou proti bolesti 

chrbta môžu byť 
vzpriamené držanie tela, 

pravidelné cvičenie, 
vhodný matrac 

a vitamíny skupiny B 
– B1, B6 a B12?

Parapyrex 500 mg, 20 tbl  

UŠETRÍTE 0,98 €*-27%*

* 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.

LekáreňLekáreň
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TIEŽ V AKCII
Beliema® 

Expert Intim Krém 
a Intim Gél

+ DARČEK  
Taštička na mokré plavky 

v 3 letných farbách. 

TIEŽ V AKCII
Urinal Akut® FORTE 10 tabliet
Na akútnu starostlivosť o močové cesty. 
Obsahuje extrakt z brusníc veľkoplodých, 
zlatobyle a vitamín D. Zlatobyľ obyčajná 
pomáha udržiavať zdravé močové cesty. 
Iba 1 tableta denne.

Magnesium 250 mg 
Pharmavit®, 20 šumivých tbl

Šumivé tablety jahodovej 
príchuti s obsahom horčíka.

Degasin® 

Simetikón 280 mg, 32 tob

Extra silný proti nadúvaniu 
a plynatosti.

Zdravotnícka pomôcka

Urinal Akut® FORTE 10 tabliet
Výživový doplnok

Výživový doplnok 
so sladidlom

BIOPRON® Forte
30, 60 kapsúl

Kombinácia kvasinky 
Saccharomyces boulardi 
a laktobacilov.                   
Pre dospelých a deti už od 
ukončeného 6. mesiaca života.

Výživový 
doplnok

IDELYN® 
Beliema® Effect
10 vaginálnych tabliet

Vaginálne tablety s laktobacilmi 
a kyselinou mliečnou 
vhodné pri bakteriálnej 
i kvasinkovej infekcii.

Kozmetické výrobky10 tbl/1169 €

Zdravotnícka 
pomôcka

/949 €

50 ml

15,980 €/100 ml

/659 €

200 ml

2,745 €/100 ml

/1209 €

6 vrecúšok

10 tbl/1149 €

32 tob/689 €

Liek na vnútorné použitie. 
Pred použitím si pozorne prečítajte 

príbalovú informáciu pre používateľa. 
Liek obsahuje uhličitan vápenatý. 20 šum. tbl/329 €

30 cps /1869 €/1119 €
60 cps

Prostenal® FORTE
60 tabliet

Obsahuje rastlinné výťažky zo saw 
palmetta (serenoy plazivej) a pŕhľavy 
dvojdomej pre starostlivosť 
o zdravú prostatu.
Obohatený o zinok, ktorý prispieva 
k udržaniu normálnej hladiny testosterónu.

Urinal® Express pH
6 vrecúšok

Na rýchlu úľavu od nepríjemných 
pocitov pri močení. 
Jednoduché užívanie – prášok na prípravu 
nápoja. Citran sodný a draselný neutralizujú 
kyslé pH moču, ktoré môže spôsobovať 
pocity pálenia. Užite si prvé dva dni v pohodlí.

Výživový doplnok/1869 €

999 €
/1219 € 1,427 €/100 ml

599 €
/719 € 2,396 €/100 ml

599 €
/629 €

200 mg 3 tbl

629 €
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125 g

5,032 €/100 g

1039 €
/1299 €

5 ml

s kartou Dr.Max CLUB 1299 €
/1489 €

s kartou Dr.Max CLUB

539 €
/599 €

L.SK.MKT.CC.03.2018.0675

439 €
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15 g

s kartou Dr.Max CLUB

L.SK.MKT.CC.01.2017.0472

Lekáreň

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.

NECHTOVÁ MYKÓZA
EXO-NAILNER Lak 2 v 1
5 ml
Preukázaný účinok proti plesňovým infekciám nechtov. Necht nie je 
potrebné obrusovať. Lak chráni nový vyrastený necht pred infekciou. 
VÝHODNE AJ Excilor® pero na liečbu plesňových infekcií nechtov 
za 9,99 € (z pôvodných 12,09 €). Zdravotnícka pomôcka.

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

INTÍMNA LIEČBA
ROSALGIN® EASY 140 ml
5 fľaštičiek s aplikátorom
Prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, svrbenia a pálenia. 
Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. Liek8 obsahuje benzyd amínium-
chlorid.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 8. Liek na aplikáciu do vagíny.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru 
platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob. 

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru
platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob.

VAGINÁLNA MYKÓZA
Candibene 200 mg 
3 vaginálne tablety s aplikátorom
Antimykotikum na liečbu vaginálnych mykóz. VÝHODNE AJ 
Candibene 100 mg, 6 vaginálnych tabliet s aplikátorom 
za 6,79 € (z pôvodných 7,09 €). Lieky8 obsahujú klotrimazol.

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

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.

VAGINÁLNA INFEKCIA
Canestest®
1 × 1 ks
Zvoľte si správne riešenie na intímne ťažkosti – otestujte sa! Canestest® 
pomôže určiť typ vaginálnej infekcie a tak zvoliť správnu liečbu. 
Výsledok už za 10 sekúnd. Jednoduché použitie. Viac ako 90 % presnosť 
výsledkov. VÝHODNE AJ Canesbalance® 7 × 5 ml za 9,99 € 
(z pôvodných 11,59 €). Zdravotnícke pomôcky.

-20%

-18% -16% novinka

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



Kompresívne pančuchy či podkolienky: 
Predovšetkým dlhý let môže byť veľkou 
záťažou pre vaše nohy. Nepríjemnosti 
s opuchom či bolesťou nôh zmiernite kom-
presívnymi pančuchami správnej veľkosti.

Pomôže aj precvičenie nôh, napínanie 
špičiek či krúženie chodidlami počas letu. 

Melatonín: Rýchly prechod viacerými 
časovými zónami môže u citlivých osôb 
spôsobiť ťažkosti so spánkom, tzv. „jet 
lag“. Vhodné je preto užívanie výživové-
ho doplnku melatonínu. Táto telu vlastná 
látka sa uplatňuje ako regulátor spánko-
vého rytmu. Prispieva k zmierneniu sub-
jektívnych pocitov únavy po dlhej ceste 
lietadlom do iného časového pásma. 

Odporúča sa príjem minimálne 0,5 mg 
tesne pred spaním v prvý deň cesty a po-
čas nasledujúcich dní po príchode na cie-
ľové miesto.

Pri dlhších cestách alebo cestovaní do 
exotických krajín je potrebné informovať 
sa v  dostatočnom časovom predstihu 
o  potrebe očkovania. Do niektorých 
štátov je nevyhnutné mať pri prevoze 
liekov potvrdenie (v anglickom jazy-
ku), že ide o  liečbu pre vašu osobnú 
spotrebu. Môžete takisto zvážiť možnosť 
poistenia na úhradu nákladov spojených 
s ošetrením v zahraničí.

V  rámci Európy si nezabudnite Európ-
sky preukaz poistenca.

Chystáte sa na dlhý let? Cestujete autom, auto-
busom alebo loďou?

Pôjdu s vami aj deti?

Láka vás exotika?

Lieky proti cestovnej nevoľnosti: Príči-
nou tejto nevoľnosti, tzv. kinetózy, nie je 
problém so žalúdkom, ale podráždenie 
rovnovážneho ústrojenstva, ktoré je sú-
časťou stredného ucha. 

Predchádzaniu ťažkostí môže napomôcť 
správna poloha blízko ťažiska doprav-
ného prostriedku – predná časť autobu-
su, predné sedadlo v aute, stred lode. 

V  lekárni je možné zakúpiť prípravky 
proti nevoľnosti pri cestovaní. Dôležité je 
užiť prípravok večer alebo približne ho-
dinu pred cestou v závislosti od zvolené-
ho typu. 

+ pravidelne užívané lieky

+ krém na opaľovanie a po opaľovaní,
 krém na ošetrenie v prípade spálenia,
 repelent a prípravok po poštípaní
 hmyzom

+ antibakteriálny gél, teplomer, obvä-
 zy, náplasti, dezinfekcia na rany

+ základné lieky v prípade bolesti, tep-
 loty, prechladnutia, nádchy, bolesti
 hrdla, kašľa, alergie 

+ lieky pre prípad hnačky, zápchy, prí-
 padne iných tráviacich ťažkostí 

+ prípravky na ošetrenie oparu, proti-
 zápalové očné a ušné kvapky, lieky 
 na vaginálne a kožné mykózy

Protizápalové ušné a  očné kvapky: 
Detské ušká sú menšie, zvukovod je užší, 
možnosť vzniku zápalu je vyššia. 

Pokiaľ je koža vonkajšieho zvukovodu 
ucha červená, je prítomný opuch a bolesť, 
prvá pomoc sú protizápalové ušné kvapky. 

Aby po šantení vo vode detské očká nebo-
leli, použite protizápalové očné kvapky.

VIETE, ČO BY MALA 
OBSAHOVAŤ VAŠA 
CESTOVNÁ LEKÁRNIČKA?

Zostaviť si cestovnú lekárničku „šitú na mieru“ 
vám ochotne pomôžu vyškolení odborníci lekární Dr.Max.
Prajeme vám krásnu a ničím nerušenú dovolenku!

LEKÁREŇ Dr.Max
NÁJDETE AJ 
NA LETISKU
M. R. ŠTEFÁNIKAODLETOVÁ HALA

Okrem dokladov, platobnej karty a vhodného oblečenia netreba zabúdať ani 
na cestovnú lekárničku. Obsah lekárničky sa bude, samozrejme, odvíjať od 
toho, či cestujú iba dospelí, alebo vyrážate na cesty aj s deťmi. Čo si potrebujete 
pribaliť, bude závisieť aj od počtu osôb, destinácie, spôsobu a dĺžky cestovania, 
celkového zdravotného stavu cestujúcich.

Cestujete? 
Nezabudnite na tieto lieky

Lekáreň

419 €
/449 €

449 €
24 žuvacích tbl

899 €
/1099 €

20 cps

1079 €
/1279 €

100 + 20 tbl

s kartou Dr.Max CLUB

599 €
/659 €

20 ml
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od 259 €

499 €

001 €
/999 €

8 ml939 €
28 cps

39 €

Lekáreň

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. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob.

TRÁVENIE
Simethicon 80 Sticks
16 vreciek
Výživový doplnok s obsahom simetikónu balený v pohodlných 
jednorazových vreckách na priame použitie bez nutnosti zapíjania. 
Obsah vrecka sa jednoducho vsype do úst, nechá rozpustiť a prehltne.

VITAMÍNY A MINERÁLY
Magnézium s vitamínom B6, Magnézium s vitamínom C, Vitamín C 500 mg, 
Vitamín C 1 000 mg, Multivitamín s minerálmi, Calcium 500 mg, Multivitamin KIDS
20 šumivých tbl
Namixujte si štvoricu šumivých vitamínov a minerálov podľa svojej chuti. 
* Zadarmo vždy produkt s najnižšou predajnou cenou. Výživový doplnok.

ŽIVÉ KULTÚRY 
LINEX® FORTE 
28 cps 
Kombinácia živých lyofilizovaných baktérií mliečneho kvasenia a prebiotík, ktoré pomáhajú regulovať 
a udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry. Odporúča sa užívať v dávke 1 kapsula jeden až trikrát denne. 
* K NÁKUPU LINEX® FORTE, 28 cps, získate LINEX® BABY KVAPKY, 8 ml (v hodnote 9,99 €), 
LEN ZA 0,01 €. Výživový doplnok.

TRÁVIACE ŤAŽKOSTI
Iberogast®
perorálny roztok, 20 ml
Unikátny bylinný liek1 na tráviace ťažkosti. Sila deviatich bylín uľaví 
od jednej a viacerých tráviacich ťažkostí naraz. Uľavuje od kŕčov, 
plynatosti, bolesti brucha, nevoľnosti. Harmonizuje pohyb čriev 
a navyše pôsobí protizápalovo. VÝHODNE AJ Iberogast®, 50 ml1, 
za 11,49 € (z pôvodných 12,69 €), 22,980 €/100 ml.

PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE BEZ CUKRU
24 žuvacích tbl
Pálenie záhy je už minulosťou. Rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy 
do niekoľkých minút. Neutralizuje prebytočnú kyselinu v žalúdku. 
VÝHODNE AJ Rennie® ICE BEZ CUKRU, 48 žuvacích tbl, za 7,49 €. 
Akcia platí pri zakúpení 24 žuvacích tbl aj 48 žuvacích tbl. 
Zdravotnícka pomôcka. 

VITAMÍN
GS Vitamín C 1000 
so šípkami
100 + 20 tbl
Vitamín C podporuje imunitu. Prispieva k zníženiu únavy, vyčerpania. 
Unikátna tableta TIME-RELEASE s postupným uvoľňovaním. 
Navyše so šípkami. VÝHODNE AJ GS Vitamín C 1000 so šípkami, 
50 + 10 tbl, za 6,29 € (z pôvodných 7,49 €). Výživový doplnok.

-18%

TRÁVENIE
floraliv®
20 cps 
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
VÝHODNE AJ floraliv® fľaštičky, 7 × 10 ml, za 8,99 € 
(z pôvodných 10,59 €). Výživový doplnok.

-15%

novinkanovinka

3    1
zadarmo*

PSYCHIKA, SPÁNOK
Calmina
30 cps
Calmina obsahuje extrakty z medovky lekárskej, rumančeka pravého 
a rozchodnice ružovej. Medovka a rumanček prispievajú ku 
kognitívnemu a duševnému zdraviu, pozitívnej nálade, relaxácii 
a spánku. Výživový doplnok.

-50%
na druhé balenie

pre
členov
Dr.Max

CLUB

LINEX® BABY KVAPKY, 8 ml  

UŠETRÍTE 9,98 €*

Lekáreň



5 rokov
z á r u k a

PAD upozornenie 
na displeji

ZDARMA

SÚŤAŽ
o 200 párov 
trekingových 

palíc

1469 €
1,836 €/100 g

719 €
/799 €

669 €
/719 € 13,380 €/100 ml

349 €
/389 €

799 €
/999 €

600 g

1,332 €/100 g

1149 €
/1319 €

100 g

11,490 €/100 g

s kartou Dr.Max CLUB
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1699 €
/1989 €

60 cps 2149 €
/2589 €

1479 €
/1779 €

729 €
70 g

10,414 €/100 g

479 €
/549 €

25 g

3729 €
/4329 €

recyklačný poplatok 0,07 €

659 €
/709 €

2 g

001 €
/699 €

90 cps999 €
60 cps

99 €

Lekáreň Lekáreň

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. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob. 

KLIMAKTÉRIUM
GS Merilin HARMONY
60 + 30 tbl
Prírodný a nehormonálny. Kúra na 3 mesiace. Klinicky overená účinnosť 
kombinácie extraktu ploštičníka hroznatého (návaly tepla, potenie) 
a ľubovníka bodkovaného (pre psychickú pohodu). Výživový doplnok.

PROSTATA, POTENCIA
Cemio RED3
60 cps
Nová generácia starostlivosti o prostatu (slivka africká), potenciu 
(maca) a vitalitu (sibírsky ženšen). Tri účinky v jednej kapsule denne. 
Klinicky overené zložky v prvotriednej švajčiarskej kvalite. VÝHODNE 
AJ Cemio RED3, 30 cps, za 10,99 € (z pôvodných 12,69 €). 
Výživový doplnok.

ZUBNÁ NÁHRADA
COREGA Original EXTRA SILNÝ
70 g
Pevná fixácia až 12 hodín, s mätovou príchuťou. Bráni zachytávaniu zvyškov jedla pod náhradou. Bez zinku. 
VÝHODNE AJ COREGA Original EXTRA SILNÝ, 40 g, za 4,89 €. * K NÁKUPU COREGA Original EXTRA 
SILNÝ, 40 g alebo 70 g, získate COREGA čistiace tablety, 6 ks, LEN ZA 0,01 €. Bežná cena COREGA 
čistiace tablety, 6 ks, je 0,89 €. Zdravotnícka pomôcka.

HEMOROIDY
PREPARATION H®
krém, 25 g
Neinvazívny variant liečby hemoroidov vo forme masti zmierňuje 
bolesť, podráždenie a svrbenie. Bezpečný aj pre tehotné a dojčiace 
ženy. VÝHODNE AJ PREPARATION H® čapíky, 12 ks, za 5,39 € 
(z pôvodných 6,09 €). Lieky9 obsahujú faecis extractum a squali oleum.

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZIVÁ 
Cemio kamzík® 
60 cps 
Radosť z každého skoku! Unikátna kombinácia švajčiarskeho kolagénu 
NCI®+NCII® a vitamínu C na správnu tvorbu kolagénu v tele. 
Kúra na 2 mesiace. Limitovaná edícia. Súťaž o 200 párov 
trekingových palíc. Súčasťou balenia môže byť výherná karta. 
Výživový doplnok.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP A2 Accurate 
NEW s adaptérom ZADARMO 1 ks
Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene, 
vybavený PAD technológiou na včasné rozpoznanie arytmie srdca. 
Klinicky overená presnosť, pamäť na 30 meraní, veľký čitateľný displej. 
Zdravotnícka pomôcka.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Bepanthen® Care masť
100 g
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenia.
Na každodennú starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky namáhané 
dojčením i suchú pokožku celej rodiny. VÝHODNE AJ Bepanthen® 
Care masť, 30 g, za 4,99 € (z pôvodných 5,69 €). Kozmetika.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Nutrilon™ 2, 3, 4 alebo 5
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. * Akcia 5 + 1 ZADARMO platí 
s hracou kartou od 1. 2. do 31. 12. 2018. Ak 2× využijete akciu 5 + 1 
ZADARMO, získate nárok na akciu 4 + 1 ZADARMO. Akcia platí do 
31. 12. 2018. Bližšie informácie nájdete na www.nutriklub.sk.

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.

PLYNATOSŤ U DIEŤAŤA
Infacol®
50 ml
Antiflatulens na uvoľnenie bolesti pri kolike alebo nadúvaní. 
Vhodný aj pre novorodencov. Liek1 obsahuje simetikón.

DEZINFEKCIA RÁN
Septonex®
dermálna roztoková aerodisperzia 45 ml
Na dezinfekciu drobných kožných poranení. 
Liek2 obsahuje karbetopendecíniumbromid.

1. Liek na vnútorné užitie. 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. Akcia platí od 1. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
Sunar®complex 2, 3
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. 
* VÝHODNE AJ Sunar® complex 3, 4, 5, 600 g, vrátane príchutí.

9/9/
VÝHODNÁ 
CENA

5    1
zadarmo

Vedeli ste, že?
Ženy v období 

od 45 do 60 rokov 
často trápi obdobie 

klimaktéria?

Odporúča sa zmeniť životný štýl, 
fyzickú aktivitu, hygienu, 

spánok a jedálniček. 
Ak fajčíte, prestať fajčiť.

novinka

-16%

-17%

SRDCE
Coenzym Q10 s tiamínom
60 cps
Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva k správnej látkovej premene dôležitej 
na tvorbu energie k správnemu fungovaniu nervového systému a správnej funkcii srdca. * K NÁKUPU 
Coenzym Q10 s tiamínom, 60 cps, získate Sterolla, 90 cps (v hodnote 6,99 €), LEN ZA 0,01 €. 
Výživový doplnok.

Sterolla, 90 cps 

UŠETRÍTE 6,98 € *

OPAR
HERPESIN® KRÉM
2 g
Pôsobí proti vírusu ktorý vyvoláva opary. VÝHODNE AJ HERPESIN® 
KRÉM 5 g, za 9,99 € (z pôvodných 10,79 €). Lieky2 obsahujú aciklovir.

Corega čistiace tablety, 6 ks  

ZA 0,01 €*



TO NAJLEPŠIE 
POD SLNKOM

 
SUN LOTION SPF 15

200 ml
Mlieko na opaľovanie

Stupeň ochrany: Stredná

 
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 SUN CREAM SPF

1399€1399

1119€
5,595 €/100 ml

1299€1299

1039€
5,195 €/100 ml

999€999€

799€
15,980 €/100 ml

PRE DOSPELÝCH:

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 C

1399€1399

1119€
5,595 €/100 ml

1299€1299

1039€
5,195 €/100 ml

999€999€

799€
15,980 €/100 ml

PRE DETI
UŽ OD NARODENIA:

AFTER SUN LOTION
200 ml

Mlieko po opaľovaní

AFTER SUN LOTION

699€699€

559€
2,795€/100 ml

PRE DOSPELÝCH
I DETI:

SUN LOTION SPF 15 SSU

ZĽAVA
-20 %*

www.equilibria-cosmetics.sk

Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 
100 % ochranu pred slnečným žiarením. 

Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku 
je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného 

pobytu na slnku. Viac informácií nájdete 
na www.equilibria-cosmetics.sk.

* Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2018 
alebo do vypredania zásob. Zľavu nie je možné 

kombinovať s inými akciovými ponukami.
Produkty kozmetiky EQUILIBRIA 

sú dostupné vo vybraných lekárňach Dr.Max. 
Zoznam lekární nájdete na: 

www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Slnečnú kozmetiku EQUILIBRIA
zakúpite výhradne v lekárňach Dr.Max 

a e-shope www.drmax.sk.

EXTRAKT Z M
O

R
SKEJ „ZLATEJ“ RIASY

EXTRAKTZ
KEJ „ZLATAA EJ“ RIASY

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. 

1199€1199

959€
4,795 €/100 ml
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Lekáreň

Beautyclub

Značka Bioderma ponúka čistenie a odlíčenie na 
všetky typy pleti – citlivú, problematickú a dehy-
dratovanú. 

Nerovnomerný povrch, rozšírené, 
zapálené póry a nadmerný 
lesk počas celého dňa? 
Tieto prejavy na pleti 
ošetrí micelárna voda 
Sébium, ktorá je 
vhodná na zmiešanú 
až mastnú pleť. Odlíči, 
vyčistí a zároveň pleť 
nevysuší. 

Citlivú a podráždenú pleť 
odporúčame odličovať mi-
celárnou vodou Sensibio. Pocity 
pnutia, drobné šupinky, začervenanie a podráždenosť? Pri pravidelnom po-
užívaní micelárnej vody Sensibio doprajete citlivej pleti príjemný pocit čiste-
nia bez podráždenia. 

Micelárna voda Hydrabio je vhodná na dehydratovanú pleť. Pleť bez jasu, 
sviežosti a rozjasnenia? Ak cítite, že potrebujete dodať pleti vláčnosť a pruž-
nosť, tak je Hydrabio správna voľba. Micelárnu vodu Hydrabio je možné po-
užívať na všetky typy pleti.

Ak tento spôsob odlíčenia pleti pomocou micelárnych vôd ešte nepoužívate, 
máte teraz možnosť vyskúšať si ho. Micelárne vody BIODERMA sú overené 
 miliónmi spokojných žien po celom svete.

Akcia platí pri nákupe micelárnych vôd BIODERMA z radu Sébium, Sensibio a Hydrabio.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciami.

Produkty z radu Photoderm vám zabezpečia, aby 
slnečné dni boli nielen veselými, ale aj bezpečný-
mi pre všetkých členov vašej rodiny. 

Pre malé deti, ktoré by nemali na 
slnku tráviť veľa času, sú vhod-
né produkty Photoderm 
Mineral SPF 50+ a Photo-
derm KID Sprej SPF 30, 
ktoré zabezpečia bez-
pečnú ochranu a záro-
veň rešpektujú citlivú 
pokožku vašich detí.

Pri každodennom poby-
te na slnku vyskúšajte Pho-
toderm MAX Aquafl uid SPF 50+ 
– číry fl uidný krém, ktorý po aplikácii 
na pleti nezanecháva mastný fi lm. Obsahuje hydratačnú zložku, ktorá dodá 
pleti počas dňa ochranu aj hydratáciu.

Pri rodinnej dovolenke bude pre vás výhodný Photoderm Sprej SPF 30 
s veľkosťou balenia (400 ml), ktorého príjemná textúra vo forme spreja sa ľah-
ko aplikuje na celé telo. Pre všetkých milovníkov slnka, športu a hnedého 
opálenia máme Photoderm BRONZ Olej SPF 30. Obsah suchého oleja zabez-
pečí vašej pokožke hnedé opálenie a zároveň sa vyhnete suchej pokožke. 

Užívajte si slnko vďaka ochrane produktov Photoderm, ktorá je absolútne 
bezpečná a odporúčaná dermatológmi i pediatrami.

Akcia platí pri nákupe ktoréhokoľvek produktu z radu BIODERMA Photoderm. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciami.

Milí klienti,
vitajte vo svete jedinečnej starostlivosti o vás a vašich blízkych. 

Prinášame vám rady a tipy vo forme produktov, ktoré sa postarajú 
o všetky potreby vašej pokožky nielen na tvári, ale aj na tele.

Ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob. Ponuka sa nevzťahuje na akciové produkty. Sortiment produktov dermokozmetiky je dostupný vo vybraných lekárňach Dr.Max. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Užite si slnečné momenty
s Photodermom 

Micelárna voda 
na každý typ 

pleti 

Slnečná ochrana 
pre celú rodinu

ZĽAVA

10 €
ALEBO

14 €
NA MICELÁRNE 

VODY

te v období hormonálnych zmien, pre vás je urče-
ný rad SUPREME LIFTING. Prirodzene vypína vrás-

ky, obnovuje pružnosť a zároveň zabraňuje vzniku 
nových vrások. 

Novinka: TELOVÝ KRÉM NUANCE  
Predstavujeme vám novinku od značky
NUANCE. Pre všetky dámy, ktoré sa chcú 
starať o pokožku tela a dopriať jej výni-
močnú starostlivosť. Na všetky typy po-
kožky. Telový krém NUANCE pokožku tela 
hydratuje, regeneruje a vyživuje. Má prí-

jemnú textúru, ktorá sa rýchlo vstrebáva 
do pokožky a zároveň ju zvláčňuje. Svieža 

vôňa zeleného čaju dodáva pocit sviežosti.

Akcia sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov 
NUANCE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách 

produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

Aj počas letných dní by sme nemali zabúdať na svo-
ju pleť. Kozmetika NUANCE pre vás pripravila 
ponuku na celé portfólio produktov. Radi 
vám poradíme, aký produktový rad si z koz-
metiky NUANCE vybrať. 

HYDROBALANCE CONTROL sa stará 
o dehydrovanú pleť bez jasu, ktorá pô-
sobí unaveným dojmom. Ak máte viac 
ako 25 rokov, produkty z radu RADIAN-
CE CONTROL vám pomôžu s prvými 
mimickými vráskami a podporia priro-
dzený jas pleti. Pre všetky aktívne dámy 
od 35 rokov vyššie je vhodný rad
ANTI-AGEING COMPLEX. Produkty z toho 
radu zvyšujú pevnosť a pružnosť pleti, vďaka 
čomu pôsobí mladším dojmom. Ak sa nachádza-

Váš krém vaša osobná záležitosť 

1+1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

NUANCE

Starostlivosť 
o vrásky pre 

každý vek a typ 
pleti 

Využite festival micelárnych vôd 
pre dokonalé odlíčenie vašej pleti

ZĽAVA

3 €
NA KAŽDÝ
PRODUKT



AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

Akcia platí len na www.drmax.sk od 1. 7. do 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob.

Nakupujte online na
        www.drmax.sk

Akcia platí na vybraný sortiment produktov značky NUK. Pri rôznych cenách produktov získate 
zadarmo produkt s najnižšou cenou. Nevzťahuje sa na elektronické produkty. 

Akcia platí na celý rad produktov Daylong. 
 Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

Zľava platí pri nákupe ďalšieho ľubovoľného produktu starostlivosti o pleť z radov čistenia, 
 krémov, sér a mejkapov značky VICHY.

2
zadarmo

1

2
zadarmo

1

od3099 €
K nákupu plienok Pampers® z radu premium care® Monthly a active baby-dry® Monthly 
získate duopack vlhčené obrúsky Pampers 2 × 64 ks zadarmo a navyše zľavu v hodnote 2,50 € 
na rybí olej MÖLLER’S Omega 3.

2099 €
50 ml

41,980 €/100 ml

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

Počúvam
vás

Dr.Max Lekár24
0800 60 60 70

Ste v dobrých rukách

Dr.Max Lekár24 nenahrádza lekársku službu prvej pomoci, ústavnú pohotovostnú službu a záchranné služby. V žiadnom prípade nie je alternatívou 
k volaniu na linku záchrannej zdravotnej služby. V prípade vážnych akútnych zdravotných problémov volajte na číslo 112 alebo 155.

S vernostnou kartou Dr.Max CLUB vám
poradíme 24 hodín denne 7 dní v týždni 
Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník na našej infolinke 0800 60 60 70 znamená
ešte viac starostlivosti nielen pre vás, vaše deti, manžela či manželku.



* Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 7. – 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob.

Glucosamin PLUS
Curcumin 120 tbl

1999 €

Vitamin C
Long Eff ect 30 cps

399 €

Vitamin C
Long Eff ect 60 cps

699 €

Laktobacily „6“ 
30 cps

749 €

Laktobacily „6“ 
60 cps

1399 €

Complex 6
Aktiv 180 tbl

3399 €

Complex 3
Aktiv 180 tbl

2499 €

Achillex 60 cps

1799 €

Metabosyn 30 cps

1799 €

Magnesium
400 Sticks 30 vreciek

599 €

Magnesium B6 
Gold 30 tbl

499 €

Magnesium 375
2 x 10 tbl eff 

599 €
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