
1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
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. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob. 

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6® FORTE
50 tbl
Obsahujú horčík a vitamín B6. MAGNE B6® BALANCE navyše obsahuje vitamín B9,  
ktorý podporuje správnu funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť voči stresu.  
K nákupu MAGNE B6® FORTE, 50 tbl, získate MAGNE B6® BALANCE, 20 vreciek  
(v hodnote 7,99 €), LEN ZA 0,01 €, 0,001 €/1 vrecko. Výživové doplnky.

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 
SANYTOL DEZINFEKČNÝ GÉL10, 75 ml (v hodnote 3,19 €), LEN ZA 0,01 €, 0,013 €/100 ml.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32 % gél
100 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 24 hodín. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Stačí aplikovať iba 2 × denne. Ľahko otvárateľný uzáver. VÝHODNE AJ Voltaren® Forte 2,32 % gél, 
150 g za 15,99 € (z pôvodných 18,99 €), 10,660 €/100 g. Lieky² obsahujú diclofenacum 
diethylaminium. 

HNAČKA
ENDIEX®
30 cps
Nedajte sa preháňať! Lieči hnačky infekčného aj neinfekčného pôvodu. Zastavuje hnačku tak, 
že zneškodní baktérie, ktoré hnačku vyvolali. Neovplyvňuje prirodzenú črevnú mikroflóru.  
VÝHODNE AJ ENDIEX®, 60 cps, za 10,29 € (z pôvodných 11,79 €). Lieky¹ obsahujú nifuroxazid. 

BOLESŤ
Ibalgin® 400
48 tbl
Ružový Ibalgin je len jeden. Liek¹ pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, 
menštruačných bolestiach a horúčkach pri chrípkových ochoreniach. Má protizápalový účinok. 
Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén.
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-50%
NA DRUHÉ
BALENIE

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 
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. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob. 

Vedeli ste, že
lokálna liečba bolesti 

má častokrát  
výraznejší účinok? 

Liečivo preniká cez pokožku  
priamo k postihnutému miestu,  

kde tlmí nielen bolesť,  
ale aj opuch, začervenanie  

a zápal.

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. K liečbe 
poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, podvrtnutia 
kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých 
a dospievajúcich. Lieky² obsahujú ibuprofén. Pri nákupe dvoch 
kusov balení Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, získate výhodnú 
cenu. Bežná cena jedného balenia Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, 
je 6,89 €, 6,890 €/100 g. Produkty je možné kombinovať. 

LOKÁLNA BOLESŤ
Aulin® 30 mg/g gél
100 g
Aby pohyb nebolel. Rýchlo potláča bolesť pri poraneniach  
svalov a kĺbov. Nanáša sa v tenkej vrstve na postihnuté miesto  
2 až 3 × denne, nezanecháva mastný pocit na koži. VÝHODNE AJ 
Aulin® 30 mg/g gél, 50 g za 6,29 € (z pôvodných 6,79 €), 
12,580 €/100 g. Lieky² obsahujú nimesulid.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks
Liečivé náplasti s diklofenakom pre spoľahlivú úľavu od bolesti 
svalov a kĺbov s dlhodobým účinkom. VÝHODNE AJ Diclobene 
140 mg, 10 liečivých náplastí za 15,29 € (z pôvodných 16,29 €), 
1,529 €/1 ks. Lieky2 obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

KAŠEĽ
ERDOMED® 225 mg
20 vreciek
Osvedčený liek1 na ochorenia horných aj dolných dýchacích ciest. 
Odteraz dostupný bez lekárskeho predpisu, s novou poma ran
čovou príchuťou. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich 
od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.

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

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® PLUS SPRAY
orálna roztoková aerodisperzia, 20 ml
Liek⁷ na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám. Má lokálny anestetický účinok. Rýchla aplikácia. 
VÝHODNE AJ Strepsils® PLUS 24 pst¹ za 7,19 € (z pôvodných 
8,09 €). 

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

NADÚVANIE 
Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. Prináša úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach. 
K nákupu Degasin® 280 mg, 32 cps, získate BIOPRON® 9 Premium, 10 cps (v hodnote 4,69 €),  
LEN ZA 0,01 €. Degasin® 280 mg je zdravotnícka pomôcka. BIOPRON® 9 Premium je výživový doplnok.

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml
1 riešenie na 6 tráviacich ťažkostí. Trápi vás nafukovanie? Pocit 
plnosti? Bolesť alebo kŕče v bruchu? Nevoľnosť? Bolesť žalúdka? 
Vyskúšajte Iberogast® – účinný bylinný liek1 na liečbu 1 alebo aj 
viac tráviacich problémov naraz. VÝHODNE AJ Iberogast®, 20 ml 
za 5,99 € (z pôvodných 6,59 €), 29,950 €/100 ml. 

TRÁVENIE
Antimetil®
15 tbl
Výživový doplnok uľavuje od tráviacich ťažkostí, v prípade 
prejedenia sa, pri cestovaní. Možné užívať aj v priebehu 
tehotenstva.

Vedeli ste, že
iná strava alebo nápoje 
môžu na dovolenke 
spôsobiť tráviace ťažkosti?

Počas dovolenky dbajte 
na zvýšenú hygienu, tropické 
ovocie konzumujte vždy 
po umytí a vyhýbajte sa tiež 
ľadovým nápojom.

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

PÁLENIE ZÁHY
Talcid®
20 žuvacích tbl
Dômyselné riešenie na pálenie záhy! Rýchla úľava od pálenia 
záhy. Neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa potreby. Chráni 
žalúdok. Akcia –50 % na druhé balenie platí len pre členov 
Dr.Max CLUB. Liek¹ obsahuje hydrotalcid.

LAKTOBACILY
LINEX® kapsuly
16 cps alebo 32 cps
Liek¹ obsahuje 3 druhy živých baktérií mliečneho kvasenia. 
Vhodné na podpornú liečbu pri hnačkách, nadúvaní a iných 
poruchách trávenia pre dojčatá, deti aj dospelých.  
VÝHODNE AJ výživové doplnky LINEX® COMPLEX, 14 cps  
za 6,59 € (z pôvodných 7,59 €) a LINEX® FORTE, 28 cps  
za 8,29 € (z pôvodných 10,09 €).

LAKTOBACILY
Laktobacily ,,6“
30 cps alebo 60 cps
Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií. 
Množstvo 5 miliárd mikroorganizmov v každej kapsule na konci 
minimálnej trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou. 
Výživové doplnky. 
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KAŠEĽ
Calcium chloratum-TEVA
100 ml
Jedinečný a generáciami overený liek¹, ktorý lieči zápalový proces 
a zabraňuje jeho rozšíreniu v dolných dýchacích cestách. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.
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Premium, 10 cps
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1. Liek na vnútorné použitie.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom 
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob. 

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife  
BP A2 Accurate New s adaptérom
1 ks
Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou 
na zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami.  
5 rokov záruka. Zdravotnícka pomôcka. 

ZUBNÉ PROTÉZY
COREGA COMFORT
fixačný krém, 40 g
Extra komfort pre citlivé ďasná. Pomáha zmierňovať tlak 
a podráždenie, ktoré môže spôsobiť zubná náhrada. Pevne fixuje 
celý deň. Mätová príchuť. VÝHODNE AJ COREGA® Original 
EXTRA SILNÝ, 40 g, za 4,29 € (z pôvodných 5,09 €), 
10,725 €/100 g a 70 g, za 5,99 € (z pôvodných 7,19 €), 
8,557 €/100 g. Zdravotnícke pomôcky.

ZDRAVÉ SRDCE
Coenzym Q10 s tiamínom
60 cps
Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva 
k správnej látkovej premene dôležitej na tvorbu energie, 
správne fungovanie nervového systému a správnu funkciu srdca. 
Výživový doplnok.

Vedeli ste, že
pravidelný pohyb je 

nevyhnutný na správnu 
funkciu kĺbov?   

Aktívny spôsob života pomáha 
k udržaniu silných svalov,  

ktoré kĺby chránia pred  
nadmernou záťažou.

IMUNITA
Wobenzym® 
300 tbl
Liek1 posilňuje oslabenú imunitu. Urýchľuje hojenie po úrazoch 
a operáciách vrátane stomatologických zákrokov. 
Bráni opakovaným vaginálnym mykózam. 

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Magnesium B6 Premium
50 tbl
Magnézium (horčík) a vitamín B6 prispievajú k zníženiu únavy 
a vyčerpania a k správnej funkcii nervového systému. 
Výživový doplnok.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 FORTE  
rybí olej 1 000 mg
180 cps
Vysoká dávka pre zdravé srdce, mozog a zrak. Denný príjem 
250 mg EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca. DHA 
podporuje duševnú vitalitu, prispieva k normálnej funkcii mozgu 
a zraku. VÝHODNE AJ Omega-3 FORTE rybí olej 1 000 mg, 
90 cps za 6,49 € (z pôvodných 7,49 €). Výživové doplnky.

VÄZY, ŠĽACHY, KĹBY
Glucosamin PLUS Curcumin 120 tbl, Kalciový sirup 150 ml,  
Achillex 60 cps, Metabosyn 30 cps
Glukozamín slúži ako základná stavebná jednotka kĺbovej chrupavky. Achillex obsahuje kolagén a mangán prispievajúci k tvorbe 
spojivových tkanív, medzi ktoré patria väzy a šľachy. Metabosyn je špecializovaný prípravok určený na kĺby vyžadujúce starostlivosť 
v súvislosti s nadváhou. A pre deti Kalciový sirup na udržanie zdravých kostí a zubov. Zadarmo vždy produkt s nižšou predajnou cenou. 
Výživové doplnky. 

www.drmax.sk

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

Ďakujeme.

Ochrana 
pred slnkom

www.drmax.sk/drmaxclub

Navštívte lekáreň Dr.Max a nechajte si 
od našich odborníkov poradiť, aká ochrana 
je pre vás a vašu rodinu najvhodnejšia.

899 €
/999 €

od 499 €
3,327 €/100 ml

150 ml

4999 €

-15%

1069 €
180 cps /1269 €

999 €

2+1
ZADARMO

3659 €
/4159 €

recyklačný poplatok 0,07 €

469 €
11,725 €/100 g

40 g /559 €

-16%NOVINKA

1+1
ZADARMO



8. Liek na aplikáciu do vagíny.
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. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob. 

PROSTATA
Cemio RED3®
60 cps
Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká a ľan siaty 
podporujú zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne zdravie 
a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen podporuje vitalitu.  
Len pre členov Dr.Max CLUB výhodne aj Cemio RED3®, 30 cps 
za 10,99 € (z pôvodných 12,89 €). Výživové doplnky.

KLIMAKTÉRIUM
GS Merilin HARMONY
60 + 30 tbl
Vysokoúčinný v období klimaktéria. Prírodný a nehormonálny. 
Ploštičník na všetky prejavy klimaktéria (návaly tepla, potenie), 
ľubovník pre psychickú pohodu. VÝHODNE AJ GS Merilin,  
60 + 30 tbl za 22,99 € (z pôvodných 26,39 €). Výživové doplnky. 

OPAR
HERPESIN® KRÉM
2 g
Pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva opary. VÝHODNE AJ 
HERPESIN® KRÉM, 5 g, za 9,99 € (z pôvodných 10,79 €), 
199,800 €/100 g. Lieky² obsahujú aciklovir. 

INTÍMNE ZDRAVIE
Beliema® Effect
10 vaginálnych tabliet
Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety s laktobacilmi a kyselinou mliečnou vhodné pri 
bakteriálnej a kvasinkovej infekcii. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Beliema®. 
Zdravotnícke pomôcky. * K nákupu Beliema® Effect, 10 tbl, získate Beliema® Expert Intim gél, 
200 ml (v hodnote 6,59 €), LEN ZA 0,01 €, 0,005 €/100 ml. Beliema® Expert Intim gél je kozmetický 
výrobok. 

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. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl
Akútna starostlivosť o močové cesty. Obsahuje CystiCran®, 
vysokokoncentrovaný výťažok z brusníc veľkoplodých, výťažok 
zo zlatobyle obyčajnej a vitamín D. VÝHODNE AJ Urinal Akut® 
FORTE, 20 tbl za 17,29 € (z pôvodných 19,89 €). Výživové doplnky.

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. Kozmetický výrobok.

INTÍMNA  
HYGIENA
ROSALGIN® EASY 
140 mg vaginálny roztok 
5 × 140 ml
Liek⁸ prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, svrbenia 
a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. Vaginálny roztok 
určený na výplachy pošvy. Obsahuje benzydamíniumchlorid.

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
60 tbl
Vylepšené zloženie obsahuje rastlinné extrakty zo saw palmetta 
a pŕhľavy, ktoré pomáhajú udržiavať správnu funkciu močového 
ústrojenstva a prostaty. VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT, 60 tbl 
za 15,99 € (z pôvodných 18,69 €). Výživové doplnky.

ALERGIA
Fenistil 1 mg/g gél
50 g
Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho pôvodu. Účinkuje 
priamo v mieste svrbenia a podráždenia. Forma gélu má chladivý 
účinok. Liek² obsahuje dimetinden maleinát. 

658 €
UŠETRÍTE

Beliema® Expert  
Intim gél, 200 ml

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

NÁKUPOM LIEKOV NIŽŠIE UŠETRÍTE AŽ 4,70 €

Nosová roztoková aerodisperzia Olynth® 0,1 % a Olynth® HA 0,1 % obsahuje xylometazolíniumchlorid, na podanie do nosa. Orodispergovateľné tablety Imodium® Instant obsahujú loperamídiumchlorid, na vnútorné užívanie. Očná roztoková instilácia 
Visine® Classic 0,05 % obsahuje tetryzolíniumchlorid, na použitie do oka. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: McNeil Healthcare (Ireland) Ltd., Írsko. Orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia 1 mg/dávka 
obsahuje nikotín, na podanie do úst. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: McNeil AB, SE. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. MAT/7010/05/2019

NA DOVOLENKE V POHODE

369 €
/419 €

459 €
30,600 €/100 ml

/519 €

1799 €
136,288 €/100 ml

/2089 €
469 €
46,900 €/100 ml

/539 €

649 €
324,500 €/100 g

2 g /709 €

+ 001 €
200 ml /659 €

1169 €
10 tbl

-16%

-15%

1599 €
60 tbl /1869 €

659 €
2,636 €/100 ml

/789 €
999 €
10 tbl /1149 €

2299 €
/2719 €

1229 €
1,756 €/100 ml

/1289 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1749 €
60 cps /2029 €929 €

18,580 €/100 g

/1129 €

-17%

MOČOVÉ CESTY
Cranberries & D-manose, 30 tbl 
Cranberries & D-manose AKUT, 10 tbl
Výživové doplnky obsahujú extrakt z celých plodov brusníc veľkoplodých, Dmanózu  
a extrakt z listov buchu, ktorý prispieva k normálnej funkcii dolných močových ciest.

719 €
/799 €

359 €
0,359 €/1 vrecko

/399 €



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
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. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob.

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

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

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.

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

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 získate DETTOL 
Antibakteriálny gél na ruky, 50 ml10, alebo DETTOL Antibakteriálny gél na ruky s harmančekom, 
50 ml10 (v hodnote 3,59 €), LEN ZA 0,01 €, 0,020 €/100 ml. 

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 k správnemu 
fungovaniu imunitného systému. Výživové doplnky.

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

VŠI A HNIDY
PARANIT RADIKÁLNY  
PROTI VŠIAM A HNIDÁM 
sprej 100 ml + šampón 100 ml + hrebeň
Odstráňte 100 % vší jedinou 15minútovou aplikáciou. Radikálny 
proti všiam a hnidám. K šampónu a spreju získate hrebeň navyše. 
Zdravotnícka pomôcka. Len pre členov Dr.Max CLUB výhodne aj 
PARANIT Preventívny sprej proti všiam10, 100 ml za 9,69 € 
(z pôvodných 11,69 €), 9,690 €/100 ml.

Cestujete na dovolenku?  
Poradíme vám, ako sa vhodne pripraviť.
Každý z nás sa po dlhých zimných mesiacoch teší na leto – obdobie plné slnka, dovoleniek a bezstarostnej 
pohody. Aby nás na cestách nič neprekvapilo, netreba zabúdať ani na cestovnú lekárničku. Mala by 
obsahovať riešenia na všetky ťažkosti, ktoré nás môžu na cestách postihnúť. Pokiaľ cestujete častejšie 
a cestovnú lekárničku používate opakovane, je dôležité vždy pred cestou skontrolovať lehotu použiteľnosti 
jednotlivých prípravkov. Jej obsah je potrebné chrániť pred vlhkom, slnkom a mrazom.

Obsah cestovnej lekárničky:
 pravidelne užívané lieky
 krém na opaľovanie a po opaľovaní, krém na ošetrenie v prípade 

spálenia, repelent a prípravok po poštípaní hmyzom
 antibakteriálny gél, teplomer, obväzy, náplasti, dezinfekcia na rany
 základné lieky v prípade bolesti, teploty, prechladnutia, nádchy, 

bolesti hrdla, kašľa, alergie 
 lieky pre prípad hnačky, zápchy, prípadne iných tráviacich ťažkostí 
 prípravky na ošetrenie oparu, protizápalové očné a ušné kvapky, 

lieky na vaginálne a kožné mykózy

Slnečná ochrana
Každý človek má určitú vrodenú odolnosť kože voči 
slnečnému žiareniu, hovoríme o takzvanom fototype. 
Niekto sa spáli za 5 minút, niekto môže byť na slnku 
bez ťažkostí aj dlhšie.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí na slnečné lúče reagujú veľmi 
citlivo, nezabúdajte okrem opaľovacieho prípravku aj na 
ďalšieho pomocníka. Vhodné je mať poruke panthenol, 
ktorý má pri vonkajšom použití upokojujúci účinok  
a pomôže zregenerovať slnkom spálenú pokožku. 
Ak máte radi slniečko a trávite vonku dlhý čas, určite 
nezabudnite na pokrývku hlavy, slnečné okuliare, 
dostatočný pitný režim a pravidelné natieranie vhodným 
opaľovacím prípravkom.

Cestovanie autom, autobusom či loďou
V prípade, že vám zvykne byť počas cestovania ťažko, môže 
vám pomôcť správna poloha blízko ťažiska dopravného 

prostriedku – predná časť autobusu, predné sedadlo 
v aute, stred lode.

V lekárni si môžete zakúpiť prípravky proti nevoľnosti pri 
cestovaní. Dôležité je užiť prípravok večer alebo približne 
hodinu pred cestou v závislosti od zvoleného typu. 

TIP na dlhší let
Predovšetkým dlhý let môže byť veľkou záťažou pre 
vaše nohy. Opuchom či bolesti nôh predíďte pomocou 
kompresívnych pančúch správnej veľkosti. Nohy počas letu 
pravidelne precvičujte, napínajte špičky a krúžte chodidlami. 

Rýchly prechod viacerými časovými zónami môže u citlivých 
osôb spôsobiť ťažkosti so spánkom, tzv. „jet lag“. Vhodné je 
preto užívanie výživového doplnku melatonínu. V prípade, 
že mávate alebo budete mať tieto ťažkosti, odporúča sa 
užiť minimálne 0,5 mg tesne pred spaním v prvý deň cesty 
a počas nasledujúcich dní po príchode na cieľové miesto.

Z dôvodu úspory miesta môžete lieky zabaliť bez papierových obalov, napríklad tablety iba v blistroch. 
Určite však nezabudnite zobrať príslušné príbalové letáky, ktoré vám pomôžu pri správnom užívaní lieku, 
spoznaní účinných látok alebo pri kúpe liekov v zahraničí. 

Bezstarostnú dovolenku v plnom zdraví vám prajú lekárnici Dr.Max.

S kartou
Dr.Max CLUB

1699 €
8,495 €/100 ml

/2039 €

358 €
UŠETRÍTE

Dettol  
Antibakteriálny gél  

na ruky, 50 ml 

799 €
Forte 90 cps /899 €

629 €
90 cps /699 €

-16%

539 €
3,593 €/100 ml

150 ml /599 €

359 €
/399 €

439 €
43,900 €/100 ml

/479 €
1249 €

124,900 €/100 ml

/1479 €

SKC11905674607/05/2019

639 €
127,800 €/100 g

/789 €

-19%

NOVINKA

+ 001 €
75 ml /359 €

469 €
4,690 €/100 ml

100 ml

S kartou
Dr.Max CLUB



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. Len pre členov Dr.Max CLUB výhodne aj 
Canespor® roztok, 15 ml, za 7,19 € (z pôvodných 8,09 €), 
47,933 €/100 ml a Canespor® sada na nechty, 10 g, za 19,99 € 
(z pôvodných 23,59 €). Lieky2 obsahujú bifonazol.

NECHTOVÁ  
MYKÓZA
EXO-NAILNER® Lak 2 v 1
5 ml
Preukázaný účinok proti plesňovým infekciám nechtov. Necht 
nie je potrebné obrusovať. VÝHODNE AJ Excilor® pero na liečbu 
plesňových infekcií nechtov za 10,59 € (z pôvodných 12,59 €). 
Zdravotnícke pomôcky.

HEMOROIDY
PREPARATION H®
rektálna masť, 25 g
Liečba hemoroidov vo forme masti. Liek²,⁹ uľavuje od bolesti, 
zmierňuje podráždenie a svrbenie. Bezpečný aj pre tehotné 
a dojčiace ženy. VÝHODNE AJ PREPARATION H ® čapíky9, 12 ks 
za 5,19 € (z pôvodných 6,19 €), 0,433 €/1 ks. 

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

ANTIPERSPIRANT
Driclor® ROZTOK
20 ml
Číry guľôčkový antiperspirant. Pomáha znižovať nadmerné 
potenie. Vhodný na podpazušie, dlane i chodidlá.  
Kozmetický prípravok. 

KOZMETIKA
Coupeliac gél
20 ml
Intenzívne upokojuje citlivú začervenanú pleť, rozšírené cievky sú 
menej viditeľné, zabraňuje vzniku nových začervenaných miest. 
VÝHODNE AJ Coupeliac krém, 50 ml, za 10,99 € (z pôvodných 
13,49 €), 21,980 €/100 ml. Kozmetické výrobky. 

KOZMETIKA
PARUSAN Stimulátor  
Šampón
200 ml
Výživný koncentrát, ktorý dodáva špeciálne koncentrované živiny 
vlasovej pokožke až ku korienkom vlasov. Obsahuje biotín, 
Larginín, vitamín E a špeciálny extrakt, ktorý znižuje vypadávanie 
vlasov a výrazne zrýchľuje ich opätovný rast. VÝHODNE AJ iné 
vybrané produkty z radu PARUSAN. Kozmetické výrobky.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 9. Liek na aplikáciu do konečníka.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom 
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob. 

* Podľa zákona: Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv 
alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární 
nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenskavyziva. 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. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
Sudocrem®
125 g
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri plienkových zapareninách.  
Viac než 85 rokov skúseností v starostlivosti o pokožku. K nákupu Sudocrem® 125 g,  
získate Dr.Max WET WIPES Sensitive (v hodnote 1,69 €) ZADARMO. Kozmetické výrobky. 

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
Bepanthen® Care Masť
100 g + DARČEK ZADARMO
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenia. Na každodennú starostlivosť.  
Stará sa o prsné bradavky namáhané dojčením i o suchú pokožku celej rodiny. VÝHODNE AJ 
Bepanthen® Care Masť, 30 g za 5,29 € (z pôvodných 5,79 €), 17,633 €/100 g. Kozmetické výrobky. 

PLÁNOVANIE TEHOTENSTVA 
A TEHOTENSTVO
Femibion® 1
60 tbl
Na obdobie plánovania a až do konca 12. týždňa tehotenstva. 
Kyselina listová spolu s Metafolínom® (prispieva k rastu zárodoč  
ných tkanív počas tehotenstva) a s vitamínom D3 (zohráva úlohu 
v procese delenia buniek). VÝHODNE AJ Femibion® 2, 30 tbl 
+ 30 cps, za 19,99 € (z pôvodných 24,39 €). Výživové doplnky.

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

JAZVY, STRIE
Bi-Oil®
60 ml
Výrobok na starostlivosť o pokožku. Obsahuje PurCellin Oil 
a vitamíny A a E, prírodné rastlinné oleje z nechtíka, levandule, 
rozmarínu a harmančeka. Kozmetický výrobok. 

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Nutrilon™ 2, 3, 4 alebo 5
800 g
Vitamíny A, C a D prispievajú k správnej funkcii imunitného 
systému.* Akcia 5 + 1 ZADARMO platí iba s hracou kartou od 1. 6. 
do 31. 12. 2019. Viac informácií na www.nutrilonakcia.sk alebo 
v lekárňach Dr.Max. SUŤAŽ: Vyhrajte zásobu Nutrilon na celý 
rok. Viac informácií nájdete na www.nutrilonsutaz.sk.

Vedeli ste, že
časté začervenanie tváre 

je príčinou veľmi citlivej 
pokožky a nadmerného 

výskytu rozšírených cievok? 

Predchádzať mu môžete  
pomocou špeciálnych mastí  

alebo gélov.

MYKÓZA
Candibene
dermálny krém, 20 g
Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka. 
VÝHODNE AJ Candibene, aer der 40 ml, za 3,89 €  
(z pôvodných 4,19 €), 9,725 €/100 ml. Lieky² obsahujú klotrimazol.

1199 €
239,800 €/100 ml

5 ml /1469 €

449 €
17,960 €/100 g

25 g /559 €
899 €
44,950 €/100 ml

/1059 €

999 €
49,950 €/100 ml

20 ml /1229 €
1279 €

6,395 €/100 ml

200 ml /1509 €

5+1
ZADARMO

669 €
5,352 €/100 g

799 €
1,332 €/100 g

600 g /999 €

K nákupu 
Sudocrem®  

+ Dr.Max WET 
WIPES Sensitive

ZADARMO

1389 €
1,736 €/100 g

/1469 €
1099 €

18,317 €/100 ml

/1219 €

1339 €
13,390 €/100 g

100 g

L.SK.MKT.CC.04.2019.0881

L.SK.MKT.CC.01.2017.0472

S kartou
Dr.Max CLUB

719 €
47,933 €/100 g

15 g /809 €

-15% -18%

-19%-15%-16%

-18%

1979 €
60 tbl /2379 € 489 €

30 tbl /529 €

449 €
22,450 €/100 g

20 g /479 €
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Celú ponuku nájdete online na www.drmax.sk/beautyclub.

K nákupu akéhokoľvek produktu BIODERMA Photoderm získate micelárnu 
vodu Bioderma Sensibio H2O, 100 ml (v hodnote 5,29 €), zadarmo. Akcia platí 
na všetky produkty z produktového radu BIODERMA Photoderm. Zľava sa 
nevzťahuje na akciové balenia a zlacnené produkty. Dvojbalenie micelárnych 
vôd BIODERMA z radu Sébium, Sensibio a Hydrabio (500 ml + 500 ml) so 
zľavou 14 €. Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky URIAGE. Pri 
rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s  najnižšou predajnou 
cenou. Výhodné balenie Eucerin® (denný krém, 50 ml + očný krém, 15 ml) 
z  produktových radov Eucerin® HYALURON-FILLER, Eucerin® HYALURON-
-FILLER + VOLUME-LIFT, Eucerin® HYALURON-FILLER + ELASTICITY za 29,99 €, 
46,138 €/100 ml. Zľava –30 % platí na celé portfólio značky NUANCE. Zľavy nie 
je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 7. do 31. 8. 
2019 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s  ponukou 
dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

ZĽAVA

-30 %
NA CELÉ

PORTFÓLIO

Užite si slnečné chvíle s produktami 
BIODERMA Photoderm

Víťazstvo nad vráskami 
s kozmetikou Eucerin

Starostlivosť pre každý typ pleti 
s kozmetikou NUANCE

Tajomstvo ukryté 
v Termálnej vode Uriage

Festival micelárnych vôd 
BIODERMA

1 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

K nákupu 
micelárna voda 

Sensibio H2O, 
100 ml,

ZADARMO

+

VÝHODNÉ
BALENIE
ZA 29,99 €

AKCIOVÉ

DVOJBALENIE

500 ml + 500 ml

EXTRAKT Z M
O

R
SKEJ „ZLATEJ“ RIASY

TO NAJLEPŠIE 
POD SLNKOM

www.equilibria-cosmetics.sk

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. 

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

AFTER SUN LOTION
200 ml

Mlieko po opaľovaní

1699€

1189€
5,945 €/100 ml

1499€

1049€
5,245 €/100 ml

999€

699€
13,980 €/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 

1699€

1189€
5,945 €/100 ml

1499€

1049€
5,245 €/100 ml

999€

699€
13,980 €/100 ml

PRE DETI UŽ OD NARODENIA:

999€

699€
3,495 €/100 ml

PRE DOSPELÝCH
I DETI:

Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2019 
alebo do vypredania zásob. 
Zľava platí vo všetkých lekárňach Dr.Max 
okrem lekární v Prešovskom a Košickom 
kraji. Zľavu nie je možné kombinovať s inými 
akciovými ponukami. Produkty kozmetiky 
EQUILIBRIA sú dostupné vo vybraných 
lekárňach Dr.Max. Dostupnosť produktov 
v konkrétnej lekárni si môžete overiť na: 
www.drmax.sk/product-availability.

Žiadny opaľovací prípravok neposkytne 
100 % ochranu pred slnečným žiarením. 
Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku 
je nutné dodržiavať ďalšie zásady 
bezpečného pobytu na slnku.

ZĽAVA
-30 % 



-25%

SLNEČNÁ OCHRANA ZA HRANICE UV ŽIARENIA

PRE DOVOLENKU 
V POHODE

Posilňuje oslabenú imunitu. Urýchľuje hojenie po úrazoch 
a operáciách vrátane stomatologických zákrokov. 
Bráni opakovaným vaginálnym mykózam. Liek na vnútorné použitie. 
Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov. 

Liek 
Wobenzym®

9549 €
800 tbl /10949 €

UŠETRÍTE

14 €

    Sila, 
       energia,

             výkonnosť.

-15%od 764 €
/899 €

Zľava platí na vybrané produkty značky Jamieson®.

5+1
ZADARMO

Akcia platí na všetky produkty z radu Eucerin® SUN.

V akcii 5 + 1 zadarmo získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

od 1124 €
7,493 €/100 ml

150 ml /1499 €

od 1389 €
1,736 €/100 g

800 g /1469 €

NUTRILON
PRE PODPORU IMUNITY

 
*

N
AŠA PATENTOVANÁ KOMBINÁCI

A

NOVÝ 
A JEDINEČNÝ 

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 7. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob. 
* Podľa zákona: Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie 
lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv 
alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online na
www.drmax.sk

Nový lepší
vernostný program 
Dr.Max CLUB

Zbieraním ďalších bodov môžete postupne získať zľavu až 20 %.

 Za každé celé jedno euro nákupu 
získate 1 bod. 

 Zbieraním bodov sa dostávate do 
jednotlivých úrovní zľavy S, M, L a XL.

 Pri ďalšom nákupe získavate 
nárok na uplatnenie jednorazovej 
percentuálnej zľavy.

 Po uplatnení zľavy pri nákupe vám 
budú odrátané príslušné body. 
Zvyšné body zostávajú na vašej 
vernostnej karte.

 Hodnota nákupu, pri ktorom 
si uplatňujete zľavu, môže byť 
maximálne 100 € s DPH.

Modelový príklad

Prvý nákup 
voľnopredajného 

sortimentu*
v hodnote 15,90 €,

získavate
15 bodov.

Zbieranie bodov

+ =
Uplatnenie zľavy

Druhý nákup 
voľnopredajného 

sortimentu*
v hodnote 17,29 €,

získavate
17 bodov.

Nákup 
voľnopredajného

sortimentu*
v hodnote 21,50 €,

môžete si uplatniť
zľavu 5 %.

32 bodov
Nazbieraných

Nárok na zľavu
pri ďalšom nákupe

5 %
2 body
Zostatok po uplatnení 
5 % zľavy

Za nákup pri 
uplatňovaní zľavy 
sa vám body 
nepripisujú.

Buďte tvorcom svojej zľavy. Používajte pravidelne svoju vernostnú kartu Dr.Max CLUB pri každom nákupe a zbierajte 
body. Nazbierané body si môžete premeniť na zaujímavú zľavu, ktorej výška závisí od počtu získaných bodov. Zľavy 
sú odstupňované v štyroch úrovniach S, M, L a XL.

S 30 bodov
Nazbieraných

Nárok na zľavu

5 %
M 60 bodov

Nazbieraných

Nárok na zľavu

10 %
L 150 bodov

Nazbieraných

Nárok na zľavu

15 %
XL 300 bodov

Nazbieraných

Nárok na zľavu

20 %

www.drmax.sk/drmaxclub
* Voľnopredajný sortiment je na účely zbierania bodov osobitným spôsobom defi novaný vo Všeobecných podmienkach Vernostného 
programu Dr.Max. 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. Zľavu nie je možné uplatniť v e-shope. Zľavu je možné 
uplatniť v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr.Max.



www.drmax.sk/drmaxclub
Poskytnutie poradenstva v lekárňach nenahrádza odbornú zdravotnú starostlivosť v oblasti zubného lekárstva a dentálnej hygieny. 
Vyobrazené produkty sú len ilustračné. Dostupnosť jednotlivých produktov závisí vždy od aktuálnej ponuky konkrétnej lekárne.

Dentálna hygiena
Navštívte lekáreň Dr.Max a nechajte 
si poradiť, ako sa správne starať 
o zuby a ústnu dutinu.

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

PRIAZNIVÁ
CENA

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

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


