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TOP PONUKA SEPTEMBER 2016

Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom. Ľahko rozpustné mäkké 

kapsuly. Okamžité uvoľnenie liečivej 
látky v tekutej forme, ktorá sa tak 

dostane k miestu bolesti rýchlejšie. 
Liek1 obsahuje ibuprofén.

Ibalgin® Rapidcaps  
400 mg  20 cps

2+1 zadarmo viac 
na str. 3

na viac ako 220 produktov 
značky Dr.Max!

akcia
575€

395€

100 g

39,50 €/kg

akcia
420€

350€

20 cps

Diclobene gél  100 g

Keď je rýchlosť a sila dôležitá. 
Pre spoľahlivú úľavu od bolesti 

chrbta, svalov a kĺbov. Liek2 
obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 

ZĽAVA vo výške 20 % 
na Diclobene 140 mg náplasti 5 ks.

Rýchlo a účinne uvoľní nos pri nádche 
a prechladnutí. Éterické oleje z mäty 
a eukalyptu zvlhčia a ošetria nosovú 

sliznicu. Pre dospelých a deti od 6 rokov. 
Liek5 obsahuje tramazolini hydrochloridum.

MUCONASAL® PLUS  10 ml

akcia
930€

695€

50 ks

akcia
545€

445€

10 ml

Vibovit®+ FARMA 
Gummies  50 ks

Želé multivitamíny v tvare zvieratiek 
z farmy s vynikajúcou ovocnou chuťou 

a komplexom 10 vitamínov a minerálnych 
látok.  Výživový doplnok.

NOVINKA

Multivitamíny 
pre najmenších 

Chrípka 
a prechladnutie

Trávenie 
ako nové

Pre hlboký 
nádych

Porazte 
bolesť

Hylak® forte  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. Obsahuje metabolické produkty baktérií.  
*Akcia Hylak® forte 30 ml (v hodnote 5,45 €) len za 0,01 € platí iba pri nákupe 

produktu Hylak® forte 100 ml.

akcia
975€

895€

100 ml

89,50 €/l

THERAFLU®  14 ks

Liek1 na prípravu horúceho nápoja. Vďaka kombinácii 
4 účinných látok lieči väčšinu príznakov chrípky 

a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov, 
upchatý nos, tečenie z nosa.

akcia
1055€

855€

Hylak® forte 30 ml* 
LEN ZA 0,01 €!
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akcia
580€

495€

24 pst

akcia
1295€

1045€
104,50 €/kg

akcia
155€

135€

akcia
660€

560€

24 tbl

cena

385€

100 ml

38,50 €/l

akcia
375€

325€

Proti príznakom chrípky 
a prechladnutia. Na bolesť hrdla, 

hlavy a svalov, na horúčku, nádchu 
a upchatý nos. VÝHODNE AJ  

NUROFEN® STOPGRIP 12 tbl za 
3,75 € (z pôvodných 4,25 €).

Strepsils® Med 
a Citrón  24 pst

Účinkuje proti baktériám. 
Pri  problémoch s prehĺtaním.  

VÝHODNE AJ Strepsils® 
Pomaranč s vitamínom C 24 pst 

za 4,95 € (z pôvodných 5,80 €).

Tradičný rastlinný liek určený 
na indikácie overené výhradne 
dlhodobým používaním. Obsahuje 
skorocel kopijovitý. 
* Akcia Mucoplant s brečtanom (v hodnote 
4,95 €) 100 ml len za 0,90 € (9,00 €/l ) platí iba 
pri nákupe produktu Mucoplant so skorocelom 
a medom 100 ml.

VALETOL®  24 tbl

Proti bolesti, horúčke a zápalu. 
Obsahuje paracetamol, propyfenazón 

a kofeín. Používa sa pri bolesti 
zubov, hlavy, pri migréne, neuralgii 

či menštruačných bolestiach.

Analgetikum vo forme gélu 
s účinkom na 12 hodín. Tlmí 
bolesť chrbta, svalov a kĺbov. Stačí 
aplikovať iba 2x denne. Ľahko 
otvárateľný uzáver. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. 

QUIXX®  30 ml

Starostlivosť o váš nos. 
VÝHODNE AJ QUIXX® extra 

nosový sprej 30 ml za 6,50 €  
(z pôvodných 7,60 €).

PARALEN® 500  24 tbl

Tlmí bolesť. Znižuje horúčku. 
Pomáha pri chrípke. Nedráždi 

žalúdok. Je vhodný aj 
pre diabetikov. Obsahuje 

paracetamolum. 

akcia
620€

555€

50 ml

111,00 €/l

Stoptussin   
50 ml

Dvojzložkový liek - antitusikum 
s expektoračným účinkom 
ako jedinečná kombinácia 
na trhu. Obsahuje butamirati 
dihydrogenocitras a guaifenesinum. 
VÝHODNE AJ Stoptussin sirup 
180 ml za 5,70 € (31,67 €/l) 
(z pôvodných 6,20 €).

Voltaren® Forte 2,32 % gél  100 g

akcia
700€

575€

30 ml

bolesť a horúčka liek1

akcia
450€

395€
50 tbl

akcia
270€

250€
30 tbl

Používa sa na tlmenie miernej 
až stredne silnej bolesti ako 

sú bolesti hlavy vrátane migrény, 
bolesti zubov, menštruačné bolesti 

a na zníženie horúčky.  
Obsahuje ibuprofen. 

Ibuprofen Dr.Max  
400 mg  30 tbl a 50 tbl NUROFEN® STOPGRIP  24 tbl

UŽ LEN
DO KONCA

SEPTEMBRA

Vymeňte si starú
kartu za novú

Mucoplant  
so skorocelom  
a medom  100 ml

Mucoplant s brečtanom 100 ml* 
LEN ZA 0,90 €!



Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. 
Nevzťahuje sa na lieky Ibuprofen Dr.Max, Paracetamol Dr.Max, Levocetirizin Dr.Max, Orinox. 

Platí do 30. 9. 2016 alebo do vypredania zásob.

2+1
zadarmo

mixujte 
z viac ako

220
produktov 

ZNAČKY Dr.MaxNájdete ich vo všetkých lekárňach Dr.Max
alebo online na www.drmax.sk.

Vyberte si 3 produkty 
značky Dr.Max. Iba 2 z nich 
zaplatíte a 1 vám dáme zadarmo.

Buďte zdraví
raz-dva-tri!

drmax_3za2_vizual_A4_082016.indd   1 12.08.16   12:19

Mucoplant s brečtanom 100 ml* 
LEN ZA 0,90 €!
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akcia
1175€

960€

2 g

615€

495€

1 balenie

akcia
495€

425€

akcia
2115€

1950€

akcia
1910€

1660€
83,00 €/l

Odstráňte 100% vší jedinou 
15 minútovou aplikáciou! Radikálny 
sprej proti všiam a hnidám, šampón 

po ošetrení a hrebeň naviac.

VARIVENOL®   
120 cps + 30 cps zadarmo

Originálny prípravok s rastlinnými 
výťažkami. 1 kapsula prípravku 

obsahuje 450 mg diosmínu, 
50 mg hesperidínu, 30 mg escínu 

a 70 mg horčíka.

Buscopan® 10 mg   10 tbl

akcia
400€

350€

Talcid®   20 tbl

Rýchla úľava od pálenia záhy, 
stupňovite neutralizuje kyselinu 

v žalúdku a chráni sliznicu žalúdka 
pacienta. 

Obsahuje hydrotalcit.

akcia
1150€

925€

ULTRA 
10 ml

akcia
435€

350€

10 tbl

Systane® ULTRA  10 ml

Pri pálení, rezaní, únave a pocite 
sucha v oku. Zvlhčujúce očné kvapky 

s dlhotrvajúcim účinkom. 
 VÝHODNE AJ Systane®  

BALANCE 10 ml za 10,35 € 
(z pôvodných 12,35 €).

pálenie záhy 

ZOVIRAX®  
DUO  2 g

Krém na liečbu oparov s dvojitým 
zložením - zastavuje množenie vírusu 
a pomáha liečiť zápal. Je klinicky 
preukázané, že pomáha zastaviť 
vznik pľuzgierikov. VÝHODNE 
AJ ZOVICONCEAL náplaste 6 ks 
za 5,70 € (z pôvodných 6,70 €).

Celaskon® 250 mg  
 100 tbl

Vhodný pri nedostatku vitamínu C, 
napr. v zimnom období. Vitamín je 

dôležitý pre imunitu a podporuje 
prirodzenú obranyschopnosť 

organizmu. Obsahuje kyselinu 
askorbovú.

PROCTO-GLYVENOL®    
10 čapíkov

Lokálna liečba vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. Každý čapík obsahuje 
400 mg tribenozidu a 40 mg lidokaínu. 
VÝHODNE AJ PROCTO-GLYVENOL® 
rektálny krém 30 g za 5,85 € 
(z pôvodných 6,75 €).

Ľahko sa zavádzajú do medzizubných 
priestorov. Vďaka flexibilnému 
drôtiku, ktorý je izolovaný plastom 
majú dlhú životnosť a sú šetrné 
k citlivým kŕčkom a ďasnám. 
Rôzne veľkosti a farby.

TePe® 0,4 
   1 balenie po 8 ks

PARANIT  
sprej 100 ml  
+  šampón  100 ml   
a hrebeň zadarmo  

akcia
675€

585€

čapíky
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akcia

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

3 za cenu 1

Pôsobí cielene pri kŕčoch žalúdka, 
čriev a žlčníka, kŕčoch močových 
a pohlavných orgánov vrátane 
menštruačnej bolesti. Účinok 
už do 15 minút. Obsahuje 
butylskopolamíniumbromid. 
VÝHODNE AJ Buscopan® 
10 mg 20 tbl za 4,15 € 
(z pôvodných 5,00 €).



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.

proenzi®  Rapid+ 180 tbl 

Komplexná kĺbová výživa so silou 3 aktívnych látok
 Î Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým účinkom.
 Î Vyvážené zloženie 3 aktívnych látok obohatené o ExPur 

komplex.
 Î Glukozamín, chondroitín a kolagén.
 Î Vitamín C prispieva k normálnej funkcii chrupaviek.

Kĺby

výživový doplnok

Marťankovia 
s Imunactivom príchuť JAHODA 90 tbl 
s Imunactivom príchuť MIX 90 tbl

GinkoPrim® MAX 60 tblLivinorm® 20 tob a 40 tob

Degasin® 32 cps
Degasin® 2Go 20 pst

IDELYN® 
Beliema® Effect 10 tbl     Beliema® Expert Intim Gél 200 ml     Beliema® Expert Intim krém 50 ml

 Î Multivitamín a multiminerál pre deti. 
 Î Vo forme cmúľacích tabliet.
 Î Každá tableta obsahuje vitamíny, minerály 

a ďalšie aktívne látky.

 Î Ginko zlepšuje kognitívne schopnosti 
a pamäť. 

 Î Ginko pomáha udržiavať duševné zdravie.

 Î Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti.

 Î Obsahuje Hepa DTX Complex, kombináciu troch 
zložiek – fosfatidylcholín, kyselinu alfa-lipoovú 
a sylimarín z pestreca mariánskeho.

 Î Vaginálne tablety vhodné pri bakteriálnej i kvasinkovej infekcii.
 Î Upokojujúci krém na starostlivosť o intímne partie.
 Î Umývací gél na každodennú intímnu hygienu.
 Î Vyvinuté v spolupráci s gynekológmi.

Vitamíny a minerály   |   výživový doplnok Duševná pohoda   |   výživový doplnok

Nadúvanie    |   zdravotnícka pomôcka

Pečeň   |   výživový doplnok

Intímna hygiena    |   zdravotnícka pomôcka   |   kozmetika

60 tbl
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UŠETRÍTE AŽ

7013

200 ml

255
456

50 ml

756
158

26,25 €/l

135,00 €/l



meranie krvného tlaku meranie krvného tlaku meranie krvného tlakuzdravotnícka 
pomôcka

zdravotnícka 
pomôcka

zdravotnícka 
pomôcka

Prevencia mozgovej porážky je 
možná. Včasné zaznamenanie 

výskytu atriálnej fibrilácie dokáže 
znížiť riziko mozgovej príhody 

o 68%. Patentovaná funkcia Afib 
a MAM , pamäť na 30 nameraných 

hodnôt.

Tlakomer  
OMRON M2 FIT  ks

Najpredávanejší tlakomer Omron M2 
teraz s krokomerom zdarma. 

Predĺžená záruka 3 roky. Kalibrácia 
v cene počas doby záruky. 

Tensoval comfort 
classic  ks

Plnoautomatický digitálny 
ramenný tlakomer s univerzálnou 

manžetou na obvod ramena 
22-42cm, veľký displej, ľahké 

ovládanie, záruka 3 roky.
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akcia
6015€

4815€

ks

Všetko pre 
zdravé srdce

29. 
septembra

v každej lekárni
Dr.Max

Navštívte nás a nechajte si bezplatne  
zmerať kód zdravého života.
Meranie krvného tlaku a ďalšie odborné služby  
ako je zisťovanie hodnôt glukózy, cholesterolu  
a BMI indexu spolu s odborným poradenstvom.  
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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.

Navštívte nás

Tlakomer Microlife BP A150  
AFIB s AD  ks



Zdravé 
srdce 
– základ 
dlhého 
života

V zdravom tele, zdravý duch 

To nie je výmysel dnešných vedcov. 
Okrem toho, že pri športe sa vyplavujú 
„hormóny šťastia“ – endorfíny, rozprúdi 
sa krvný obeh, spaľuje sa tuk a posilňuje 
svalstvo. Pre naše srdce nie je nič lepšie 
ako pravidelný aktívny pohyb, ideálne 

na čerstvom vzduchu. Minimálne 
30 minútová pohybová aktivita denne 
podporuje mimo iné správnu srdcovú 
činnosť.

„Moja mama povedala, aby som 
nefajčil...“

Počuli ste už, že prestať fajčiť je to 
najľahšie na svete? Mnohí prestávajú 
fajčiť takmer každý deň. V skutočnosti, 
zbaviť sa závislosti na nikotíne nie 
je vôbec jednoduché. Keď to ale 
zvládneme, už po piatich rokoch 
klesne pre nás napr. riziko infarktu 
na polovicu a po desiatich je rovnaké 
ako u nefajčiara.

Obmedzenie používania soli – 
je to také jednoduché, ako sa zdá?

Denná dávka by nemala presiahnuť 
5-6 gramov. Aj keď prestaneme prisáľať 
jedlá, nie je jednoduché dosiahnuť túto 
hranicu. Sodík (ten je zodpovedný za zlé 
vlastnosti kuchynskej soli) sa nachádza 
takmer vo všetkých potravinách – 
pečive, mäsových výrobkoch, syroch, 
ale aj v sladkostiach či minerálkach. 
Z jedálnička by sme mali úplne 

vynechať jedlá s jeho vysokým 
obsahom, ako údeniny, konzervované 
jedlá či fast food strava. Naopak, 
pomôcť môže používanie špeciálnej 
diétnej soli alebo pitie minerálnych vôd 
s nižším obsahom sodíka (Na+), ktoré 
bývajú označené „srdiečkom“.

Všade počúvame o krvnom 
tlaku...

Ideálny krvný tlak je 120/80. 
Ak sú hodnoty vyššie ako 140/90, 
hovoríme o miernej hypertenzii, 
pri vyšších hodnotách ide už o 
stredne ťažkú až ťažkú hypertenziu. 
Hypertenzia nás nemusí bolieť, ak sa 
ale dlhodobo nelieči, môžu nastať 
viaceré komplikácie. Pri regenerácii 
srdcového svalu pomôže koenzým 
Q10, má vysoké antioxidačné vlastnosti 
a vychytáva škodlivé voľné radikály. 
Priaznivý vplyv na hladinu cholesterolu, 
a tým aj na krvný tlak, majú omega-3-
mastné kyseliny - DHA a EPA, ktorých 
odporúčaná denná dávka je 2-4 gramy. 
Cesnak, čajové zmesi na zníženie 
krvného tlaku či prípravky s výťažkami 
z olív vedia pomôcť pri už zvýšenom 
krvnom tlaku.

Naše srdce je síce len o niečo 
väčšie ako ľudská päsť, jeho 
činnosť je ale nenahraditeľná. 
Prostredníctvom krvi zásobuje 
všetky bunky nášho tela 
pre život nevyhnutným kyslíkom 
ako aj ďalšími živinami. U zdravého 
človeka vykoná srdce za život 
v priemere 2,5 miliardy rytmických 
sťahov. Aby naše srdiečko fungovalo 
neustále bezproblémovo a „na plný 
plyn“, mali by sme sa o neho 
aj náležite starať.

Už malé deti počúvajú, ako 
srdiečko bije a vedia, že jeho 
fungovanie znamená život. Žiaľ, 
v dospelosti, mnohí akoby na svoje 
srdce zabudli a správajú sa tak, 
ako by si v hypermarkete mohli 
kedykoľvek kúpiť nové. Pritom 
väčšinu rizikových faktorov vzniku 
srdcovo-cievnych ochorení vieme 
ovplyvniť svojím životným štýlom 
ako aj správnou životosprávou.

29. 
septembra

v každej lekárni
Dr.Max



Omega - 3 FORTE 1000 mg  120 + 60 tob

Špičkový prípravok pre zdravé srdce a cievy. Overená 
receptúra s obsahom najpotrebnejších omega - 3 mastných  

kyselín EPA a DHA. Výživový doplnok. 

Koenzým Q10 FORTE 60 mg  30 + 30 tob

Prirodzená dávka energie pre váš organizmus. Odporúča sa 
pri užívaní statínov. Výživový doplnok.

Dr.Max Lecisterol  90 cps

Každá kapsula obsahuje sójový lecitín a rastlinné steroly. Rastlinné 
steroly prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi. 
Nie je možné kombinovať s akciou 2+1 zadarmo. Výživový doplnok.

Dr.Max Glucea  60 tbl

Obsahuje extrakt z listov morušovníka bieleho a extrakt z tropickej 
liany zvanej gurmar, ktoré prispievajú k správnemu metabolizmu 
glukózy a udržaniu normálnej hladiny cukru v krvi. Zinok a chróm 
prispievajú k správnej látkovej premene cukrov, tukov a bielkovín. 

Nie je možné kombinovať s akciou 2+1 zadarmo. Výživový doplnok.

NOVINKA

srdce a cievy

normálna hladina cukru v krvi cholesterol

srdce

Recepty pre zdravé srdce

akcia
1285€

1050€

30 + 30 
tob

akcia
1285€

1050€

120 + 
60 tob

cena za 1 ks

690€

Lecisterol 90 cps 
cena za 1 ks

995€

Glucea 60 tbl 

DRUHÝ KUS 
GLUCEA 60 tbl
LEN ZA 1 €!

(v hodnote 9,95 €)

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. 10. Biocídny 
výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 11. Výdaj je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 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.

Obvod pása by u muža nemal 
presahovať 94 cm, 

u žien by nemal byť 
viac ako 80 cm.

Obezita úzko súvisí 

s nedostatkom 

pohybu a často aj so 

zvýšenou hladinou 

cholesterolu.

Pohyb zrýchľuje 
chudnutie 
a zároveň  

prospieva srdcu 
aj cievam.

Denná dávka soli by nemala presiahnuť  
5-6 gramov. Za zlé vlastnosti kuchynskej soli je 

zodpovedný sodík. Pomôcť môže používanie 
špeciálnej diétnej soli alebo pitie minerálnych 

vôd s nižším obsahom sodíka (Na+), ktoré 
bývajú označené „srdiečkom“.

Hypertenzia – vysoký krvný tlak je 
veľmi rozšírené ochorenie, ktoré ak nie 

je správne liečené, významne prispieva 
k skráteniu dĺžky života. Je preto 

vhodné sledovať si svoj krvný tlak 
a vedieť o svojom zdravotnom stave.

DRUHÝ KUS 
LECISTEROL 90 cps 

LEN ZA 1 €!
(v hodnote 6,90 €)

+ +



MAGNE B6® FORTE  50 tbl

Obsahuje citrát horčíka pre účinné doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6 
prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej funkcii psychiky.  

VÝHODNE AJ MAGNE B6® STICK PACK 20 ks za 6,95 € (z pôvodných 8,00 €). 
Výživový doplnok.

PERSEN® forte  20 cps

Rastlinný liek1 s liečivou silou troch rastlín s upokojujúcim 
účinkom. Pomáha pri psychickej záťaži, nepokoji 

a podráždenosti. Užívanie nespôsobuje závislosť. VÝHODNE 
AJ  OSTATNÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PERSEN®

únava a vyčerpanie

stres, nervozita

akcia
1070€

920€

50 tbl
akcia

740€

595€

20 cps

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. 10. Biocídny 
výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 11. Výdaj je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 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.

NOVINKA
PERSEN® 

forte  40 cps



PRODUKTY VICHY 
Z RADU STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

* Platí na nákup čistenia, krémov, sér na tvár a make-upov . **Platí na nákup čistenia, krémov, sér na tvár a make-upov v hodnote nad 27€ do vyčerpania zásob darčekov.

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

A NAVYŠE DARČEK ZADARMO 
PRI NÁKUPE NAD 27€**

SO ZĽAVOU -10%*

*Platí pri nákupe Sensibio Light, Rich, Tolerance+, AR, AR BB Krém, 
Forte alebo DS+.

(v hodnote 14,65 €)

Sensibio H2O 250 ml

ku krému Sensibio*

ZADARMO

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

+

Akcia platí od 1. 9. – 30. 9. 2016 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.  

dojčenská výživa* dojčenská  
výživa

cena

1465€

800 g

18,31 €/kg

akcia
1080€

850€

600 g

14,17 €/kg

cena

1240€

600 g

20,67 €/kg

Sunar®  
premium 2 a 3  600 g*

Vitamín A prispieva k normálnej 
funkcii imunitného systému. 
Železo prispieva k normálnemu 
kognitívnemu vývoju.                                                                                      

  
Obsahuje unikátnu klinicky testovanú 
zmes prebiotík, vitamíny A, C a D, 
ktoré prispievajú k správnej funkcii 
imunitného systému.  

 5+1
ZADARMO**

*Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok 
užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie.

Spôsob použitia a ďalšie informácie sú uvedené na obaloch výrobkov.
**Akcia 5+1 zadarmo platí na kombináciu Nutrilonu Pronutra 2, 2 Good Night, 3, 4 alebo 5 800 g alebo Nutrilon Pronutra 3 a 4 Vanilka 800 g. Akcia sa nevzťahuje na počiatočnú dojčenskú výživu. Platí iba s hracou kartou.  

Kartu dostanete na požiadanie v lekárni. Táto akcia sa vzťahuje iba na mlieka, ktoré zákazník uhradí v plnej výške (bez lekárskeho predpisu). Platí od 1.9. do 31.12.2016 alebo do vypredania zásob. 

Nutrilon™  
Pronutra™ 2,  
2 Good Night, 3,4,5  800 g 
 alebo 3,4 Vanilka  800 g*

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

Vitamíny A, C a D prispievajú 
k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. 



Mastná pokožka a akné
Micelárna voda BIODERMA Sébium H2O 250 ml v hodnote 10,95 €

ZADARMO

Platí pri nákupe dvoch ľubovoľných produktov z radu BIODERMA Sébium.

Doprava 
zadarmo  
nad 20 €

Osobný odber 
229 lekární

Akcia platí od 1. 9. do 30. 9. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 
LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   www.drmax.sk

ZĽAVA -7 €
PRI NÁKUPE NAD 21 €

*Cegedim štúdia, máj–jún 2016, Slovensko, 60 dermatológov odpovedalo na otázku: Ktorý dermokozmetický 
rad (značku) prípravkov odporúčate Vašim pacientom pri diagnóze akné najčastejšie?

NAJVIAC ODPORÚČANÁ
DERMOKOZMETICKÁ ZNAČKA
SLOVENSKÝMI DERMATOLÓGMI*

V ŠPECIÁLNEJ PONUKE

c
značka starostlivosti o pleť so sklonom k akné

odporúčaná dermatológmi
na Slovensku*

Šťastie je spokojné bruško
UŠETRITE AŽ 2 € NA KAŽDOM BALENÍ

695€ 495€

ak
ci

a

1190€ 990€

ak
ci

a

1015€ 815€

ak
ci

a



1. Liek na vnútorne 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 zubne 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. Nalgesin® S obsahuje sodnú soľ naproxénu, Voltaren® Rapid obsahuje draselnú soľ diklofenaku, 

Ambrobene 15 mg / 5 ml obsahuje ambroxólium chlorid, Calcium Chloratum obsahuje chlorid vápenatý, ACC® LONG obsahuje acetylcysteín, Robitussin® ANTITUSSICUM obsahuje dextrometorfániumhydrobromid,  
Robitussin® EXPECTORANS obsahuje guajfenezín, Bromhexin 12 KM obsahuje bromhexíniumchlorid, Nasivin® obsahuje oxymetazolíniumchlorid, HERPESIN® obsahuje aciklovir. 

Akcia platí od 1. 9. do 31. 10. 2016 alebo do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

bolesť

535€
685€

liek1
20 tbl

kašeľ

liek1

kašeľ

315€
415€

liek1

kašeľ

415€
515€

liek1

41,50 €/l

ANTITUSSICUM 
100 ml

nádcha  

295€
365€

liek5         

nádcha

995€
1140€

zdravotnícka pomôcka

86,52 €/l

Baby 115 ml

opary

645€
695€

liek2
2 g

prostata

1795€
výživový doplnok 

kĺby

1345€
1660€

výživový doplnok    

vitamíny a minerály

815€
1015€

výživový doplnok 

trávenie 

výživový doplnok 

vitamíny a minerály

výživový doplnok 

multivitamíny pre deti 

výživový doplnok 

imunita 

1370€výživový doplnok 
60 + 60 cps

ochranná masť 

kozmetika 

chrípka a prechladnutie 

liek1

bolesť

515€
630€

liek1

kašeľ 

450€
495€

liek1
100 ml

ZĽAVA AJ NA
ĎALŠIE VYBRANÉ  

PRODUKTY Z RADU 
PHYSIOMER®

ZĽAVA AJ NA
Robitussin™ 

EXPECTORANS
100 ml

850€
985€

kĺby 

výživový doplnok 

1795€
2215€

1470€
495€

565€

meranie telesnej teploty

zdravotnícka pomôcka 

3220€
4020€

535€
655€

665€
785€

795€
975€

ZĽAVA AJ NA

HERPESIN® KRÉM   
5 g

ZĽAVA AJ NA

Centrum® Silver   
30 tbl

ZĽAVA AJ NA

Bepanthen® Care 
masť 100 g

ZĽAVA AJ NA

Nalgesin® S  
275 mg 30 tbl

Nalgesin® S 275 mg  20 tbl ASPIRIN®-C  20 šumivých tbl Voltaren® Rapid 25 mg  20 cps
Ambrobene  

15 mg/5 ml   sirup 100 ml

+

ACC® LONG 600 mg  10 šumivých tbl
Robitussin ™  

ANTITUSSICUM  100 ml

Bromhexin 
12 KM kvapky   

30 ml
Nasivin® 0,05%  

sprej  10 ml

PHYSIOMER®  
Baby  115 ml HERPESIN® KRÉM  2 g

Prostenal® 
FORTE   

60 cps + PSA test  
ZADARMO cemio kamzík®  60 cps

GS Condro® DIAMANT  60 tbl Bion3 ADULT  30 tbl Biopron 9®  30 + 10 cps
Centrum® 

od A až po Železo  30 tbl

HLIVA USTRICOVITÁ   
s rakytníkovým olejom  60 + 60 cps Bepanthen® Care masť   30 g Thermoval duo scan  1 ks

45,00 €/l

30 g

rec
yk

lač
ný

 po
pla

to
k 0

,07
 € 

K NÁKUPU
CALCIUM 

CHLORATUM - TEVA 
100ml LEN ZA 0,01 €! 

(v hodnote 4,65 €)
0,10 € / l

 1+1
ZADARMO RAKYTNÍČEK 

multivitamínové  
želatínky s rakytníkom  70 ks  

+ RAKYTNÍČEK príchuť višňa 60 ks ZADARMO

+

1095€
70 ks + 60 ks


