
 10. Biocídny výrobok. 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.
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VŠI A HNIDY 
PARANIT sprej 100 ml + šampón 100 ml  
+ hrebeň ZADARMO
Odstráňte 100 % vší jedinou 15-minútovou aplikáciou. Radikálny sprej 
proti všiam a hnidám10, šampón po ošetrení a hrebeň naviac

IMUNITA 
HLIVA USTRICOVITÁ 
s rakytníkovým olejom 
a REISHI FORTE 60 cps 
Hliva v kombinácii s hubou reishi a rakytníkovým olejom. Rakytník 
je prírodný zdroj vitamínu C, ktorý prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému. Výživový doplnok.

Vzťahuje sa na celé portfólio produktov značky NUANCE, zahŕňa produktové rady HYDROBALANCE CONTROL, 
RADIANCE CONTROL, ANTI-AGEING COMPLEX, SUPREME LIFTING. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 
produkt s najnižšou predajnou cenou. Kozmetika.

Jesenné 
počasie vás 
nedostane

ÚNAVA A VYČERPANIE 
Magnesium B6 Premium 100 mg 50 tbl 
Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá sa v ľudskom tele výborne 
vstrebáva. Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania a k správnej 
funkcii nervového systému. Výživový doplnok.

/1279 €

999 €

od 1399 €
NUANCE

999 €
50 tbl

bežná cena

2+1
zadarmo

2+1
zadarmo

Pre členov
Dr.Max CLUB

1899 €
bežná cena

9,495€/100 ml

K NÁKUPU PARANIT 

 Preventívny sprej proti všiam 100 ml 

(v hodnote 11,19 €)

len za 0,01 €
0,010 €/100 ml



SEPTEMBROVA

MISIA
ZA ZDRAVY

START JESENE

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie 5. Liek na aplikáciu do nosa. 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. Bežná cena Doluxio Combi 12 vreciek je 8,39 €. * 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 čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

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

MULTIVITAMÍNY PRE DETI 
Vibovit®+ Gummies 50 ks 
Želé multivitamíny s vynikajúcou ovocnou chuťou a komplexom 
10 vitamínov a minerálnych látok. Výživový doplnok.

BOLESŤ HRDLA 
Dorithricin® 20 pst 
Jediné lokálne voľnopredajné ANTIBIOTIKUM na cmúľanie. Rýchlo 
účinkuje pri zápaloch a bolestiach hrdla, pri zápaloch ústnej sliznice 
dutiny a ďasien. Liek1 je vhodný aj pre deti od 6 rokov.

/969 €

749 €
100 ml

7,490 €/100 ml /929 €

699 €

789 €
bežná cena

20 pst

K nákupu Doluxio Combi 

horúci nápoj 12 vreciek 

(v hodnote 8,39 €)

len za 0,01 €



MISIA
JESENZA BEZBOLESTNU

SEPTEMBROVA

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie 5. Liek na aplikáciu do nosa. 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. Bežná cena Doluxio Combi 12 vreciek je 8,39 €. * 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 čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

NAJVÝHODNEJŠÍ NÁKUP NA RECEPT S VERNOSTNOU KARTOU Dr.Max CLUB
Zľava až 1 €  za recept pokračuje aj naďalej. Ak máte recept na liek s čiastočnou úhradou zdravotnej poisťovne,  
na každé balenie vám poskytneme zľavu z doplatku až do výšky 0,25 €.

LOKÁLNA BOLESŤ 
Voltaren® Forte 2,32 % gél 150 g 
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od bolesti 
chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2× denne. Liek2 diclofenacum 
diethylaminum.

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg 20 cps 
Ľahko rozpustné mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou. Pôsobia pri 
bolesti hlavy a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej 
menštruácii. Liek1 obsahuje ibuprofén. 

/1749 €

1439 €
9,593€/100 g /419 €

339 €

Získajte zľavu
až 1 € za recept*

a mnoho ďalších výhod



Lekáreň

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

KAŠEĽ 
Ambrobene 15 mg/5 ml 
sirup 100 ml
Lieky1 na rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. Obsahuje ambroxoli 
hydrochloridum. VÝHODNE AJ Ambrobene 30 mg 20 tbl za 3,69 € 
(z pôvodných 3,89 €).

KAŠEĽ 
Stoptussin® 50 ml kvapky alebo 180 ml sirup  
Jedinečná kombinácia 2 účinných látok pre úľavu od suchého kašľa 
– liek1 zastaví dráždivý kašeľ a obnovuje ochranný film na sliznici 
dýchacích ciest.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
THERAFLU® 14 vrecúšok 
Prášok na prípravu horúceho nápoja. Liek1 zmierňuje príznaky chrípky 
a prechladnutia ako horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos.

BOLESŤ 
Nalgesin® S 20 tbl alebo 30 tbl
Liek1 rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, zubov, chrbta, 
svalov, gynekologické či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri 
prevencii a liečbe migrény. Obsahuje sodnú soľ naproxénu. 

BOLESŤ A HORÚČKA 
NUROFEN® pre deti jahoda 200 ml 
Rýchla a účinná úľava od horúčky, bolesti a zápalu. Obsahuje 
dávkovaciu trubičku pre presné a jednoduché dávkovanie. Suspenzia 
pre deti od 3 mesiacov. Liek1 obsahuje ibuprofén. 

BOLESŤ A HORÚČKA
Panadol® Extra Novum 48 tbl 
Liek1 proti miernej až stredne silnej bolesti hlavy, migrény, zubov, 
chrbta a pri menštruácii. Uvoľňuje účinnú látku už do 5 minút 
a nedráždi žalúdok.

LOKÁLNA BOLESŤ 
Voltaren® 140 mg 
liečivá náplasť 5 ks 
Tenká, samostatne balená liečivá náplasť na úľavu od akútnej bolesti, 
zápalu a opuchu. Pôsobí priamo v mieste aplikácie. Liek2 obsahuje 
sodnú soľ diklofenaku.

BOLESŤ A HORÚČKA 
PARALEN® 500 24 tbl
Liek1 tlmí bolesť, znižuje horúčku, pomáha pri chrípke a nedráždi 
žalúdok.  Je vhodný aj pre diabetikov. Obsahuje paracetamolum. 

LOKÁLNA BOLESŤ 
Dolgit® krém 100 g 
Je určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických bolestí 
a zápalov pohybového systému. Od 14 rokov. Liek2 obsahuje ibuprofén.

/489 €

449 €
4,490€/100 ml

Cena pre členov
Dr.Max CLUB

/619 €

579 €
50 ml

11,580 €/100 ml

/1079 €

899 €

/679 €

579 €
20 tbl

/719 €

619 €
3,095 €/100 ml

/619 €

519 € 149 €
bežná cena

/609 €

499 €
4,990 €/100 g/1139 €

939 €
Cena pre členov
Dr.Max CLUB



Lekáreň

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácií pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 

NÁDCHA 
MUCONASAL® PLUS 10 ml 
Liek5 rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Navyše obsahuje éterické oleje z mäty a eukalyptu. Vhodný pre 
dospelých a deti od 6 rokov. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

KAŠEĽ 
Acetylcystein Dr.Max 600 mg 10 šumivých tbl
Liek1 uvoľňuje hustý hlien a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný 
už od 14 rokov. Len 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín.

NÁDCHA 
PHYSIOMER® Hypertonický 135 ml 
Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje 
nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. Zdravotnícka pomôcka. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER®. 
Zdravotnícka pomôcka.

KAŠEĽ 
Bromhexin 12 kvapky KM 
30 ml alebo 50 ml 
Liek1 uvoľňuje a zrieďuje hustý hlien pri akútnych a chronických 
ochoreniach dýchacích ciest (priedušky a pľúca). Obsahuje bromhexini 
hydrochloridum. 

NÁDCHA 
QUIXX® nosový sprej 30 ml 
Starostlivosť o váš nos. VÝHODNE AJ QUIXX® extra nosový sprej 
30 ml. Zdravotnícka pomôcka.

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

BOLESŤ HRDLA 
Strepsils® Med a Citrón 24 pst 
Liek1 účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám. Pri problémoch 
s prehľtaním. 

BYLINNÉ PASTILKY 
S MEDOM 
Bylinné pastilky šalvia, islandský lišajník, 
echinacea alebo skorocel a materina dúška 36 pst
Pastilky obsahujú špeciálny extrakt zo zmesi 20 bylín. Pridaný med 
zlepšuje chuťové vlastnosti. Výživový doplnok.

/539 €

449 €

/499 €

449 €

/1139 €

999 €
7,400 €//100 ml /759 €

659 €
30 ml

/709 €

659 €
2 g

Cena pre členov
Dr.Max CLUB

/429 €

329 €
30 ml 

Cena pre členov
Dr.Max CLUB

Výbornou podporou nosových sprejov 
a kvapiek je hypertonický roztok morskej vody.   
Ide o prírodný produkt, ktorého používanie je 

bezpečné a môže sa aplikovať tehotným 
a dojčiacim ženám a deťom.

     Vedeli
ste, že...

/609 €

529 €
/499 €

449 €
36 pst 





-10 € -12 €

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU 
Tlakomer Microlife BP A150 
AFIB s AD
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. 
Zdravotnícka pomôcka. 

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU  
Tlakomer Omron M2
Automatický tlakomer na rameno Omron M2 teraz s adaptérom 
ZADARMO. Predĺžená záruka 3 roky. Kalibrácia v cene počas záruky. 

/7499 €

6299 €
/5999 €

4999 €
100 g

recyklačný poplatok 0,07 €recyklačný poplatok 0,07 €

Ako podať prvú pomoc 
v prípade zlyhania srdca či pri infarkte 

Dnešný svet je plný možností, 
nových príležitostí, poznaní 
a výziev. Málo kto z nás si ale 
uvedomuje, že naša uponáhľa-
ná doba si môže neočakávane 
vybrať svoju daň v  podobe 
zdravotných komplikácií.

Z výskumov a  štatistík vyplýva, že 
ochorenia, ktoré v minulosti pos
tihovali osoby vo vyššom veku, 
ohrozujú v súčasnosti čoraz častej
šie i  oveľa mladších  ľudí. Vysoký 
krvný tlak, vysoký či nepravidelný 
pulz, zvýšený cholesterol či cukor 
a z toho vyplývajúce ochorenia ve
ľakrát odzrkadľujú predovšetkým 

náš nesprávny životný štýl. Viete, ako 
sa môže prejavovať zlyhanie srdca, 
infarkt myokardu či cievna mozgo
vá príhoda? Je nesmierne dôležité 
vedieť rozpoznať už prvé príznaky 
a v prípade nutnosti vedieť poskyt
núť prvú pomoc. Veľakrát tak mô
žeme zachrániť život.

PRÍZNAKY
AKÚTNEHO ZLYHANIA SRDCA 

 l neschopnosť reagovať na okolité 
 podnety
 l sťažené dýchanie 
 l strata pulzu

PRVÁ POMOC
AKÚTNOM ZLYHANÍ SRDCA 

 l zistite, či je pacient pri vedomí a reaguje 
 na vaše otázky
 l zaklonením hlavy v ležiacej polohe 
 pacientovi uvoľnite dýchacie cesty
 l priložte ucho k pacientovým ústam 
 a skontrolujte, či je dýchanie v poriadku
 l privolajte rýchlu zdravotnú službu
 l ak je to potrebné, začnite s oživovaním 
 (masáž srdca a umelé dýchanie)

PRÍZNAKY
CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY

 l porucha reči: zhoršená, nezrozumiteľná 
 artikulácia, prípadne pacient nerozpráva 
 vôbec, kŕč jazyka
 l príznaky na tvári: ochabnutie polovice 
 tváre, časté je poklesnutie kútika úst, 
 tŕpnutie pier
 l bezvládna končatina, pacient nedokáže 
 zodvihnúť obe ruky
 l strata rovnováhy, závraty až bezvedomie

PRVÁ POMOC
PRI CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE

 l dôležité je okamžité privolanie rýchlej 
 zdravotnej služby
 l v prípade bezvedomia uložte pacienta 
 do stabilizovanej polohy na boku, 
 kontrolujte dýchanie
 l  v prípade, že je pacient pri vedomí, 
 dôležité je dodržať zásady ako pri šoku: 
 teplo, ticho, pokoj
 l pacientovi nepodávajte žiadne tekutiny

PRÍZNAKY
INFARKTU MYOKARDU

 l tupá bolesť v oblasti hrudníka poväčšinou 
 vyžarujúca do ľavej ruky, chrbta, záhlavia 
 či až do oblasti žalúdka (žalúdočná 
 nevoľnosť)
 l ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť
 l častý je studený pot
 l strata rovnováhy až bezvedomie

PRVÁ POMOC
PRI INFARKTE MYOKARDU

 l pacienta uložte do polosedu na zem tak, 
 aby si mohol oprieť hlavu i plecia
 l zavolajte rýchlu zdravotnú službu
 l ak má pacient pri sebe nitroglycerín, 
 je vhodné mu liek podať
 l pacienta sa snažte udržať fyzicky
 i psychicky v pokoji až do príchodu lekára
 l ak pacient upadne do bezvedomia, 
 uložte ho do stabilizovanej polohy



Lekáreň

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

VAGINÁLNA MYKÓZA 
Canesten® GYN Kombi 1 vag. tbl 
+ 20 g krém 
Canesten® GYN Kombi 1 vag. tbl + 20 g krém a Canesten® GYN 1 deň 
sú lieky2,8 na liečbu vaginálnej mykózy. Obsahujú klotrimazol.
Canesten® IntimGel 100 ml je kozmetický výrobok. 
Akcia platí aj pri nákupe Canesten® GYN 1 deň.

KĹBY
Complex 6 Aktiv 180 tbl 
S obsahom glukozamínu, chondroitínu, MSM, hylauronátu sodného, 
kolagénu typu II a vitamínu C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe 
kolagénu, a tým k správnej funkcii kostí a chrupaviek. Výživový 
doplnok.

HEMOROIDY 
PROCTO-GLYVENOL® 
30 g alebo 10 čapíkov
Lokálna liečba vonkajších a vnútorných hemoroidov. Rektálny krém9 
obsahuje 5 g tribenozidu a 2 g lidokaínu v 100 g krému.

MYKÓZA NECHTOV A KOŽE
Canespor® krém 
15 g alebo roztok 15 ml 
KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. KONIEC PLESNE. 
Liečba kožnej mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových priestorov, 
rúk a ďalších častí tela. Liek2 obsahuje bifonazol.

STAROSTLIVOSŤ O OČI
Systane® ULTRA 10 ml
Pri pálení, rezaní, únave a pocite sucha v oku. Zvlhčujúce očné kvapky
s dlhotrvajúcim účinkom. VÝHODNE AJ Systane® HYDRATION 10 ml 
za 10,79 € (z pôvodných 12,79 €). Zdravotnícka pomôcka.

KOLAGÉN 
Colafit 60 kociek 
Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko prehltnuteľných 
kociek. Stačí len 1 kocka denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový 
doplnok.

HEMOROIDY 
HEMOSTOP® SYNBIO – Da Vinci 
60 + 30 tob + 75 ml gél ZADARMO
Hlavnými zložkami sú hesperidín, rutín 
a TRIPLE KOMPLEX. Výživový doplnok. VÝHODNE AJ HEMOSTOP® GÉL 
MAX – DA VINCI 75 ml za 5,69 € (z pôvodných 6,69 €) 7,587 €/ 
100 ml. Zdravotnícka pomôcka.

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

LAKTOBACILY 
PRE ŽENY
Probio Femina 30 cps
Výživový doplnok určený ženám s obsahom 2 kmeňov baktérií 
mliečneho kvasenia a zinku. Zinok prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému, správnemu metabolizmu makroživín, plodnosti 
a správnej reprodukčnej funkcii.

1099 €
bežná cena

KOMBI

/3299 €

2999 €
/689 €

599 €
1 ks

/1809 €

1499 €

/1149 €

949 €
ULTRA

/999 €

899 €
60 cps

799 €
bežná cena

30 cps

/2029 €

1699 €
Cena pre členov
Dr.Max CLUB

/779 €

679 €
1 ks

Cena pre členov
Dr.Max CLUB

K nákupu Canesten®  IntimGel 

100 ml (v hodnote 3,99 €) 

ZADARMO!
K NÁKUPU

DRUHÝ ROVNAKÝ KUS

len za 1 €

L.SK.MKT.CC.01.2017.0477.

L.SK.MKT.CC.01.2017.0473



Lekáreň

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

VITALITA 
Premium GoldAktiv 120 cps 
Energia na celý deň. Kapsuly obsahujú vyváženú kombináciu 
štandardizovaného extraktu ženšenu pravého s vitamínmi a stopovými 
prvkami. Jedno balenie vydrží až 4 mesiace. Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI 
RAKYTNÍČEK® multivitamínové 
želatínky s rakytníkom MORSKÝ 
SVET 140 ks alebo DŽUNGĽA 70 ks.  
Multivitamíny v tvare zvieratiek z džungle alebo morského sveta. 
Želatínky obsahujú rakytník, 9 vitamínov a 20 % ovocnej šťavy. 
Výživový doplnok.

LAKTOBACILY PRE DETI 
PROBIO-FIX® IMUN baby 8 ml 
Kvapky obsahujú mliečne baktérie LGG® a BB-12® vhodné pre deti 
od narodenia. Odporúčané Slovenskou spoločnosťou pre probiotiká. 
VÝHODNE AJ PROBIO-FIX® baby kvapky 8 ml. Výživový doplnok.

KALCIOVÝ SIRUP 
Kalciový sirup s vitamínom D3 150 ml 
Výživový doplnok s obsahom vápnika, vitamínu D3, vitamínu K 
a fosforu, ktoré prispievajú k udržaniu zdravých kostí. S banánovou 
príchuťou.

Amilk Bifido 2 a 3 600 g 

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

MULTIVITAMÍNY  
PRE DOSPELÝCH  
Bion® 3 IMUNITY 60 tbl 
alebo VITAL 60 tbl 
Obsahuje kombináciu vitamínov (A, C, D3) a minerálov (zinok, železo), 
ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Výživový doplnok. 

DOJČENSKÁ VÝŽIVA 
Sunar® premium  2, 3 a 4 600 g 
Lahodná mliečna chuť . Vitamín A prispieva k normálnej funkcii 
imunitného systému. Železo prispieva k rozvoju kognitívnych funkcií 
u detí.*

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

/3499 €

2449 €

/1339 €

1139 €
IMUN

/499 €

449 €
2,993 € / 100 ml

/899 €

799 €
600 g

1,332 €/ 100 g

1239 €
600 g

2,065 € / 100 g

1299 €
bežná cena

12,990 € / 100 g
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/1569 €

1269 €
IMUNITY

Cena pre členov
Dr.Max CLUB

-30 %

/1099 €

899 €
bežná cena

140 ks

Cena pre členov
Dr.Max CLUB

novinka



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®  
Intensive 120 tbl
výživový doplnok

To najlepšie pre váš pohyb od proenzi®

 � Nové zloženie.
 � Zosilnená výživa

– vďaka rastlinným extraktom: vŕba biela, 
kurkumín a boswellia serrata pre zdravé, 
pružné a pohyblivé kĺby.          

 � Zintenzívnené vstrebávanie
– podporené patentovanou zložkou BioPerine® 

pre maximálne využitie živín v tele. 

Kĺby

Degasin® 32 tob Degasin® 2Go 20 pst
UROVAL® 
manosa AKUT 10 a 20 tbl

proenzi® Rapid+  180 tbl
Prostenal®

FORTE 30 tbl alebo 60 tbl Calcium 500 mg 
Pharmavit  20 tbl

 � Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti.
 � Mimoriadne vysoká koncentrácia účinnej látky.

 � Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti.
 � Praktický spôsob užívania v podobe cmúľacích 

pastiliek, ktoré nie je potrebné zapíjať.

 � Unikátne spojenie kanadských brusníc a D-manózy.
 � Vysoká koncentrácia obsiahnutých látok.
 � Denná dávka 50 mg PAC.

 � Komplexná kĺbová výživa so silou 3 aktívnych látok.
 � Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým účinkom.
 � Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex.
 � Glukozamín, chondroitín a kolagén.
 � Vitamín C prispiava k normálnej funkcii chrupaviek.

 � Obsahuje rastlinné výťažky zo Saw 
palmetta a pŕhľavy dvojdomej. 

 � Obohatený o zinok, ktorý prispeva 
k udržaniu normálnej hladiny 
testosterónu.

 � Je indikovaný na prevenciu, adjuvantnú 
liečbu alebo liečbu pri zvýšených nárokoch 
na prísun vápnika.

Nadúvanie
|   zdravotnícka pomôcka

Nadúvanie
|   zdravotnícka pomôcka

Brusnice    |   výživový doplnok

Kĺby    |   výživový doplnok

Prostata    |   výživový doplnok

Kosti a zuby    |   šumivé tablety

Liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne 
prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa. Liek 
obsahuje uhličitan vápenatý.
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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.

proenzi®  
Intensive 120 tbl
výživový doplnok

To najlepšie pre váš pohyb od proenzi®

 � Nové zloženie.
 � Zosilnená výživa

– vďaka rastlinným extraktom: vŕba biela, 
kurkumín a boswellia serrata pre zdravé, 
pružné a pohyblivé kĺby.          

 � Zintenzívnené vstrebávanie
– podporené patentovanou zložkou BioPerine® 

pre maximálne využitie živín v tele. 

Kĺby

Degasin® 32 tob Degasin® 2Go 20 pst
UROVAL® 
manosa AKUT 10 a 20 tbl

proenzi® Rapid+  180 tbl
Prostenal®

FORTE 30 tbl alebo 60 tbl Calcium 500 mg 
Pharmavit  20 tbl

 � Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti.
 � Mimoriadne vysoká koncentrácia účinnej látky.

 � Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti.
 � Praktický spôsob užívania v podobe cmúľacích 

pastiliek, ktoré nie je potrebné zapíjať.

 � Unikátne spojenie kanadských brusníc a D-manózy.
 � Vysoká koncentrácia obsiahnutých látok.
 � Denná dávka 50 mg PAC.

 � Komplexná kĺbová výživa so silou 3 aktívnych látok.
 � Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým účinkom.
 � Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex.
 � Glukozamín, chondroitín a kolagén.
 � Vitamín C prispiava k normálnej funkcii chrupaviek.

 � Obsahuje rastlinné výťažky zo Saw 
palmetta a pŕhľavy dvojdomej. 

 � Obohatený o zinok, ktorý prispeva 
k udržaniu normálnej hladiny 
testosterónu.

 � Je indikovaný na prevenciu, adjuvantnú 
liečbu alebo liečbu pri zvýšených nárokoch 
na prísun vápnika.

Nadúvanie
|   zdravotnícka pomôcka

Nadúvanie
|   zdravotnícka pomôcka

Brusnice    |   výživový doplnok

Kĺby    |   výživový doplnok

Prostata    |   výživový doplnok

Kosti a zuby    |   šumivé tablety

Liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne 
prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa. Liek 
obsahuje uhličitan vápenatý.
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KU KAŽDÉMU NÁKUPU 
2 PRODUKTOV VICHY 
ZÍSKATE 3 PRODUKT 

ZADARMO
Akcia platí od 11. 9. do 24. 9. 2017. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 
produkt s najnižšou predajnou cenou. Zľavu nemožno kombinovať s inými akciami.

Pri nákupe 
produktov NUXE 
nad 20 € získate 

Zázračný olej 30 ml
ZADARMO

PRÍRODA JE ZÁZRAČNÁ

www.drmax.sk
Akciová ponuka online lekárne Dr.Max. 
Akcia platí od 1. 9. – 30. 9. 2017 alebo do vypredania zásob len na www.drmax.sk.

2+1
zadarmo

2+1
zadarmo



Akcia platí od 1. 9. – 30. 9. 2017 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

Sébium
Global + Global Cover
INTENZÍVNE ELIMINUJE VYRÁŽKY 
A ČIERNE BODKY

1  1+
ZADARMO

Sébium
Pore Re� ner
OKAMŽITE ZMATŇUJE 
A SŤAHUJE ROZŠÍRENÉ PÓRY

1  1+
ZADARMO

*Zľava platí na všetky výrobky Eucerin z radu DermoPurifyEr.

-30 %*

-20 %*
ZĹAVAZĹAVA

Starostlivosť o mastnú 
a problematickú pleť

*Zľava platí na všetky výrobky Eucerin z radov Hyaluron-filler, Volume-filler, Elasticity+filler, Hyal-urea, Q10 Active a Even Brighter.

Starostlivosť proti vráskam 
a pigmentovým škvrnám
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PRODUKTY VICHY 
Z RADU STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

* Akcia platí na nákup čistenia, krémov, sér na tvár a make-upov. ** Akcia platí na všetky produkty značky VICHY do vypredania zásob.

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

A NAVYŠE DARČEK ZADARMO 
PRI NÁKUPE NAD 27€*.

SO ZĽAVOU 10 %*

DARČEK ZADARMO 


