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/889 €

60 cps

0,133 €/1 cps

098 €
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/161 € 0,054 €/1 tbl
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50 tbl
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229 €
/259 €

24 tbl
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 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. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene
gél 100 g
Liek2 pre rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 

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. * 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.

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek
Jediné lokálne voľnopredajné ANTIBIOTIKUM na trhu s trojitým 
účinkom. Liek1 rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči 
zapálené hrdlo. Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

IMUNITA
Celaskon® LONG EFFECT
60 cps
Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Vyššia potreba vitamínu C je aj počas dospievania, 
v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov. 
Postupné uvoľňovanie 8 – 12 hodín. * K NÁKUPU Celaskon® LONG EFFECT, 60 cps získate Celaskon® 
LONG EFFECT, 30 cps (v hodnote 5,49 €) LEN ZA 0,01 €. Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

BOLESŤ
Ibuprofen Dr.Max 
400 mg
24 tbl alebo 50 tbl
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačné bolesti a na zníženie
horúčky. Lieky1 obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ A HORÚČKA
PARALEN® 500
24 tbl
Liek1 tlmí bolesť. Znižuje horúčku. Pomáha pri chrípke. Nedráždi 
žalúdok. Je vhodný aj pre diabetikov. Obsahuje paracetamol.

Preventívny sprej proti všiam, 100 ml

UŠETRÍTE 11,48 € * Celaskon® LONG EFFECT, 30 cps

UŠETRÍTE 5,48 € *

-50%
na druhé balenie

TOP PONUKA       september 2018

-20%

www.drmax.sk



599 €
/699 € 0,250 €/1 pst

419 €
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/669 €
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0,285 €/1 cps

369 €
/419 € 0,185 €/1 cps

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón 
24 tvrdých pastiliek
Liek1 účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám. 
VÝHODNE AJ OSTATNÉ PRÍCHUTE Z RADU STREPSILS®.

PRECHLADNUTIE
Dr. Theiss Echinacea forte
perorálny roztok, 50 ml
Rastlinný liek1 na krátkodobú prevenciu a liečbu prechladnutia. 
Liečivom je šťava z čerstvých kvitnúcich kvetov druhu Echinacea 
purpurea.

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.

KAŠEĽ
Ambrobene 15 mg/5 ml 
100 ml
Pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. VÝHODNE AJ Ambrobene 
30 mg, 20 tbl za 3,59 € (z pôvodných 3,89 €), 0,180 €/1 tbl. 
Lieky1 obsahujú ambroxoli hydrochloridum.

KAŠEĽ
Stoptussin®
50 ml
Stoptussin® – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. 
Na začiatku liek1 tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším dráždením 
ku kašľu, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. VÝHODNE AJ 
Stoptussin® sirup, 180 ml za 5,79 € (z pôvodných 6,19 €), 
3,217 €/100 ml.

SUCHÝ KAŠEĽ
Sinecod sirup
200 ml
Sirup proti suchému a dráždivému kašľu rôzneho pôvodu. 
Tlmí kašeľ i počas noci. Vhodný pre dospelých a deti už od 3 rokov. 
Liek1 obsahuje butamirátiumdihydrogéncitrát.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA, 14 vreciek
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok
Prášok na prípravu horúceho nápoja. Liek1 zmierňuje príznaky chrípky 
a prechladnutia, ako je horúčka, bolesť hlavy, kĺbov, svalov a upchatý nos.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
OSCILLOCOCCINUM®
6 × 1 g
Homeopatický liek1, tradične sa používa pri liečbe chrípkových stavov 
(horúčka, prechladnutie, bolesti). Obsahuje extrakt z pečene a srdca 
kačice Anas barbariae.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
Nogrip 
14 vreciek
Liek1 určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, 
chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, ako je nádcha, slzenie, 
kýchanie, bolesť hlavy a horúčka.

BOLESŤ
Panadol® Migréna, 20 tbl
250 mg/250 mg/65 mg
Zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv proti 
bolesti a kofeínu na posilnenie účinku. Liek1 je vhodný od 18 rokov.

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

LOKÁLNA BOLESŤ
Flector® EP náplasť
5 ks
Flector EP náplasť pohodlne a diskrétne lieči bolesti svalov, 
šliach, kĺbov či chrbtice. Účinne zmierňuje zápal a opuch. 
Na pomliaždenie a vyvrtnutie stačí nalepiť 1× denne. 
Liek2 obsahuje diklofenak epolamín.

OPAR
ZOVIRAX DUO
2 g
Liek2 na liečbu oparu s dvojitým zložením: zastavuje množenie vírusu 
a pomáha liečiť zápal. Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

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.

BOLESŤ
Voltaren Rapid 25 mg
20 cps
Ľahko prehltnuteľné želatínové tobolky s protizápalovým účinkom 
pre rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Liek1 obsahuje 
draselnú soľ diklofenaku. VÝHODNE AJ Voltaren 140 mg liečivá 
náplasť, 5 ks za 9,99 € (z pôvodných 11,79 €), 1,998 €/1 ks. 
Liek2 obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

BOLESŤ A HORÚČKA
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 cps
Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Ľahko rozpustné 
ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou. Pri bolesti hlavy 
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. 
Liek1 obsahuje ibuprofén.

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. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob.  

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. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob.  

-15%-15%

Vedeli ste, že?
Zmenou klimatických 

podmienok, teplo, zima, 
vietor, dážď, vás môžu 

prekvapiť rôzne podoby 
bolesti a zápalov?

Buďte pripravení a užite si 
prvé jesenné dni v pohodlí 

a v zdraví.

Vedeli ste, že?
Oslabená imunita 
sa môže prejaviť 
vznikom herpesu 

alebo oparu?

Buďte pripravení a užite si 
prvé jesenné dni v pohodlí 

a v zdraví.

-16%

DRUHÉ BALENIE 

LEN ZA 0,01 €

ZDRAVÝ ŠTART JESENE ZDRAVÝ ŠTART JESENE



TENTO DEŇ 
SI ZÍSKA 
VAŠE SRDCE

Navštívte lekáreň Dr.Max a my vám poradíme, 
ako sa správne starať o svoje srdce.

Vďaka členstvu v Dr.Max CLUB získate zadarmo merania 
cholesterolu, glukózy, BMI a odborné poradenstvo.

PRÍZNAKY
• porucha reči: zhoršená, 

nezrozumiteľná artikulácia, prípadne 
pacient nerozpráva vôbec, kŕč jazyka

• príznaky na tvári: ochabnutie polovice 
tváre, časté je poklesnutie kútika úst, 
tŕpnutie pier

• bezvládna končatina, pacient 
nedokáže zodvihnúť obe ruky

• strata rovnováhy, závraty 
až bezvedomie

PRVÁ POMOC:
• dôležité je okamžité privolanie 

rýchlej zdravotnej služby
• v prípade bezvedomia uložíme 

pacienta do stabilizovanej polohy 
 na boku, kontrolujeme dýchanie
• ak je pacient pri vedomí, dodržujme 

zásady ako pri šoku: teplo, ticho, 
pokoj 

• pacientovi nepodávame tekutiny

1 INFARKT MYOKARDU 2 AKÚTNE ZLYHANIE SRDCA 3 CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA

PRÍZNAKY
• tupá bolesť v oblasti hrudníka 

poväčšine vyžarujúca do ľavej ruky, 
chrbta, záhlavia či až do oblasti 
žalúdka (žalúdočná nevoľnosť) 

• ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť
• častý je studený pot
• strata rovnováhy až bezvedomie

PRVÁ POMOC:
• pacienta uložíme do polosedu 
 na zem tak, aby si mohol oprieť 
 hlavu i plecia
• zavoláme rýchlu zdravotnú službu
• ak má pacient pri sebe nitroglycerín, 

je vhodné mu liek podať
• pacienta udržujeme do príchodu 

lekára fyzicky i psychicky v pokoji
• ak pacient upadne do bezvedomia, 

uložíme ho do stabilizovanej polohy 

PRÍZNAKY
• neschopnosť reagovať na okolité 

podnety
• sťažené dýchanie 
• strata pulzu

PRVÁ POMOC:
• zistíme, či je pacient pri vedomí 

a reaguje na naše otázky
• zaklonením hlavy v ležiacej polohe 

pacientovi uvoľníme dýchacie cesty
• priložíme ucho k pacientovým ústam 

a skontrolujeme dýchanie
• privoláme rýchlu zdravotnú službu
• ak je to potrebné, začneme 

s oživovaním (masáž srdca a umelé 
dýchanie)

26. 9. 2018

Naše srdce pracuje nepretržite 24 hodín denne bez najmenšieho odpočinku, a preto by sme mu mali venovať dostatočnú 
pozornosť. Ochorenia srdcovo-cievneho systému nie sú výsadou len starších ľudí, ale naopak, v dnešnej uponáhľanej 
dobe postihujú čoraz viac aj mladých ľudí. Viete, ako vás môže vaše srdce prekvapiť?

3059 €
/3399 € 0,170 €/1 tbl

2649 €
/3149 € 0,221 €/1 tbl

999 €
0,200 €/1 tbl

629 €
/699 € 0,210 €/1 cps

949 €
/1049 € 0,316 €/1 tbl

999 €
0,167 €/1 cps999 €

s kartou Dr.Max CLUB

/1199 € 0,167 €/1 cps

1479 €

s kartou Dr.Max CLUB

/1779 € 0,247 €/1 cps

6149 €

s kartou Dr.Max CLUB

/7699 €

recyklačný 
poplatok 0,07 €

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. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. 

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

KĹBY, ŠĽACHY, 
VÄZIVÁ
Cemio kamzík®
60 cps
Radosť z každého skoku! Unikátna kombinácia švajčiarskeho kolagénu 
NCI® + NCII® a Vitamínu C pre správnu tvorbu kolagénovej siete 
kĺbových chrupaviek a meniskov. Kúra na 2 mesiace. Výživový doplnok.

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZIVÁ
Proenzi® Intensive
120 tbl
Zosilnená výživa vďaka rastlinným extraktom: vŕba biela, kurkumín 
a Boswellia serrata pre zdravé, pružné a pohyblivé kĺby. Podporené 
patentovanou zložkou BioPerine® pre maximálne využitie živín v tele. 
Výživový doplnok. 

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium B6 Premium
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.

DETOX
Silymarin Premium
30 cps
Obsahuje extrakt z pestreca mariánskeho (silymarín) a cholín. Cholín 
prispieva k udržaniu normálnej funkcie pečene a k správnej látkovej 
premene lipidov a homocysteínu. Výživový doplnok.

DETOX
LIPOVITAN® DUO
30 tbl
Vďaka svojmu zloženiu vhodný na regeneráciu a detoxikáciu pečene. 
Obsahuje cholín 255 mg, silymarín 65 mg, inozitol 50 mg, metionín 
25 mg, vitamín E a vitamíny skupiny B. Len 1 tableta denne.
Výživový doplnok.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer OMRON M300 Eco
1 ks – teplomer ZADARMO
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou na normálnu aj silnú 
pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. Kalibrácia v rámci 
3-ročnej záruky zadarmo. Zdravotnícka pomôcka.

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

SRDCE, CIEVY, 
ENERGIA
GS Koenzým Q10 s biotínom
60 mg, 30 cps + 30 cps
Silný koenzým Q10 s vysokou vstrebateľnosťou a s biotínom, ktorý 
prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie 
a k správnej funkcii psychiky. VÝHODNE AJ GS Koenzým Q10 
s biotínom, 30 mg 30 cps + 30 cps za 6,39 € (z pôvodných 7,39 €), 
0,107 €/1 cps. Výživový doplnok.

-16%

-15%-16%

-20%
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579 €
/629 € 28,950 €/100 g
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HEMOROIDY
Procto-Glyvenol®
30 g
Liek1,2 sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov.

MYKÓZA
Canesten® krém
20 g
Lieči plesňové ochorenie kože. Vhodný aj na liečbu vonkajších prejavov 
vaginálnej mykózy. Zasiahne viac druhov plesní. Vhodný pre dospelých 
a deti už od 2 rokov. Liek2 obsahuje klotrimazol.

STAROSTLIVOSŤ 
O CHODIDLÁ
Parasoftin EXFOLIAČNÉ 
PONOŽKY, 1 set
roztok 2 × 20 ml a 1 pár ponožiek
Exfoliačné ponožky zabezpečujú intenzívne hydratovanú hladkú 
a jemnú pokožku chodidiel. Zmäkčujú a odstraňujú zrohovatené 
vrstvy kože. Kozmetika.

PRÍRODNÉ 
FLAVONOIDY
UROVAL® Manosa AKUT
10 tbl
Unikátne spojenie kanadských brusníc a D-manózy. Vysoká 
koncentrácia obsiahnutých látok. Denná dávka 50 mg PAC. 
VÝHODNE AJ UROVAL® Manosa AKUT, 20 tbl za 11,99 € 
(z pôvodných 14,39 €), 0,600 €/1 tbl. Výživový doplnok.

VITAMÍNY
DeVit® 2000
60 cps
Obsahuje 2000 IU prírodného vitamínu D3 v dokonale vstrebateľnej 
forme. Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí, zubov a prispieva 
k správnemu fungovaniu svalov či imunitného systému. 
Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY
Centrum® PRE MUŽOV alebo 
Centrum® PRE ŽENY
30 tbl
Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými prvkami. 
Vytvorený špeciálne pre potreby moderných žien a mužov
na podporu imunity, zdravia kostí a kože*. Výživový doplnok.

PROSTATA
Prostenal® FORTE
60 tbl
Obsahuje rastlinné výťažky zo saw palmetta a pŕhľavy dvojdomej.
Pomáhajú udržiavať správnu funkciu močového ústrojenstva a zdravú 
prostatu. Obohatený o zinok, ktorý prispieva k udržaniu normálnej 
hladiny testosterónu. Výživový doplnok.

SPÁNOK A NERVOZITA
SÉDATIF PC®
60 tbl
Homeopatický liek1, tradične používaný pri úzkostných stavoch, 
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Pôsobí počas dňa 
i noci. Nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

SPÁNOK, NERVOVÉ 
UVOĽNENIE
Baldriparan®
30 tbl
Rastlinný liek1 na zmiernenie porúch spánku a na úľavu od mierneho 
nervového napätia. Obsahuje suchý extrakt z koreňa valeriány.

IMUNITA, DÝCHANIE
Sinulan Forte Junior
120 ml
Obsahuje zmes výťažkov z rastlín podporujúcich funkciu dýchacieho 
ústrojenstva a imunitného systému a tiež biotín, ktorý napomáha 
udržiavať správny stav slizníc. Pre deti od 3 rokov. VÝHODNE AJ 
Sinulan Duo Forte, 30 tbl za 7,29 € (z pôvodných 8,69 €), 
0,243 €/1 tbl. Pre deti od 6 rokov a dospelých. Výživové doplnky.

BYLINNÉ PASTILKY S MEDOM
Bylinné pastilky Šalvia, 
Islandský lišajník, Echinacea 
alebo Skorocel 
a materina dúška
36 ks
Pastilky obsahujú špeciálny extrakt zo zmesi 20 bylín. 
Pridaný med zlepšuje chuťové vlastnosti. Výživový doplnok. 

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

OPUCH A ZÁPAL
Reparil® – Gel N
dermálny gél 100 g
Potláča opuch a zápal. Používa sa pri zraneniach s pomliaždeninami, 
vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách. Na dermálne použitie. 
Liek2 obsahuje escin a dietylamíniumsalicylát.

OČI
Ocuvite® LUTEIN Forte
60 tbl
Obsahuje vyváženú kombináciu výživných látok dôležitých 
pre výživu očí. Výživový doplnok.

OČI
Lutein Complex Premium
90 cps
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa 
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú 
k udržaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

NÁDCHA
Otrivin® Menthol 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Sprej s osviežujúcou silou mentolu a eukalyptu. 
Uľaví od upchatého nosa od 2 minút a až na 12 hodín. 
Liek5 obsahuje xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA
Nasivin® Soft 0,05 %
10 ml
Skoncujte so soplíkom o 2 dni skôr! Nasivin Soft účinkuje už do 
25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni. Pre dospelých a deti 
od 6 rokov. Liek5 obsahuje oxymetazolín.

NÁDCHA
MUCONASAL® PLUS
10 ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok 
z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. 
Liek5 obsahuje tramazolini hydrochloridum.

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. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob.

5. Liek na aplikáciu do nosa.
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. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. * Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Vápnik je potrebný na udržanie normálneho stavu kostí. Vitamín A prispieva k udržaniu normálneho stavu pokožky.
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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.

Beautyclub

Zdravá
a žiarivá pleť

Mastná až 
aknózna pleť

Víťazstvo
nad vráskami

Rozžiarte svoju pleť 
zdravou krásou

Užívajte si krásne
jesenné dni bez vrások

Poraďte si s prejavmi starnutia s produk-
tmi Eucerin, ktoré obsahujú kyseli-
nu hyalurónovú na zlepšenie hydra-
tácie a zabránenie starnutiu pleti. 
Vieme, že o vrásky je potrebné starať sa 
komplexne, a preto vám
prinášame správne
riešenia.

Doprajte si komplexnú starost-
livosť o pleť, dennú aj nočnú, 
čistenie a spevnenie s pro-
duktmi od Vichy a vyskúšaj-
te aj novinku Minéral 89 

Hyaluron-Booster pre 
hydratáciu, posilne-

nie a vyplnenie ple-
ti. Novinku získate 
v  balíku s  ostatnými 

produktmi zadar-
mo pri nákupe nad 
27 €.

Objavte svoju 
 NUANCE

Problémy 
s pleťou 

budú odteraz 
minulosťou

Starostlivosť 
o vrásky pre 

každý vek a typ 
pleti

Zbavte sa nedokonalosti 
pleti s novinkou Sébium Boos-

ter Lotion, ktorý zlepší vzhľad mastnej 
pleti jej vyčistením, hydratáciou, regu-
láciou pH a stiahnutím pórov. 

Alebo jednoducho siahnite po overe-
ných krémoch a géloch z radu Sébium. 
Napr. krém Sébium Hydra vám poskyt-
ne hydratáciu a  upokojujúcu starostli-
vosť po dráždivom dermatologickom 
zákroku alebo v prípade, že máte vysu-
šenú pleť.

Jedinečnosť francúzskej koz-
metiky NUANCE spočíva v tom, 

že každý produkt obsahuje 
práve tie aktívne látky, ktoré 

pleť ženy v danom veku skutoč-
ne potrebuje. Objavte starostlivosť 

na vrásky s kozmetikou NUANCE.

ZĽAVA -30 %
NA CELÉ PORTFÓLIO NUANCE3

ZĽAVA -10 %
+ DARČEK

Ponuka platí od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ponuka sa nevzťahuje na akciové produkty. Sortiment produktov dermokozmetiky je dostupný vo vybraných lekárňach Dr.Max. Zoznam lekární na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika. 1. Vybrané 
produkty Eucerin® z radov proti vráskam HYALURON-FILLER, HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT a HYALURON-FILLER + ELASTICITY teraz v exkluzívnom balení s očným krémom zadarmo. 2. Zľava 10 % platí pri nákupe produktov starostlivosti o pleť z produktových 
radov čistenia, krémov, boosterov, sér na tvár a mejkapov. Pri nákupe nad 27 € získate aj darček – balíček produktov VICHY. 3. Zľava platí pri kúpe ktoréhokoľvek produktu NUANCE zo všetkých produktových radov. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ZĽAVA -10 €
ALEBO -12 €

SÉBIUM PORE REFINER,
SÉBIUM HYDRA

NOVINKA
SÉBIUM
LOTION

1+1 ZADARMO
HYALURON-FILLER

OČNÝ KRÉM1

od 259 €
75 ml

3,453 €/100 ml

999 €
/1099 €

60 tbl

0,167 €/1 tbl/
539 €

/599 €

30 tbl

0,180 €/1 tbl

1469 €
/1769 € 0,245 €/1 cps

899 €
/969 €

100 ml

8,990 €/100 ml

799 €
/949 € 0,160 €/1 ks

629 €
/679 €

125 g

5,032 €/100 g

899 €
/999 €

600 g

1,498 €/100 g

100 €
/699 €

125 ml1999 €
120 tbl

0,167 €/1 tbl

99 €

novinka

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. * 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. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

DENTÁLNA HYGIENA 
PRO32 Zubná pasta Intensive, Sensitive, Whitening, 75 ml 
PRO32 Ústna voda, 300 ml
Vybrané produkty PRO32 pre váš zdravý úsmev. Namixujte si ľubovoľnú kombináciu produktov. 
* Zadarmo vždy produkt s najnižšou predajnou cenou. Kozmetické výrobky.

PRÍRODNÉ FLAVONOIDY
DioMax
60 tbl alebo 120 tbl
Obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín, escín a rutín. Až 80 % častíc týchto látok je menších 
ako 2 mikrometre, čím sa zvyšuje ich rozpustnosť a vstrebateľnosť z tráviaceho traktu. * K NÁKUPU DioMax, 
120 tbl/60 tbl získate DioMax gél, 125 ml (v hodnote 6,99 €) LEN ZA 1 €, 0,800 €/100 ml. 
Cena DioMax, 60 tbl, je 10,99 €, 0,183 €/1 tbl. Výživový doplnok.

LAKTOBACILY
ProbioMaxík
30 tbl alebo 60 tbl
Cmúľacie tablety s príchuťou hrozna. Laktobacily a bifidobaktérie sú 
vyrobené tak, aby boli chránené pred nepriaznivými vplyvmi, ako je 
kyslé prostredie žalúdka. Výživový doplnok.

LAKTOBACILY
PROBIO-FIX®
60 cps
Výživový doplnok obsahuje mliečne baktérie uložené v špeciálnom 
ochrannom matrix a v ALU tube. Odporúčaný Slovenskou spoločnosťou 
pre probiotiká.

TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml
Vaše trávenie ako nové. Liek1 pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej 
mikroflóry pri hnačke, ale aj pri zápche a liečbe antibiotikami. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. VÝHODNE AJ Hylak® forte, 30 ml1 
za 4,99 € (z pôvodných 5,39 €), 16,633 €/100 ml.

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI
Vibovit®+ Imunity
50 ks
Želé multivitamíny pre deti so zvýšeným obsahom vitamínu D a C 
pre lepšiu imunitu. S vynikajúcou chuťou bazy čiernej a 100 % 
prírodnými farbivami a arómou. VÝHODNE AJ ostatné 
multivitamínové želé Vibovit®+. Výživový doplnok.

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. 
VÝHODNE AJ Sudocrem® 60 g za 3,49 € (z pôvodných 3,79 €), 
5,817 €/100 g. Kozmetický výrobok.

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*. Akcia Sunar® complex 2, 3, 4 a 5, 600 g 5+1 
platí do 31. 12. 2018.

-16%

1    1
zadarmo*

DioMax gél, 125 ml

UŠETRÍTE 5,99 € *



Nakupujte online na
      www.drmax.sk

AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. 
Akcia platí pre celé portfólio produktov GENERICA®.

Akcia platí na akýkoľvek výrobok Eucerin proti vráskam a pigmentovým škvrnám. 
Akcia sa vzťahuje na výrobky z radov HYALURON-FILLER, HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, 
HYALURON-FILLER + ELASTICITY, ELASTICITY-FILLER, Q10 ACTIVE, EVEN BRIGHTER a HYAL-UREA.

MIXUJTE Z VIAC
AKO 90 PRODUKTOV 2

zadarmo

1

-4 €
PROTI VRÁSKAM 
A PIGMENTOVÝM ŠKVRNÁM

Akcia platí na všetky produkty značky NeoStrata®.

OBJAVTE INOVATÍVNU ANTI-AGE
DERMATOKOZMETIKU ODPORÚČANÚ
ODBORNÍKMI PO CELOM SVETE

-22%

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

2
zadarmo

1

Sébium

Akcia platí len na www.drmax.sk od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob.

Každý recept vám ušetrí

AŽ DO 50 % 
z doplatku*

* 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 poskyto-
vaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

Platí 
aj na:

ANTIDIABETIKÁ

BEZLEPKOVÉ POTRAVINY

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

Stiahnite si zadarmo aplikáciu 
Dr.Max na rýchle overenie 
dostupnosti liekov v lekárni.

Najkratšia 
cesta k vašim 
liekom



Pre váš 
aktívny život

FIT4YOU KRUPICOVÁ KAŠA 

VANILKA, 10x60 g, 1989 € 1589 € 
Jednotková cena: 2,648 €/100 g

FIT4YOU DIET SHAKE 

ČOKOLÁDA, 10x33 g, 1519 € 1199 €  
Jednotková cena: 3,633 €/100 g Zľava platí na vybrané výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky a potraviny. Zľavu nie je možné kombinovať 

s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob.

NUTREND FLEXIT DRINK POMARANČ, 

400 g, 1439 €  1149 €
Jednotková cena: 2,873 €/100 g

NUTREND MAGNESLIFE, 10x25 ml, 869 €  689 €
Jednotková cena: 2,756 €/100 ml

UNISPORT POMARANČ, 500 ml, 1009 € 799 € 
Jednotková cena: 1,598 €/100 ml

BCAA 2:1:1, 150 tbl, 2289 €  1829 €
Jednotková cena: 0,122 €/1 tbl

3M FUTURO SPORT BANDÁŽ NA KOLENO, 1 ks, 2139 €  1699  € 

3M FUTURO BANDÁŽ NA LAKEŤ, 1 ks, 1219 €  969 €
BANDÁŽ NA ZÁPÄSTIE, 1 ks, 1659 €  1319 €
BANDÁŽ NA ČLENOK, 1 ks, 1319 €  1049 € 

DIET SHAKE VANILKA, 

10x33 g, 1519 € 1199 € 
Jednotková cena: 3,633 €/100 g

POLIEVKA HOKKAIDO, 

10x34 g, 1749 € 1399 € 
Jednotková cena: 4,115 €/100 g

Ste v dobrých rukách

Neobjavujeme 
nové lieky.
Objavujeme, 
ako ich spraviť 
dostupnejšie.

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

PRIAZNIVÁ
CENA

Pod vlastnou 
vlajkou


