
1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

PRODUKTY Dr.Max
Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max.  
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.  
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na lieky Dr.Max.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene
gél 100 g
Diclobene – keď je rýchlosť a sila dôležitá – chladivý gél 
s diklofenakom – na rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Liek² obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 

LOKÁLNA BOLESŤ
Dolgit® krém
100 g
Je určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických bolestí 
a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu formou 
lokálneho zábalu. Vhodný od 14 rokov. K nákupu Dolgit® krém, 
100 g, získate Dolgit® gél, 50 g (v hodnote 4,19 €), ZADARMO. 
Lieky2 obsahujú ibuprofén. 

NÁDCHA
Otrivin Menthol 0,1 %
nosový sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu, 10 ml
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. Uvoľní upchatý nos do 2 minút  
a až na 12 hodín. Neobsahuje konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid. 

IMUNITA
Celaskon® LONG EFFECT
60 cps
Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Užíva sa pri zvýšenej potrebe vitamínu C 
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 €), ZADARMO.  
Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 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. 

Dni prevencie diabetu 16. 9. – 20. 9. 2019

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 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. 9. do 30. 9. 2019 alebo do vypredania zásob. 

Vedeli ste, že
počas jesenného obdobia 

je človek náchylnejší  
na bolesť hlavy?

Môžu to spôsobiť časté zmeny 
teploty a tlaku. Pite dostatočné 
množstvo tekutín a majte vždy 

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

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

BOLESŤ
Panadol Migréna
20 tbl
Zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv 
proti bolesti a kofeínu na posilnenie účinku. Liek1 od 18 rokov.

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. 

NÁDCHA
Nasivin® SOFT 0,05 %
10 ml
Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni.  
Pre deti od 6 rokov a dospelých. Bez konzervantov.  
Liek⁵ obsahuje oxymetazolín.

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.

KAŠEĽ
Calcium chloratum – TEVA
100 ml
Jedinečný a generáciami overený liek¹, ktorý lieči zápalový 
proces a zabraňuje jeho rozšíreniu v dýchacích cestách. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

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. 

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek
Liek¹ účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám.  
Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach.

BOLESŤ HRDLA
JOX® 
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml
Liek7 na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana pri zápalových 
a infekčných ochoreniach. Obsahuje jódovaný povidón a alantoín.

Vedeli ste, že
zanedbaním liečby 
boľavého hrdla môžete 
ohroziť svoje hlasivky?

Liečbu nasaďte hneď od prvých 
príznakov. Pastilky a spreje 
pôsobia protizápalovo a uľavia 
aj od bolesti v hrdle. 

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE® SPRAY FORTE
orálna aerodisperzia, 15 ml
TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla. Pôsobí na bolesť 
v hrdle trojitým účinkom – proti bolesti, proti zápalu a proti 
baktériám a kvasinkám. VÝHODNE AJ TANTUM VERDE® SPRAY, 
orálna aerodisperzia, 30 ml, za 6,69 € (z pôvodných 7,39 €), 
22,300 €/100 ml. Lieky7 obsahujú benzydamíniumchlorid.

KAŠEĽ
Stoptussin®
50 ml
Stoptussin® – správna voľba na kašeľ vďaka dvom 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 ml¹, za 5,69 € 
(z pôvodných 6,19 €), 3,161 €/100 ml.

KAŠEĽ
Ambrobene 15 mg/5 ml
100 ml
Liek¹ na rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.  
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 

NÁDCHA
Sanorin® 0,5 ‰
nosová roztoková instilácia, 10 ml
Zmierňuje príznaky akútnej nádchy, rýchlo a účinne uvoľňuje 
upchatý nos a prínosové dutiny. VÝHODNE AJ Sanorin 1 ‰ 
kvapky, 10 ml, za 4,49 € (z pôvodných 4,99 €), 44,900 €/100 ml. 
Lieky5 obsahujú nafazolíniumnitrát. 

NÁDCHA
MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia, 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. 

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Acutil®
30 kapsúl
Vďaka svojmu zloženiu prispieva k udržaniu správnej funkcie 
mozgu, psychiky a k zníženiu vyčerpania a únavy. Obsahuje 
nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, Ginkgo biloba extrakt, 
kyselinu listovú, vitamín E a B12. VÝHODNE AJ Acutil®, 60 kapsúl, 
za 19,29 € (z pôvodných 21,29 €). Výživové doplnky.
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www.drmax.sk/genericka-substitucia
Poradíme vám možnosť náhrady predpísaného lieku za iný liek (s tou istou účinnou látkou, liekovou formou a silou), no s nižším doplatkom. 
Vy sami sa teda môžete rozhodnúť, ktorý liek si vezmete a koľko zaň zaplatíte.  Generická substitúcia sa neuplatňuje v prípade, ak váš lekár 
záznamom na recepte  zakáže z medicínskeho dôvodu výdaj náhradného generického lieku.

Lekárnik vám ponúkne 
liek od iného výrobcu 
s tou istou účinnou 
látkou, silou, ako aj 
počtom tabliet v balení.

Tento liek lekáreň nemá 
k dispozícii a nemôže 
ho kvôli dlhodobej 
nedostupnosti na trhu 
objednať.

1.

2.

Zaplatíte

10,53 €
Ušetríte

0 €

Musíte
prerušiť liečbu.

Do lekárne prídete 
s receptom na liek, 
ktorý sa používa
napríklad na liečbu 
cukrovky.

Zaplatíte

1,33 €
1,05 € s použitím vernostnej karty

Ušetríte

9,20 €
9,48 € s použitím vernostnej karty

Nemusíte
prerušiť liečbu
vďaka generickej 
substitúcii.

Neplaťte viac 
za to isté

Na doplatkoch za lieky 
na predpis ste u nás minulý rok 
ušetrili takmer 3,5 mil. €.

Poradíme vám liek na predpis 
s najnižším doplatkom, aby 
ste si mohli vybrať a ušetriť.

Ako to funguje v praxi?

Lekárnik vám ponúkne
generický liek od iného 
výrobcu: 90-tabletové
balenie s doplatkom 1,33 €.

 Ak máte vernostnú kartu
 Dr.Max CLUB: môžete navyše
 ušetriť 21 % z doplatku.
 (Zľava 21 % z 1,33 € = 1,05 €).

Predpísané máte: 
90-tabletové balenie
s doplatkom 10,53 €.+1053 €

+133 €

Do lekárne prídete 
s receptom, na ktorom
máte predpísaný liek 
napríklad na zníženie 
vysokého krvného tlaku.

1. Liek na vnútorné použitie. * CFU – počet živých mikroorganizmov (colony-forming units). 
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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZIVÁ
proenzi® ArthroStop®  
Rapid+
180 tbl
Komplexná kĺbová výživa so silou 3 látok. Špičková starostlivosť 
o vaše kĺby s dlhodobým účinkom až 2 – 3 mesiace po ukončení 
užívania. Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex. 
Obsahuje glukozamín, chondroitín a kolagén. S extraktom 
boswellia serrata, ktorý pomáha udržiavať zdravé a pružné kĺby, 
s vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu 
pre správnu funkciu chrupaviek. Výživový doplnok.

KOLAGÉN
Colafit®
60 kociek
Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko 
prehltnuteľných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len 
1 kocka denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový doplnok.

ZDRAVÉ KĹBY
Cemio kamzík®
60 cps
Radosť z každého skoku! Komplex kolagénov v prirodzenej 
podobe s vitamínom C pre kĺby, menisky a väzy s pohodlným 
dávkovaním 1 kapsula denne. Výživový doplnok.

TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml
Vaše trávenie ako nové. 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. VÝHODNE AJ Hylak® forte, 30 ml¹, 
za 4,99 € (z pôvodných 5,39 €), 16,633 €/100 ml. 

HLADINA CUKRU  
V KRVI
TEREZIA DIAREGUL
60 cps
Obsahuje hnojník obyčajný, tinosporu srdcolistú, škoricu a zázvor. 
Je vhodný pre osoby so zvýšenou hladinou cukru v krvi a ako 
doplnok pri užívaní antidiabetík. Môžu ho užívať osoby s poruchou 
glukózovej tolerancie aj ľudia trpiaci nadváhou. Výživový doplnok. 

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 €). Výživový doplnok.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg
180 cps
Vysoká dávka pre zdravé srdce, mozog a zrak. EPA a DHA 
prispievajú k normálnej funkcii srdca. DHA podporuje duševnú 
vitalitu, prispieva k normálnej funkcii mozgu a zraku. VÝHODNE 
AJ Omega-3 rybí olej FORTE 1 000 mg, 90 cps, za 6,49 € 
(z pôvodných 7,49 €). Výživové doplnky.

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON® 9 Premium
30 cps
Vhodný pri a po užívaní antibiotík. Kombinácia 9 kmeňov živých 
mikroorganizmov v maximálnej koncentrácii 20 miliárd CFU* 
v dennej dávke. Pre dospelých a deti od 3 rokov. VÝHODNE AJ 
BIOPRON® 9 Premium, 60 cps, za 16,99 € (z pôvodných 19,79 €). 
Výživové doplnky.

VITAMÍNY
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tbl
Vitamín C podporuje imunitu. Prispieva k zníženiu únavy, 
vyčerpania. Unikátna tableta TIME-RELEASE s postupným 
uvoľňovaním. Navyše so šípkami. Len pre členov Dr.Max CLUB 
VÝHODNE AJ GS Vitamín C 1000 so šípkami, 50 + 10 tbl, 
za 6,69 € (z pôvodných 7,79 €). Výživové doplnky. 
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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. 9. do 30. 9. 2019 alebo do vypredania zásob. 

OPUCH, ZÁPAL,  
BOLESŤ
Reparil® – Gel N
dermálny gél, 100 g
Potláča opuch, zápal a bolesť. Liek² sa používa pri zraneniach 
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách. 
K nákupu Reparil® – Gel N, 100 g, získate výhrevný vankúš 
LEN ZA 0,01 €. VÝHODNE AJ Reparil® – Dragées 20 mg, 40 tbl1, 
za 7,99 € (z pôvodných 9,59 €). Liek Reparil® – Dragées 20 mg, 
40 tbl1 obsahuje escín.

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

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plnoautomatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie 
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Detekuje nepravidelný 
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou 
pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka. 

KŔČOVÉ ŽILY,  
HEMOROIDY
Flebaven® 500 mg
90 tbl
Lieči prejavy žilového ochorenia, ako bolesť, opuch a pocit ťažkých 
nôh. Tiež lieči príznaky akútneho hemoroidálneho ochorenia.  
Liek¹ obsahuje diosmín. 

OČNÉ KVAPKY
Systane® ULTRA
10 ml
Doprajte si skutočnú úľavu so zvlhčujúcimi očnými kvapkami 
Systane® Ultra. Obsahujú HP-Guar® na zmiernenie príznakov 
syndrómu suchého oka. VÝHODNE AJ Systane® HYDRATION, 
10 ml, za 10,79 € (z pôvodných 12,79 €), 107,900 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky.

1. Liek na vnútorné použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka.
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. 2019 alebo do vypredania zásob.

ODVYKANIE OD FAJČENIA
Nicorette® Spray 1 mg/dávka 
orálna roztoková aerodisperzia, 2 × 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Účinkuje rýchle a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách 
(po užití dvoch dávok). Zmierňuje chuť na cigaretu a abstinenčné príznaky spojené s ukončením 
fajčenia. Umožňuje plynule reagovať na potrebu doplnenia nikotínu v tele. Neobsahuje cukor. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Nicorette®. Lieky na podanie do úst, obsahujú nikotín.

MYKÓZA  
NECHTOV A KOŽE
Canespor® krém 
15 g
Koniec svrbenia aj pálenia, koniec plesniam. Určený na liečbu 
kožnej mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových priestorov, 
rúk a ďalších častí tela. VÝHODNE AJ Canespor® roztok, 15 ml, 
za 7,19 € (z pôvodných 8,09 €), 47,933 €/100 ml a Canespor® 
sada na nechty, 10 g, za 20,99 € (z pôvodných 23,59 €).  
Lieky² obsahujú bifonazol.

HEMOROIDY
Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Liek²,⁹ sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov.

PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl
Pálenie záhy je už minulosťou. Rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy do niekoľkých minút. 
Neutralizuje prebytočnú kyselinu v žalúdku. Zdravotnícka pomôcka.

ZUBNÉ PROTÉZY
COREGA COMFORT
fixačný krém, 40 g
Technológia ADAPTAGRIP poskytuje extra komfort pre ďasná. Pomáha zmierňovať tlak  
a podráždenie, ktoré môže spôsobiť zubná náhrada. Pevne fixuje celý deň. Mätová príchuť.  
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU COREGA. Zdravotnícke pomôcky. 

SVALY A KŔČE
STOP KŔČOM
50 tbl
Špeciálne zloženie na zabezpečenie správnej činnosti svalov 
(kontrakcie a relaxácie). VÝHODNE AJ STOP KŔČOM RAPID, 
20 vreciek, za 4,79 € (z pôvodných 5,69 €), 0,240 €/1 vrecko. 
Výživové doplnky.

ZUBNÁ HYGIENA
parodontax
Zubné pasty parodontax sú zdravotnícke pomôcky.  
Ústne vody parodontax a Corsodyl 0,1 % sú kozmetické prípravky.

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.

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. 

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.

BRADAVICE
EndWarts® FREEZE
7,5 g
Účinne odstraňuje bradavice na rukách, pažiach a chodidlách. 
Vďaka technológii Ultra Freeze Technology™ zmrazí bradavicu na 
–80 °C až do najhlbších vrstiev. Používa sa rýchlo a jednoducho. 
Vhodný pre deti od 4 rokov. Klinicky overená účinnosť a číslo 1 
v domácom ošetrení bradavíc mrazom. Obsahuje 7,5 g oxidu 
dusného. Zdravotnícka pomôcka.

1019 €
101,900 €/100 ml

10 ml /1199 €

3339 €
126,477 €/100 ml

2 × 13,2 ml

-15%

-15%

-16%

719 €
47,933 €/100 g

15 g /809 €

L.SK.MKT.CC.09.2017.0472

5499 €
/6839 €

recyklačný poplatok 0,02 €

6399 €
/7719 €

recyklačný poplatok 0,07 €
L.SK.MKT.CC.01.2018.0648

S kartou
Dr.Max CLUB

649 €
/749 €

001 €
LEN ZA

VÝHREVNÝ  
VANKÚŠ

-20%

-17%-19%

1179 €
11,790 €/100 g

100 g
499 €
50 tbl /599 €

1599 €
/1899 €

439 €
10,975 €/100 g

40 g /559 €

S kartou
Dr.Max CLUB

549 €
18,300 €/100 g

/689 €

-20%-20%

od 289 €
3,853 €/100 ml

75 ml /369 €

1199 €
239,800 €/100 ml

5 ml /1469 €

-18%

439 €
43,900 €/100 ml

/479 €

1599 €
60 tbl /1869 €

-18%

1549 €
206,533 €/100 g

/1899 €
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www.drmax.sk/beautyclub

K nákupu 
získate 

micelárnu vodu 

v hodnote 9,99 €

ZADARMO

Akcia 2 + 1 zadarmo platí na všetky produkty z produktových radov URIAGE D.S. a EAU THERMALE. V akcii 2 + 1 zadarmo získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. 
Pri nákupe ľubovoľného produktu značky NUANCE získate zadarmo micelárnu vodu NUANCE, 200 ml, podľa svojho výberu. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými 
ponukami. Akcie platia od 1. 9. do 30. 9. 2019 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

Privítajte jesenné obdobie s kozmetikou, 
ktorá posilní vaše zdravie a krásu. 
Prinášame vám jedinečné tipy na starostlivosť 
o pleť, vlasy a pokožku celého tela.

Hydratačná sila 
termálnej vody 
Uriage vo forme 
krému

Starostlivosť 
pre každý vek 
a typ pleti

Pre pokožku, 
ktorá trpí 
lupinami 
a začervenaním

2+ 1
ZADARMO

2+ 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. * 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/dojcenska-vyziva. 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. 2019 alebo do vypredania zásob.

VITAMÍNY  
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. Výživový doplnok, neslúži ako 
náhrada pestrej a vyváženej stravy.

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Sunar® premium 2, 3 a 4 s mliečnym tukom
600 g
Prémiová starostlivosť o imunitu. Vitamín A* prispieva  
k normálnej funkcii imunitného systému.

VŠI A HNIDY
PARANIT RADIKÁLNY  
PROTI VŠIAM A HNIDÁM 
sprej 100 ml + šampón 100 ml + hrebeň
Odstráňte 100 % vší jedinou 15-minútovou aplikáciou! Klinicky 
preukázaný účinok. Obsahuje radikálny sprej proti všiam 
a hnidám, šampón po ošetrení a hrebeň navyše. VÝHODNE 
AJ PARANIT Radikálny šampón 100 ml + hrebeň za 11,99 € 
(z pôvodných 14,09 €), 11,990 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

VITAMÍNY PRE DETI
ArkoDEFENSES Kids
1 × 5 pitných dávok
ArkoDEFENSES je prípravok na posilnenie imunity. Obsahuje betaglukán, kolostrum, mliečne baktérie, 
vitamín D, selén a zinok. VÝHODNE AJ ArkoDEFENSES Adults, 1 × 7 pitných dávok, za 13,59 € 
(z pôvodných 15,99 €), 1,941 €/1 dávka. Výživové doplnky.

VITAMÍNY PRE DETI
Baby-D™ Vitamín D
11,7 ml
Vitamín D je potrebný pre správny rast a vývoj kostí detí. Jednoduché dávkovanie.  
Vyrobené s použitím Quali™ – D prvotriednej svetovej kvality. VÝHODNE AJ Jamieson® Vitamín D 
KIDS s príchuťou jahody, 100 tbl, za 6,99 € (z pôvodných 7,69 €). Výživové doplnky. 

SUCHÁ  
POKOŽKA
Bepanthen® SensiDaily
150 ml
Krém s prebiotikami, ktorý podporuje zdravú kožnú mikroflóru. 
Každodenná hydratácia suchej a citlivej pokožky celého tela. 
Vhodný aj pre dojčatá. 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.

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.

879 €
0,176 €/1 ks

/949 €

1069 €
2,138 €/1 dávka

5 pitn. dávok /1269 €
869 €
74,274 €/100 ml

11,7 ml /969 €

1739 €
8,695 €/100 ml

/2039 €

-18%

-15%

1199 €
7,993 €/100 ml

/1469 €

L.SK.MKT.CC.01.2019.0810

S kartou
Dr.Max CLUB

1149 €
1,915 €/100 g

/1239 €

1229 €
1,756 €/100 ml

/1289 €
999 €
10 tbl /1149 €



www.drmax.sk/drmaxclub
V spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou.

Dni prevencie 
diabetu
16. 9. – 20. 9. 2019

Navštívte lekáreň Dr.Max a nechajte si od našich 
odborníkov poradiť, ako si udržať správnu hladinu 
cukru v krvi. Odborné poradenstvo a meranie 
získavate vďaka členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.

Ušetrite 
na receptoch

* Bližšie informácie o zľavách poskytovaných členom vernostného programu nájdete vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr. Max CLUB 
 dostupných na www.drmax.sk alebo v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr. Max. Zľavy pri nákupe liekov a dietetických potravín, ktoré sú aspoň čiastočne hradené 
z verejného  zdravotného poistenia, sú poskytované v súlade so zákonom č. 363/2011 Z. z.

www.drmax.sk

Vďaka vernostnej karte 
Dr.Max CLUB máte vždy 
istotu, že aj na lieky 
na srdce a cievy a na 
antidiabetiká, ktoré sú 
na predpis, dostanete 
vždy zľavu z doplatku.

Zľava až do

z doplatku*
50 %

Lieky na srdce a cievy

Antidiabetiká

Profi ZYM plus je enzýmový výživový doplnok novej generácie. 
Obsahuje 8 enzýmov, Serrazimes, rutín, selén a vitamín C.

UŠETRÍTE

18 €

 pri rekonvalescencii
 pri športovom a inom zaťažení organizmu
 pri podpore pozitívnych procesov v tele

Profi ZYM plus je vhodné užívať:

100 €(Čiastka slovami: sto EUR)

číslo  poukazu:

Platnosť do 1. 6. 2021

CESTOVNÝ POUKAZ K nákupu troch produktov 
značky Pharma MKL získate 
darčekovú poukážku na 

cestovanie v hodnote

100 €

Akcia platí na všetky produkty značky Pharma MKL. Cestovný poukaz je možné využiť v sieti hotelov 
po celom svete. Viac informácií nájdete na www.connexcestovnypoukaz.com.Akcia platí na celý rad produktov značky elmex®.

K nákupu produktov 
elmex® nad 9,99 € 

získate desiatový box

ZADARMO

5199 €
/6999 €

5+1
ZADARMO

Akciová cena 7,49 €/balenie (1,248 €/100 g) platí pri využití akcie 5 + 1 zadarmo. 

od 749 €
1,248 €/100 g

600 g /999 €

Pre vašich  najmenších 
 robíme  to najlepšie*

Elmex nákup
pre celú rodinu

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 9. do 30. 9. 2019 alebo do vypredania zásob. 
* Dôležité upozornenie: Najvhodnejším a prirodzeným spôsobom výživy dojčiat je dojčenie, ktoré má 
prednosť pred dojčenskými prípravkami. Prípravok odporúčame užívať len na základe rady odborníkov 
medicíny, výživy alebo liečiv či iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Bližšie 
informácie o správnej príprave a užívaní nájdete na obale prípravku.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online na
www.drmax.sk



TRETÍ 
LIEK Dr.Max 

LEN 
ZA CENT

2+1
ZADARMO

na viac ako 300 
produktov

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. Pri nákupe ľubovoľnej kombinácie voľnopredajných liekov značky 
Dr.Max zaplatíte za tretí kus iba 0,01 €. Pri rôznych cenách liekov zaplatíte 0,01 € za najlacnejší z nich. Vzťahuje sa na Acetylcystein¹ Dr.Max 600 mg, 10 tbl 
e�  (obsahuje acetylcysteín), Levocetirizin Dr.Max¹ 5 mg, 7 tbl (obsahuje levocetirizín), Algirin¹ 500 mg, 10 tbl (obsahuje kyselinu acetylsalicylovú), Ambroxol¹ 
Dr.Max 30 mg/5 ml a Ambroxol¹ Dr.Max 15 mg/5 ml, 100 ml (obsahujú ambroxoliumchlorid), Helisolv¹ sirup 120 ml (obsahuje suchý extrakt z listu brečtana), 
Ibuprofen¹ Dr.Max 400 mg, 24 tbl, a Ibuprofen¹ Dr.Max 400 mg, 48 tbl (obsahujú ibuprofén), Larynox⁷ 30 ml (obsahuje benzydamíniumchlorid), Loperamid¹ 
Dr.Max 2 mg, 20 cps (obsahuje loperamidiumchlorid), Nogrip¹, 14 vreciek, Orasept s príchuťou medu a citrónu¹ a Orasept mentol¹, 24 ks, Orinox⁵ 1 mg/ml, 
10 ml (obsahuje xylometazolíniumchlorid), Parapyrex¹ 500 mg, 20 tbl (obsahuje paracetamol), Parapyrex Combi¹ 500 mg/65 mg, 20 tbl, Tussical¹ 200 ml 
(butamirátiumdihydrogencitrát). Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 9. do 30. 9. 2019 alebo do vypredania zásob.

Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akciu 
nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami, nevzťahuje sa na lieky Dr.Max. Akcia platí od 1. 9. do 30. 9. 2019 alebo do vypredania zásob.

Mix produktov 
pre celú rodinu


