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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 aplikáciu do vagíny. 

7. 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.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren
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TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla tromi silami, 

tromi aplikačnými formami a 4 príchuťami. 
Obsahuje benzydamíniumchlorid. 

TANTUM VERDE® 
rôzne druhy

Uvoľnenie upchatého nosa. 
Uvoľnenie prinosových dutín. Zvlhčenie 
a regenerácia nosovej sliznice. Obsahuje  

xylometazolini hydrochloridum.

Určený na liečbu bolesti hlavy (vrátane
migrény) i zubov. Znižuje horúčku.

Pôsobí cielene aj na pooperačné,
reumatické a menštruačné bolesti.

Prípravok obsahuje koenzým Q10 
prírodného pôvodu a je tiež obohatený 

o vitamín E, ktorý prispieva k ochrane 
buniek pred oxidačným stresom. 

Pri nákupe máte možnosť zakúpiť 
si druhé balenie produktu len za 1 €, 

čím ušetríte až 7,95 €.

Olynth® HA 0,1 %, 
nosová roztoková 

aerodisperzia   10 ml VALETOL® 24 tbl

Coenzym Q10 30 mg, 60 cps

akcia
505€

425€

akcia
990€

750€

akcia
705€

595€

akcia
330€

260€

cena za 1 ks

895€

 ZĽAVA NA
VŠETKY PRODUKTY 

ZNAČKY Olynth®

Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

Mamičky vedia, čo je pre ich deti dobré.
Starostlivo pripravená dojčenská výživa Amilk Bifi do
obsahuje probiotiká, vitamíny a minerály a je bohatá

aj na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.

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.
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NOVINKA

cena za 1 ks

TANTUM VERDE® MINT 
pas ord 20 x 3 mg

Rýchla úľava 
od nádchy

%Olynth® HA 0 1 %

úľava 
dchy

%

Amilk Bifi do obsahuje probiotiká Bifi dobacterium lactis 
a tiež nenasýtené mastné kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6). 

Vitamíny A, C, D a železo prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vyrobené vo Francúzsku.
Vyskúšajte Amilk Bifi do bez obáv: 4 z 5 mamičiek potvrdili, že ich dieťa prijalo Amilk Bifi do 

nadpriemerne dobre. (Millward Brown, štúdia so 195 dojčatami vo veku 6 až 12 mesiacov, Česká republika 
2015. Testované na Nutrilon Pronutra 2, Sunar Premium 2, Beba Pro 2 a Amilk Bifi do 2.)

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.

Amilk Bifido® 2, 3   600 g

12,50 /kg

DRUHÝ KUS

ZA 1 €

Amilk Bifido® 2 3

ZĽAVA 

- 15 %

s

UŠETRÍTE 

7,95 € € 



kašeľ kašeľ kašeľliek1 liek1 liek1

Sirup s vanilkovou vôňou 
proti suchému dráždivému kašľu. 

Tlmí kašeľ po celú noc. 
Vhodný pre dospelých a deti od 3 rokov. 
Obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.

Sinecod® sirup 200 ml Rýchle riešenie na kašeľ. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 14 rokov.

Dávkovanie: ACC® LONG šumivé tablety - 
1 tableta raz denne, 

ACC® LONG HOTDRINK - 1 vrecko raz 
denne. Účinná látka: acetylcysteín.

Sirup proti kašľu. Uvoľňuje hlien. 
Uľahčuje vykašliavanie. Pre deti 

už od narodenia. Bez pridaného cukru. 
Neobsahuje alkohol. 

Obsahuje extrakt z brečtanových listov.

ACC® LONG šumivé 
tablety  10 tbl

Hedelix® sirup 100 ml

akcia
615€

520€

cena 10 tbl

655€

akcia
590€

495€

kašeľ liek1

Lieči a tíši kašeľ, chráni pred ďalším 
zahlienením. Mucosolvan® Junior 

vhodný pre deti od narodenia. 
Mucosolvan® Retard užívanie dospelí: 
1 kapsula s predĺženým uvoľňovaním 

jedenkrát denne. 
Účinná látka: ambroxoliumchlorid.

akcia
530€

420€

MUCOSOLVAN® Junior 
sir 15 mg/5 ml  100 ml

chrípka a prechladnutie liek1

Rýchla úľava aj pri najťažších príznakoch 
prechladnutia a chrípky. Obsahuje 

unikátnu kombináciu 4 liečiv na potlačenie 
príznakov pri prechladnutí a chrípke.
Prášok na prípravu horúceho nápoja.

Ponuka platí od 1. 10. do vypredania zásob. 

akcia
1035€

910€
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chrípka a prechladnutie liek1

Účinná kombinácia proti príznakom 
chrípky a prechladnutia, ktorá 

pomáha zbaviť sa horúčky, upchatého 
nosa, bolesti hlavy, bolesti v hrdle. 

Nespôsobuje ospalosť.   

PARALEN® GRIP 
horúci nápoj citrón 

alebo čerešňa 12 vreciek

akcia
855€

765€

chrípka a prechladnutie liek1

Novinka. Na rýchle zmiernenie 
príznakov súvisiacich s bežným 

prechladnutím. Zmierňuje zdurenie 
nosovej slizice, uľavuje od bolesti hlavy 

a hrdla, znižuje teplotu.

Robicold® 200 mg/30 mg 
obalené tablety 20 tbl

akcia
490€

390€

K NÁKUPU
 THERAFLU ® 

PRECHLADNUTIE 
a CHRÍPKA 14 vreciek 

ZÍSKATE 
SENSODYNE® 
Expert soft

(v hodnote 4,09 €) 

LEN ZA 0,44 € 

26 /l 49,50 /l

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 aplikáciu do vagíny. 

7. 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.

Rý hl úľ ť žší h

a

L

THERAFLU®
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

14 vreciek

+

PARALEN® GRIP horúci 
nápoj citrón 12 vreciek 

42 /l

ZĽAVA AJ NA
 MUCOSOLVAN® 

Retard 75 mg1 20 cps 

a
MUCOSOLVAN® 
mäkké pastilky 

15 mg1  20 pst

K NÁKUPU
 ACC LONG šumivé 

tablety 10 tbl 

ZÍSKATE  
ACC LONG 

HOTDRINK1 
(v hodnote 6,55 €)

LEN ZA 0,50€ 

PARALEN® GRIPPARALEN® GRIP

PRI KÚPE
  PRODUKTOV  
PARALEN® GRIP 

horúci nápoj citrón 
alebo čerešňa 12 vreciek  

ZÍSKATE 
Celaskon® 250 mg1 30 tbl

(v hodnote 2,05 €)  

LEN ZA 0,01 €

NOVINKA

Z

Re

kašeľ liek1

akcia
495€

395€

Sekretolytická liečba akútnych 
a chronických bronchopulmonárnych 

ochorení, ktoré súvisia s poruchou tvorby 
hlienu a jeho transportu. 

Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

Ambrobene 15 mg/5ml  
100 ml

39,50 /l

e 15 mg/5ml 

kašeľ liek1

Liek určený na liečbu produktívneho 
kašľa so zvýšenou tvorbou hlienu 
pri ochoreniach pľúc a priedušiek. 

Flavamed® obsahuje ambroxoliumchlorid.

Flavamed® 
šumivé tablety 10 tbl akcia

545€

435€

ZĽAVA AJ NA

Flavamed® forte 
perorálny 

roztok1  100 ml

necoodd® ssiirruupp 202 0 ml delix® sirup 100 l

Po prekonanej chrípke 

alebo prechladnutí 

odporúčame vymeniť si 

zubnú kefku.

LELENN ZA 0,L

®®
A
k

UŠETRÍTE 

3,65 € 

P

hho
aleb

UŠETRÍTE 

2,04 € 

i

€

éé 
l

LEN ZA 0,

UŠETRÍTE 

6,05 € 

na

€ 



opary

bolesť

mykózy

lokálna bolesť

mykózyliek2

liek1

liek2

liek2

zdravotnícka 
pomôcka

Vhodný na liečbu reumatických 
aj nereumatických ochorení, zápalov šliach 

a kĺbových púzdier. Používa sa na liečbu 
opuchov, pomliaždenín, podvrtnutých 

kĺbov, svalov, mäkkého tkaniva či bolesti
chrbta. Dermálny gél obsahuje 

sodnú soľ diklofenaku.

VERAL® 1% gel 100 g

Obsahuje aciklovir, účinnú látku, 
ktorá po preniknutí bunkou 

bráni množeniu vírusu. 

HERPESIN® KRÉM 5 g

akcia
605€

510€

akcia
375€

295€

Candibene dermálny krém 20 g  
je antimykotikum na liečbu mykóz kože 

a nechtového lôžka. 
Obsahuje clotrimazolum.

Novinka v starostlivosti o vaginálne 
zdravie. Vhodná pri bakteriálnej 

aj kvasinkovej infekcii. 
10 vaginálnych tabliet s laktobacilmi 

a kyselinou mliečnou.

Candibene 
dermálny krém  20 g

IDELYN® Beliema® 
Effect 10 tbl

cena

960€

akcia
480€

430€

akcia
860€

685€

bolesť liek1

Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom. Ľahko rozpustné mäkké 

kapsuly. Okamžité uvoľnenie liečivej 
látky v tekutej forme. Liečivá látka 
ibuprofén sa tak dostane k miestu 

bolesti rýchlejšie.

akcia
420€

355€

Ibalgin® Rapidcaps
400 mg  20 cps

nádcha liek5

Okamžitý pocit úľavy s osviežujúcou 
silou mentolu a eukalyptu. Aplikácia 

ráno a večer zaistí úľavu od upchatého 
nosa až na 24 hodín. Bez konzervantov. 

Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

akcia
535€

450€

Otrivin ® Menthol 0,1%  
aer nao 10 ml
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nádcha zdravotnícka 
pomôcka

Bariéra proti prechladnutiu, zmierňuje 
príznaky prechladnutia a znižuje 

množstvo vírusov až o 92 %. 
S klinicky overeným účinkom.

Prírodný. Aj pre deti už od 1 roka.

MUCOVIRAL® sprej 
proti prechladnutiu 20 ml

akcia
780€

620€

zázvor a med horúci nápoj

Horúci nápoj obsahuje med a zázvorový 
extrakt, ktorý využíva tradičná čínska 
medicína už stovky rokov. Pri nákupe 

máte možnosť zakúpiť si druhé balenie 
produktu len za 1 €, čím ušetríte 2,95 €. 

Ginger & Honey 
HOT DRINK 20 vreciek

cena za 1 ks

395€

Liek určený na liečbu miernej 
a stredne silnej bolesti a horúčky. 

Obsahuje ibuprofen.

MIG® 400 mg  30 tbl

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 aplikáciu do vagíny. 

7. 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.

DRUHÝ KUS

ZA 1 €

NOVINKA

ZĽAVA AJ NA

 ĎALŠIE PRODUKTY 
Z RADU

IDELYN® Beliema

OVIRAALL®®®®® sprejj 

NO

Candibene
DELYN® Beliema®

Z
Ď

ID

Ginger && Honey

D

51,00 /kg

HERPESIN® KRÉM 5 g

K NÁKUPU
HERPESIN® KRÉM2 5 g

ZÍSKATE  
HERPESIN® KRÉM2 

2 g

(v hodnote 7,30 €)

LEN ZA 0,01€ 

y y

UŠETRÍTE 

2,95 € 

a

€ 

UŠETRÍTE 

7,29 € € 



imunita

vitamíny pre deti

vitamíny

komplex laktobacilov 

a bifi dobaktérií

vitamíny a minerály

vitalita

čaje

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

čaje

Obsahuje aktívnu látku ProteQuine® 
a vitamín C, ktorý prispieva 

k normálnej funkcii imunitného 
systému a posilneniu obranyschopnosti 

organizmu.

Kanadské produkty prémiovej kvality. Značka 
Jamieson prináša svoj záväzok dodávať 

výrobky z najčistejších chránených zdrojov.
360 kontrolných testov kvality 

na zabezpečenie maximálnej účinnosti. Viac 
informácii na www.slovaksuperbrands.com.

Namixujte si trojicu šumivých vitamínov 
a minerálov podľa vašej chuti: Magnézium 

s vitamínom B6, Vitamín C 500 mg, 
Vitamín C 1000 mg, Multivitamín 

s minerálmi, Calcium 500 mg. Namiesto 
troch zaplatíte iba za dva! Zadarmo získate 
vždy produkt s najnižšou predajnou cenou.

Preventan® Akut  30 tbl

JamiesonTM Vitamín C 
1000 mg s postupným 

uvoľňovaním 100 tbl + 20 tbl

Šumivé vitamíny 
a minerály 20 tbl eff

Kapsuly prípravku Premium GoldAktiv 
obsahujú vyváženú kombináciu 

štandardizovaného extraktu 
ženšenu pravého s vitamínmi 

a stopovými prvkami. 
Jedno balenie vydrží až 4 mesiace.

Premium GoldAktiv
100 + 20 cps

Marťankovia Imuno FORTE cmúľacie 
tablety na akútnu podporu imunity, 

s betaglukánmi a výťažkami 
bazy čiernej a šípok.

Marťankovia Imuno 
FORTE cmúľacie tablety 30 tbl

Marťankovia Imuno 
FORTE sirup 150 ml

cena za 1 ks

od 220€

akcia
710€

565€

imunita výživový
doplnok

Vitamín C prispieva k správnej funkcii 
imunitného a nervového systému. 

Je potrebný pre správnu funkciu kostí, 
pokožky, chrupaviek, zubov a ďasien. 

Prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným poškodením.

Vitamín C long effect 
500 mg 30 cps

cena za 1 ks

335€

akcia
1680€

1340€

Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov 
a bifi dobaktérií. Množstvo 5 miliárd 
mikroorganizmov v každej kapsule 

na konci doby minimálnej trvanlivosti
 je overené stabilitnou štúdiou.

Laktobacily „6“
30 cps, 60 cps čaje TEEKANNE

akcia
750€

595€

akcia
1290€

1095€

akcia
195€

135€
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ZĽAVA AJ NA

 ĎALŠIE 
VYBRANÉ DRUHY 

MARŤANKOV

Bylinné a ovocné čaje TEEKANNE 
sú ideálnou voľbou v chladných 

jesenných mesiacoch, pomáhajú 
pri prechladnutí a problémoch 

s trávením, zahrejú telo aj dušu.

ZĽAVA AJ NA

 Jamieson® Vitamín C 
1000 mg  100 tbl + 20 tbl 

a 
Jamieson™ Vitamín C 
500 mg s postupným 
uvolňovaním 100 tbl

multivitamíny výživový
doplnok

Komplexné multivitamíny vyvinuté 
špeciálne pre potreby žien i mužov.

CENTRUM® PRE ŽENY
CENTRUM® PRE MUŽOV 

30 tbl

akcia
1060€

845€

akcia
2690€

2285€

cena za 1 ks

akcia
645€

515€

akcia
695€

590€

cmúľacie
tablety

30 cps

sirup 60 cps

39,67 /l

TEEKANNE 
Žalúdok a črevá 10 vrecúšok

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 aplikáciu do vagíny. 

7. 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.

2+1
ZADARMO

3 

ZA CENU 

2

ZĽAVA 

- 30 %
na celý rad čajov 

TEEKANNE

JamiesonTM Vitamín C
1000 mg s postupným

uvoľňovaním 100 tbl + 20 tbl

ENERGIA 
NA CELÝ DEŇ

 
s

UŠETRÍTE 

3,35 € 

a

€ 
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prostata

kĺby

detoxikácia

Vybrané druhy produktov GS 

+ darček

tlakomervýživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

meranie 
krvného tlaku

Obsahuje saw palmetto a pŕhľavu 
dvojdomú, ktoré pomáhajú zachovať 

správnu funkciu močového ústrojenstva 
a zdravie prostaty. Zinok je veľmi 

dôležitý minerál pre zdravie mužov.

Prostenal® FORTE 60 tbl

akcia
3860€

3085€

akcia
2215€

1770€

100% sušená šťava z listov mladého 
jačmeňa, 100% čistý extrakt s obsahom 

enzýmov, aminokyselín, vitamínov, 
minerálov a chlorofylu. Produkt 

obsahuje všetky dôležité nutričné 
živiny a prvky, pre ktoré je mladý 

jačmeň toľko cenený.

Majte svoje zdravie pod kontrolou. 
Tlakomer s pokrokovou 

technológiou a klinicky overenou 
presnosťou, s veľkým displejom, 

pamäťou pre výsledky meraní 
pre 2 osoby a pripojením k počítaču. 

Mladý jačmeň Juice
250 g prášok

Tlakomer Microlife BP 
A3 PLUS PC 1 ks

akcia
2045€

1635€

akcia
4085€

2855€

akcia
7490€

5990€

prírodný extrakt výživový
doplnok

Vysoko koncentrovaný výťažok z brusníc 
veľkoplodých, ktorý zodpovedá 

minimálne 423 000 mg čerstvých 
plodov. Pri nákupe máte možnosť 
zakúpiť si druhé balenie produktu 

len za 1 €, čím ušetríte až 6,95 €. 

Cranberry MaxAKUT 
10 cps

zrak výživový
doplnok

Obsahuje rybí olej, luteín, zeaxantín, 
selén, zinok, vitamíny C, E a betakarotén, 

ktorý sa v ľudskom tele mení 
na vitamín A. Vitamín A a zinok 

prispievajú k udržaniu dobrého zraku.

akcia
1790€

1520€

Lutein Complex 
Premium  90 cps

mozog výživový
doplnok

Unikátna kombinácia extraktu z listov 
stromu Ginkgo biloba a omega-3 

mastnej kyseliny DHA. Denný príjem 
250 mg DHA (1 kapsula) prispieva 

k udržaniu správnej funkcie mozgu 
a dobrého zraku.

Ginkgo Pro Brain 60 cps

akcia
1095€

930€

srdce výživový
doplnok

Vďaka kombinácii rybieho, ľanového a 
slnečnicového oleja obsahujú kapsuly 

vyvážený pomer omega 3, 6 a 9 
nenasýtených mastných kyselín. Denný 

príjem 250 mg EPA a DHA (3 kapsuly) 
prispieva k správnej funkcii srdca.

Prípravky GS sú založené na 
originálnych receptúrach z darov 

celého sveta a spracované vyspelými 
farmaceutickými postupmi, aby ste pre 

svoje telo získali to najlepšie.

Omega 3-6-9 120 cps

cena

1390€

Proenzi® Rapid+ s extraktom 
z Boswellia serrata, ktorý pomáha 

udržiavať zdravé a pružné kĺby. 
Glukozamín a chondroitín sú základné 

stavebné prvky kĺbových chrupaviek 
a ďalších spojivových tkanív.

proenzi® Rapid+  180 tbl

114,20 /kg

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 aplikáciu do vagíny. 

7. 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.

cena za 1 ks

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 aplikáciu do vagíny. 

7. 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.

cena za 1 ks

795€

ZĽAVA AJ NA

proenzi®
Rapid+ 90 tbl

P ® R d k

proenzi® Rapid+ 180 tbl

Z

ZĽAVA AJ NA

Prostenal® 
FORTE 30 tbl

1+1
ZADARMO

180 tbl

ZĽAVA 

- 30 %

GS Condro® Diamant 60 tbl

PRI NÁKUPE
vybraných

PRODUKTOV GS 
v minimálnej hodnote 15 €

DARČEK
GS Echinacea Akut
so zázvorom 15 tbl

(v hodnote 3 €)

ZADARMO++++++

DRUHÝ KUS

ZA 1 €

UŠETRÍTE 

13,90 € €€€€€€€€€€€€€€ 

T
s

UŠETRÍTE 

6,95 € € 



detská pokožka
starostlivosť 

o detskú pokožku pre najmenších

dentálna hygiena

kozmetika
zdravotnícka

pomôcka
výživový
doplnok

kozmetika

Komplex 2 kmeňov a fruktooligosacharidov:
2 kmene (L. reuteri a L. rhamnosus) a 250 

miliónov baktérií v dennej dávke. 
Kvapky v špeciálnom komfortnom

balení s pipetou.

APO-LAKTÍK for Baby
7,5 ml/30 denných dávok

Medicinálna zubná pasta na ochranu 
pred parodontitídou. Má výrazne 

sťahujúci účinok, posilňuje parodont, 
zastavuje krvácanie z ďasien, spevňuje 
zubnú sklovinu a chráni pred vznikom 

zubného kazu.

LACALUT aktiv 75 ml

cena

250€

akcia
1025€

920€

akcia
1605€

1360€

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.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

dojčenská výživa dojčenská 
výživa

Akcia 4+1 ZADARMO. Kúpte naraz 4 ks produktov BEBA 
rovnakého druhu a gramáže a získajte 1 balenie toho 

istého druhu a gramáže ZADARMO. Platí pre BEBA Pro 
2,3,4,5 (600 g), BEBA Comfort 2,3 (600 g), BEBA H.A. 

2,3 (400 g alebo 800 g) a BEBA Sensitive 2 (800 g). 
Akcia neplatí v prípade nároku na čiastočnú úhradu z verejných zdrojov 

(výdaj na recept) a nevzťahuje sa na počiatočnú dojčenskú výživu.                                                                                                                                 

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 na 
obaloch a www.dojcenskavyziva.sk.

Masť je vhodná na starostlivosť o pokožku 
zadočkov dojčiat, popraskanú a suchú 
pokožku a tiež pokožku pŕs dojčiacich 

matiek. pH = 5,5.

vybrané druhy produktov 
Nestlé BEBA®

Dexpanthenol baby
125 ml

cena za 1 ks

1120€

dojčenské fľaše zdravotnícka
pomôcka

Univerzálna fľaša s mnohostranným 
použitím v limitovanom balení 

s darčekom - farebnou fľašou modrou 
alebo ružovou.

Účinne proti prejavom ekzému. 
Uľavuje od svrbenia a začervenania 

pokožky. Prirodzene obnovuje kožnú 
bariéru, poskytuje zvýšenú hydratáciu 

a regeneruje. Vhodný aj pre najmenších.

Avent Natural 260 ml 1 ks

Bepanthen® Sensiderm 
krém 2 x 20 g

cena

840€

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
október 2015

cena za 1 ks

895€

2+1
ZADARMO NOVINKA

BEBA® PRO 2, 600 g
Avent Natural

260 ml 1 ks

33,33 /l

PO-LAKTÍK for Baby

N

4+1
ZADARMO

Avent Natural 260 ml 1 k

71,60 /l

DARČEK
ZADARMO

K NÁKUPU
 AVENT 

Natural 260 ml 

DARČEK 
ZADARMO 
fľaša AVENT 

ružová alebo 
modrá 260 ml 

(v hodnote 8,40 €)

18,67 /kg

L.
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08
.2

01
5.

01
90

Ak svoju bolesť utíšite Ibuprofenom Dr.Max, 
pomôžete prežiť trpiacim deťom. A to má zmysel.
Kúpou každého balenia Ibuprofen Dr.Max podporíte 
charitatívnu organizáciu Magna, deti v núdzi.
Viac informácií na www.magna.sk alebo na www.drmax.sk

Ibuprofen Dr.Max 400 mg 30 tbl je liek na vnútorné 
použitie. Obsahuje ibuprofen. Pozorne si prečítajte 
poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté 
v písomnej informácii pre používateľov lieku, 
ktorá je pribalená k lieku.

++++++

y

UŠETRÍTE 

8,95 € 

a

€

UŠETRÍTE 

11,20 € € (UŠETRÍTE 

8,40 € 

s ce

€



ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 

LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   
Doprava 

zadarmo

Doručenie 

už do 24 hodín

Osobný odber 

100 lekární

Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2015 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

od 12. 10. do 19. 10. 

ZĽAVA - 25 %
na všetky produkty 

VICHY

GELACTIV Proteo-Enzyme Q
Revolúcia v kĺbovej výžive

Na podporu plodnosti,

plánujte spoločne...

•  Prvý a jediný prípravok s obsahom patentovaných enzýmov 

a glukosamín sulfátu s postupným uvoľňovaním, nezaťažuje žalúdok.

•  Obsahuje overené látky využívané pri kĺbových 

a svalových problémoch.

•  Iba 2 tablety denne - koniec užívania veľkého 

množstva tabliet u enzýmov.

•  Pre všetkých, ktorí nadmerne zaťažujú svoje kĺby 

a pre starších ľudí s opotrebovanými kĺbmi.

cena

1490€

cena

1890€

akcia
2295€

1995€

120 tbl

Inofolic

akcia
1435€

1235€

60 tbl

Folandrol

ných enzýmov

m, nezaťažuje žalúdok.

 

by

NOVINKA

NAMIXUJTE SI 

5 PRODUKTOV 

A ZÍSKAJTE 

1 ZADARMOMO
ODPORÚČANÁ 

MESAČNÁ KÚRA 

PRE ŇU 3x INOFOLIC 

A PRE NEHO 1x 

FOLANDROL

Akcia 4+1 zadarmo platí na ľubovoľnú kombináciu produktov INOFOLIC a FOLANDROL. 

Zadarmo získate vždy produkt s nižšou predajnou cenou.

+ k nákupu nad 27 € 

DARČEK v hodnote 15 € 

ZADARMOZADARMO

UŠETRÍTE 

AŽ 18,90 €



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 aplikáciu do vagíny. 7. 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. Brufedol obsahuje ibuprofen. 

OSCILLOCOCCINUM® obsahuje anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K. Robitussin™ Antitussicum a Robitussin™ Junior obsahujú dextrometorfániumhydrobromid. Robitussin™ Expectorans obsahuje guajfenezín. 

OlynMuco obsahuje guajfenezín. PROSPAN® Sirup obsahuje suchý extrakt z brečtanových listov.  Nasivin® 0,05% obsahuje oxymetazolíniumchlorid. Akcia platí od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015. Platí až do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

bolesť

Brufedol 400 mg
šumivý granulát 20 vreciek

bolesť hrdla

615€

770€

Dorithricin® 20 pas ord

bolesť hrdla

350€

500€

OlynHexo 5mg/1,5 mg pastilky
20 tvrdých pst 

bolesť

545€

685€

Nalgesin® S
275 mg x 20 tbl

liek1 liek1 liek1 liek1

395€
535€

kašeľ

Robitussin ™ Antitussicum, 
Expectorans, Junior 100 ml

prieduškový kašeľ

340€
490€

395€

505€

OlynMuco
s príchuťou MENTOLU

20 mg/ml 150 ml

kašeľ

565€

710€

PROSPAN® Sirup 100 ml

chrípka, prechladnutie

OSCILLOCOCCINUM® 30 dávok

liek1 liek1 liek1 liek1

nádcha

PHYSIOMER® Baby 115 ml

560€

660€

SÉDATIF PC® 60 tbl

nervozita, nespavosťúzkosť, nervozita

585€

735€

PERSEN forte® 20 cps

nádcha

285€

360€

Nasivin® 0,05% 
sprej 10 ml

Liek na aplikáciu do nosa.

liek5 zdravotnícka pomôcka liek1liek1

910€

1075€

multivitamíny

Centrum®
od A až po Železo 30 tbl

komplex laktobacilov

760€

955€

Biopron® 9 30 + 10 cps

výživový doplnok výživový doplnok

760€
955€

kĺby

1325€

1660€

cemio kamzík®  
60 cps

výživový doplnok

prírodný extrakt

BARNY‘S® 
CRAN-URIN™ 

FORTE 500 ml

teplomer

3215€

4020€

Thermoval® duo scan 1 ks

kĺby

1770€

2215€

GS Condro® 
DIAMANT 60 tbl

výživový doplnok výživový doplnok zdravotnícka pomôcka1090€

1285€

multivitamíny

810€

1015€

Bion®3 ADULT 30 tbl

výživový doplnok

multivitamíny pre deti

880€

1100€

RAKYTNÍČEK® 
MULTIVITAMÍNOVÉ ŽELATÍNKY 

S RAKYTNÍKOM príchuť rakytník 70 ks 

výživový doplnok

Cena za 1 kus

39,50 /l 22,67 /l

O

ZĽAVA AJ NA

OlynMuco 
s príchuťou MEDU 

a CITRÓNU 

20 mg/ml1
 150 ml

56,50 /l

79,13 /l

Centrum®
od A po Železo

845€
1060€

Centrum®
od A po Železo SILVER

Centrum® 
od A až po Železo SILVER 30 tbl

21,80 /l

5

ZĽAVA AJ NA 

NALGESIN® S1 
275 mg x 30 tbl

É

53

ZĽAVA AJ NA

šumivé granuláty Brufedol 

200 mg1 20 vreciek 
a Brufedol 400 mg1

30 vreciek

PHYSIO

ZĽAVA AJ NA
ĎALŠIE VYBRANÉ 

DRUHY 
PHYSIOMER®

PROSPAN®
s p

Biopron® 9 Bi ®3 ADULT

ZĽAVA AJ NA

BION 3
50+ 30 tbl

8
ZĽAVA AJ NA

 RAKYTNÍČEK®  
s príchuťou višňa 60 ks 

alebo hruška 60 ks

20 tbl
400 mg, 

20 vreciek

s príchuťou 
MENTOLU

Baby 115 ml

ADULT
príchuť 

rakytník

extrakt z kanadských brusníc 

PP

Riešenie 

na kašeľ pre celú 

rodinu!

2595€

2890€289

K NÁKUPU  
DARČEK kniha 
HOMEOPATIA 

do vrecka 
ZADARMO


