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TOP PONUKA OKTÓBER 2016
Chrípka 

a prechladnutie 

Liek5 na uvoľnenie upchatého nosa, zvlhčenie 
a regeneráciu nosovej sliznice.

Obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid. 
VÝHODNE AJ  INÉ VYBRANÉ  

PRODUKTY Z RADU Olynth® 

Kolagén 2000 Aktiv 1000 mg  120 tbl

Kombinácia hydrolyzovaného kolagénu Peptan® F 2000 HD 
s vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, a tým 
k správnej funkcii kostí, chrupaviek a kože. Výživový doplnok.
**Akcia 2 plus 1 ZADARMO sa vzťahuje len na Kolagén 2000 Aktiv 1000 mg  

Magnesium B6 50 tbl * 
LEN ZA 1 €!

akcia
525€

425€
HA 0,1% 

10 ml

Olynth® HA 0,1 %, nosová 
roztoková aerodisperzia  10 ml

Liek1, ktorý vďaka kombinácii 
4 účinných látok lieči väčšinu 
príznakov chrípky a prechladnutia, 
ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov 
a svalov, upchatý nos, tečenie z nosa.

akcia
1055€

835€
14 ks

Strepfen® sprej 8,75 mg 
orálna roztoková 

aerodisperzia  15 ml

Liek1 rýchlo a dlhodobo uľaví od zápalu 
a opuchu v hrdle. Účinkuje už po 5 

minútach až na 6 hodín. Rýchla aplikácia. 
VÝHODNE AJ pastilky Strepfen®1 

alebo NOVINKA Strepfen®1 
s pomarančovou príchuťou bez cukru 

24 pst za 6,30 € (z pôvodných 7,60 €). 
Strepfen® obsahuje flurbiprofenum.

akcia
805€

650€
15 ml

Nakupujte produkty značky VICHY 
len na www.drmax.sk 
od 10. do 24. 10. 2016  
so ZĽAVOU - 25 %

Navyše k nákupu VICHY 
nad 27 € získate DARČEKY

v hodnote 15 €
ÚPLNE ZADARMO

 2+1
ZADARMO**

cena

1399€

120 tbl
cena

949€

100 tbl
Magnesium B6  100 tbl

Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá sa v ľudskom tele 
výborne vstrebáva. Výživový doplnok.
*Akcia Magnesium B6 50 tbl (v hodnote 6,29 €) len za 1 € platí iba pri nákupe produktu  
Magnesium B6 100 tbl.

Na bolesť hrdlaRýchla  
úľava od nádchy

Kĺby Únava 
a vyčerpanie 

TheraFlu® prechladnutie 
a chrípka 325 mg/20 mg/10 mg/ 
50 mg prášok na perorálny 
roztok  14 ks

Akcia platí na celé portfólio VICHY od 10. do 24. 10. 2016 alebo 
do vypredania zásob, výhradne v online lekárni www.drmax.sk.  



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. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.  

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. 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

kašeľ

liek1

liek1

kašeľ

kašeľ

liek1

liek1
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akcia
490€

395€

akcia
310€

250€

akcia
575€

475€
47,50 €/l

100 ml

akcia
730€

595€
59,50 €/l

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

Nespôsobuje ospalosť. 
*Akcia Celaskon® 250 mg 30 tbl LEN ZA 0,01 € 

(v hodnote 2,05 €) platí len pri nákupe PARALEN® 
GRIP horúci nápoj 12 vreciek. Celaskon® obsahuje 

kyselinu askorbovú.

PARALEN® GRIP horúci nápoj  
pomaranč a zázvor  12 vreciek

COLDREX®  24 tbl

Liek vo forme tabliet na odstránenie 
príznakov chrípky a prechladnutia. 

Znižuje horúčku, tlmí bolesti, uvoľňuje 
upchatý nos, tlmí bolesti v hrdle. 

S prídavkom liečiva na odkašliavanie. 
*Akcia COLDREX® proti bolesti v krku ostružina 

alebo med a citrón 20 pst LEN za 0,01 € 
(v hodnote 3,30 €) platí pri nákupe COLDREX® 

24 tbl alebo horúci nápoj 14 a 10 sáčkové balenia.

Robicold®  
200 mg/30 mg 

obalené tablety  20 tbl

Dve účinné látky na rýchlu pomoc 
pri prechladnutí. Zmierňuje opuch 
nosovej sliznice, uľavuje od bolesti 

hlavy, hrdla, znižuje teplotu.

MUCOSOLVAN® 
Junior   
100 ml sirup 

Lieči a tíši kašeľ, chráni 
pred ďalším zahlienením. 
Vhodný pre deti od 
narodenia. Obsahuje 
ambroxolhydrochlorid.  
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU 
MUCOSOLVAN® 

Sirup Robitussin™ JUNIOR 
pre deti na suchý kašeľ. Obsahuje 
dextrometorfan. 
*Akcia Centrum® Ovocné 30 tbl 
(v hodnote10,65 €) LEN ZA 0,01 € platí len pri 
nákupe Robitussin™ JUNIOR.

Solmucol® 100 mg   
20 vreciek 

Účinne rozpúšťa hlieny v dýchacích 
cestách a uľahčuje vykašliavanie. 

Pôsobí protizápalovo. Bez 
laktózy a gluténu. Obsahuje 

N-acetylcysteín. 

 
Na liečbu produktívneho kašľa 
so zvýšenou tvorbou hlienu pri 
ochoreniach pľúc a priedušiek. 
Obsahuje ambroxoliumchlorid. 

VÝHODNE AJ Flavamed® 
šumivé tablety za 4,45 € 

(z pôvodných 5,45 €).

PROSPAN® 
Sirup  100  ml 

LIEK NA KAŠEĽ PRE CELÚ RODINU 
s trojnásobným účinkom: uvoľňuje 

hlieny, uľahčuje vykašliavanie, 
uľavuje od kašľa. Už od 0 rokov. 

Obsahuje suchý extrakt 
z brečtanových listov.

cena

855€

12 vreciek
cena

655€

24 tbl

akcia
575€

475€
47,50 €/l

Centrum® Ovocné 30 tbl* 
LEN ZA 0,01 €!

Sinecod  
15 mg/10 ml sirup  200 ml

S vanilkovou príchuťou. Tlmí suchý 
dráždivý kašeľ i počas noci. Vhodný pre 
dospelých a deti od 3 rokov. Obsahuje 
butamirátiumdihydrogéncitrát.

akcia
630€

520€
26,00 €/l

Flavamed®   100 ml perorálny roztok

COLDREX® Proti bolesti 
v krku ostružina alebo 
med a citrón 20 pst *  
LEN ZA 0,01€!

cena

520€
52,00 €/l

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

Celaskon® 250 mg 
30 tbl* LEN ZA 0,01 €!

Robitussin ™ JUNIOR  100 ml
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akcia
600€

495€

akcia
545€

470€

akcia
805€

695€
50 tbl

akcia
775€

625€
62,50 €/kg

akcia
890€

790€
79,00 €/kg

NUROFEN® 
pre deti 4% 
pomaranč 
 perorálna suspenzia 
100 ml 

Rýchla a účinná úľava od horúčky, 
bolesti a zápalu pre deti. Znižuje 
horúčku v priebehu 15 minút 
až po dobu 8 hodín. Obsahuje 
ibuprofen. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU 
NUROFEN® pre deti.

Bojuje proti bolesti hlavy, zubov, 
menštruačným bolestiam či bolesti 
chrbta, svalov a kĺbov. 

Ibalgin® 400  48 tbl

Účinné analgetikum, ktoré 
pomáha pri bolesti hlavy, zubov, 
chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej 

menštruácii, znižuje horúčku, tlmí 
zápal. Obsahuje ibuprofen. 

Ibuprofen Dr.Max 
400 mg  50 tbl

Na tlmenie bolesti hlavy 
vrátane migrény, bolesti zubov, 

menštruačnej  bolesti a na zníženie 
horúčky. Obsahuje ibuprofen.

ATARALGIN®  50 tbl

Proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. 
Uľavuje od bolesti a znižuje emočné 

a psychické napätie.
VÝHODNE AJ ATARALGIN® 20 tbl 

za 3,30 € (z pôvodných 3,75 €).

lokálna bolesť liek2

akcia
1705€

1395€
93,00 €/kg

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

Voltaren® Forte 2,32 % gél  150 g

Ibalgin® DUO EFFECT 
krém  100 g  

Potláča bolesť, zmierňuje zápal 
a urýchľuje vstrebávanie modrín. 

Lieči poúrazové stavy a ich následky 
ako sú opuchy, krvné podliatiny.

Flector® EP Gél  100 g

Pôsobí priamo v mieste bolesti 
svalov, šliach, kĺbov či chrbtice. 

Rýchlo a účinne zmierňuje zápal 
a opuch. 

Obsahuje diclofenacum 
epolaminum. 

hemoroidy liek9

PROCTO-GLYVENOL®    
10 čapíkov

Lokálna liečba vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. Každý čapík obsahuje 
400 mg tribenozidu a 40 mg lidokaínu. 
VÝHODNE AJ PROCTO-GLYVENOL®9 
rektálny krém 30 g za 5,85 € 
(z pôvodných 6,75 €).

akcia
675€

585€

čapíky

akcia
650€

550€
55,00 €/l

100 ml

akcia
450€

395€
50 tbl

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

Panadol® Extra Novum  
500 mg/65 mg filmom  
obalené tablety  48 tbl 

akcia
270€

250€
30 tbl



Dojčenie... dám svojmu 
drobcovi to najlepšie!

Každá mamička starostlivo dbá, aby jej drobec dostal to najlepšie. Pre výživu dojčiat je samozrejme 
najlepšou voľbou materské mlieko. Svojím zložením dostatočne zabezpečuje nevyhnutné množstvo 
živín potrebných pre zdravý vývoj a rast vášho dieťatka. Materské mlieko podporí vytvorenie detskej 
obranyschopnosti a zároveň znižuje riziko vzniku infekčných ochorení. Výlučné dojčenie do 6. mesiaca 
veku pomáha predísť mnohým tráviacim a dýchacím ochoreniam, preukázateľne znižuje riziko rozvoja 
alergických ochorení či atopického ekzému. 

Nemôžem dojčiť... bude mať moje 
dieťatko dostatok živín?
Vyskytnú sa prípady, kedy 
z objektívnych príčin pridávame 
k prirodzenému materskému mlieku 
aj tzv. mliečne formuly - dojčenskú 
mliečnu výživu, prípadne dojčenie 
nie je vôbec možné.  Ako ale vybrať 
pre vaše bábätko najvhodnejšie 
a najvyváženejšie dojčenské mlieko?  
Zloženie mliek plne rešpektuje 
vývojové a výživové nároky detí 
v rôznom veku, vyberáme preto 
mlieko vhodné pre daný vek 
dieťaťa. Probiotiká a bifidobaktérie 
obsiahnuté v dojčenskom mlieku 
napomáhajú pri udržaní rovnováhy 
črevnej mikroflóry a pomáhajú tak 
budovať imunitu vášho dieťatka. 
Omega 3, 6 mastné kyseliny sú 
dôležité pre správny vývoj mozgu 

a nervovej sústavy. Vitamíny A, 
B, C, D, K, minerály zinok a železo 
prispievajú k správnej funkcii 
imunitného systému, sú dobré 
pre zdravé kosti  a krvotvorbu. Pri 
voľbe dojčenského mlieka je vždy 
vhodné poradiť sa s lekárnikom či 
pediatrom.

Dojčenská fľaša a cumlík... výber 
by nemal byť náhodný
Výberu fľaše ako aj cumlíka je 
vhodné venovať dostatočnú 
pozornosť. Predovšetkým 
v prvých týždňoch života bábätka 
je odporúčaná skôr sklenená 
fľaša, predovšetkým pre jej 
ľahšie umývanie a odolnosť voči 
teplotným zmenám. Pre staršie 
bábätko, ktoré si už vie fľašku samo 
držať, nájdeme na trhu plastové 

typy, ktoré sú pre svoju hmotnosť 
v tomto prípade vhodnejšie. 
Pri výbere cumlíka dbáme 
predovšetkým na jeho „dierkovanie“. 
Čím je dieťa menšie, tým menší 
rozmer dierky je vhodnejší, aby 
si precvičovalo svoj sací reflex. 
Neskôr, keď dieťatko konzumuje 
už aj tuhšiu stravu, prechádzame 
na väčšie dierky cumľa. Keď cumlík 
zahrejeme, napr. pod tečúcou 
vodou, bude proces „papania“ pre 
drobca prirodzenejší. Ak nám ale 
rastú zúbky a tlak pri saní môže 
byť bolestivý, cumlík schladíme 
v chladničke. S prvým učením na 
fľašku začíname, keď bude dieťatko 
v známom prostredí a pokojné. 
Aj dospelí zvládnu nové situácie 
jednoduchšie, keď sú oddýchnutí  
a bez stresu.



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.

Platí výhradne počas októbra 2016 pri príležitosti 1. narodenín Amilk Bifido.

www.amilk.sk

Na zdravie
k prvým

narodeninám
Amilk Bifido

Teraz EXTRA
narodeninová cena

len pre členov Dr.Max CLUB

599850 600 g

9,98€/kg
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imunita výživový 
doplnokbolesť hrdla chrípka a prechladnutie 

komplex laktobacilov  
a bifidobaktérií

liek1homeopatický 
liek1

výživový 
doplnok

prechladnutie zdravotnícka 
pomôcka

multivitamíny pre deti multivitamíny pre deti výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

akcia
590€

490€

akcia
2890€

2390€

akcia
599€

539€

Sprej s osviežujúcou silou mentolu 
a eukalyptu. Uľaví od upchatého 

nosa do 2 minút  a až na 12 hodín. 
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od 
upchatého nosa. Znižuje opuch 

slizníc v nose. Udržiava čistý nosový 
priechod, uľahčuje dýchanie. 

Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

nádcha nádchaliek5 liek5

Septofort 2 mg  24 pst

Lieči príčinu bolesti v krku, ničí 
široké spektrum bakterií a vírusov. 

Obsahuje chlorhexidini digluconas.

OSCILLOCOCCINUM® 
30 dávok 

Používa sa ako podporný 
homeopatický liek na liečbu 

chrípkových stavov ako horúčka, 
prechladnutie, bolesti. Obsahuje 
Anas barbariae hepatis et cordis 

extractum 200K.

Vitamín C long 
effect 500 mg   

30 a 60 cps 

Vitamín C prispieva k správnej 
funkcii imunitného a nervového 
systému a tiež k správnej funkcii 

kostí, pokožky, chrupaviek, zubov 
a ďasien.

akcia
930€

870€

50 ks

Želé multivitamíny v tvare zvieratiek 
z farmy s vynikajúcou ovocnou 
chuťou a komplexom 10 vitamínov 
a minerálnych látok.
VÝHODNE AJ ĎALŠIE VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU Vibovit®+.  

ProbioMaxík  30 tbl

Cmúľacie tablety s príchuťou 
hrozna. Laktobacily a bifidobaktérie 
sú vyrobené tak, aby boli chránené 
pred nepriaznivými vplyvmi ako je 

kyslé prostredie žalúdka.

Otrivin®  
Menthol 0,1%  

nosová  
roztoková 

aerodisperzia   
10 ml

akcia
535€

435€

akcia
330€

295€

Orinox 1mg/ml 
 10 ml

akcia
825€

625€

MUCOVIRAL® 
sprej proti 
prechladnutiu 
 20 ml

Zmierňuje príznaky prechladnutia 
a znižuje množstvo vírusov až o 92% 
s klinicky overeným účinkom.

akcia
1465€

1195€

akcia
699€

629€
60 cps

Chutné želatínové tablety na 
podporu  imunity. Bez umelých 
farbív, sladidiel, konzervačných 
látok,  lepku a laktózy. S echinaceou, 
vitamínom C a zinkom na podporu  
imunity. Vhodné pre deti od 3 rokov.

Marťankovia Gummi s echinaceou 
100 tbl + čelovka ako darček

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

Vibovit®+ FARMA Gummies  50 ks

akcia
399€

359€
30 cps



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka.  
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.  

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. 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.

močové cesty výživový 
doplnokprostata 

vitamíny a minerály 

liek1

výživový 
doplnok

kĺby výživový 
doplnok

energia, nervy, srdce výživový 
doplnok

opuch, zápal liek1

akcia
1055€

995€

akcia
3005€

2850€

akcia
1125€

850€
10 tbl

akcia
999€

899€

akcia
1065€

865€
1 ks

AESCIN 20 mg  90 tbl

Liečba lokalizovaných opuchov, 
zápalov, podliatin a chorôb žíl 

dolných končatín.  Obsahuje 
alfa-escinum.

VERSAN®+  
 90 + 30 cps zadarmo

Obsahuje kolagén a vitamín C. 
Vitamín C prispieva k správnej 
tvorbe kolagénu a k správnej funkcii 
chrupaviek. 

Urinal Akut® FORTE 
so zlatobyľou  10 tbl

Zlatobyľ obyčajná pomáha udržiavať 
zdravie močového mechúra a dolných 
močových ciest. VÝHODNE AJ Urinal 
Akut® FORTE so zlatobyľou 20 tbl 

za 14,50 € (z pôvodných 19,30 €).

Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu 
(vitamín B1), ktorý prispieva 

k správnej látkovej premene dôležitej 
pre tvorbu energie, správnemu 

fungovaniu nervového systému 
a správnej funkcii srdca.

Centrum® PRE ŽENY 
alebo PRE MUŽOV   

30 tbl

Komplexné multivitamíny vyvinuté 
špeciálne pre potreby žien a mužov.

komplex laktobacilov  
a bifidobaktérií

výživový 
doplnok

Laktobacily „6“  30 a 60 cps

Obsahuje komplex 6 kmeňov 
laktobacilov a bifidobaktérií. 

Množstvo 5 miliárd mikroorganizmov 
v každej kapsule na konci doby 

minimálnej trvanlivosti je overené 
stabilitnou štúdiou.

akcia
1399€

1249€

60 cps

akcia
749€

679€

30 cps

vitamíny a minerály výživový 
doplnok

Šumivé vitamíny 
a minerály  20 tbl 

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. Zadarmo vždy 

produkt s najnižšou predajnou cenou.

cena za 1 ks

249€
od

akcia
1985€

1595€

Prostamol® UNO  60 cps 

Na liečbu ťažkostí s močením pri 
nezhubnom zväčšení prostaty. 

Obsahuje extrakt z plodov serenoy 
plazivej. 

Coenzym Q10 s tiamínom  60 cps

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

srdce a mozog výživový
doplnok

Vďaka kombinácii rybieho, ľanového 
a slnečnicového oleja obsahujú kapsuly 

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

Mastné kyseliny EPA a DHA prispievajú 
k správnej funkcii srdca.

Omega 3-6-9 120 cps

cena za 1 ks

1390€

DRUHÝ KUS 
LEN ZA 1 €!

UŠETRÍTE AŽ 

12,90 € 

 2+1
ZADARMO



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. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.  

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. 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.

dojčenské doplnky 

vlasy, nechty, pleť

cumeľ 

výživový 
doplnokvitamíny a minerály výživový 

doplnok

zmiešaná, mastná a aknózna pleť make-updermo‑ 
kozmetika

dermo‑ 
kozmetika

vši a hnidy

antiparazitikum 

zdravotnícka 
pomôcka

výživový 
doplnok 

zubná hygiena kozmetika 

akcia
440€

340€
45,33 €/l

akcia
675€

525€

akcia
635€

515€

LACALUT®  
white & repair  75 ml

Remineralizuje zubnú sklovinu 
a obnovuje jej poškodený povrch. 

Redukuje sfarbenie zubov a čistí ich 
povrch od plaku a zubného kameňa.

Utišujúci Cumlík LOVI RETRO, 2 ks 
v balení, veľkosť  3-6m, bezpečný 
pre sací reflex dieťaťa. VÝHODNE AJ 
INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU 
CUMLÍKOV LOVI RETRO a MARINE. 
LEN vo vybraných lekárňach.

ROZTOK proti 
všiam a hnidám 

 120 ml

Pre odstránenie vši detskej 
a zabránenie rozvoja hníd. Obsahuje 

zmes olejov – syntetických 
a prírodných, obsahuje silikónový 

a mandľový olej a vitamín E.

Kyselina listová prispieva k správnej 
tvorbe krvi. Vitamín B12 prispieva 
k správnej tvorbe červených 
krviniek. Vitamín B6 prispieva 
k správnej látkovej premene 
homocysteínu. VÝHODNE AJ 
Jamieson™ B12 250 mcg 100 tbl 
alebo B-komplex 100 mg SR 
60 tbl.

cena

799€

Dynamický utišujúci  
cumlík 3-6m RETRO  2 ks

akcia
999€

899€
74,92 €/l

Jamieson™   
B6 & B12  
& Folic Acid   
90 + 20 tbl

 2+1
ZADARMO

BIODERMA 
Sébium 

čistiaci gél 
200 ml  + 
AKN krém 

30 ml 
Komplexná starostlivosť pre 

zmiešanú, mastnú a aknóznu pleť. 
VÝHODNE AJ ĎALŠIE VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU BIODERMA 

Sébium. 

ZĽAVA 
-6 €

Pri kúpe make-upu od 
značky VICHY ZĽAVA - 6€! 

Akcia platí na všetky 
make-upy značky VICHY. 

NOVINKA

ParazitEx  60 cps 

Odporúčame! ParazitEx pre tráviaci 
trakt bez parazitov vďaka unikátnej 
kombinácii 9 rastlinných extraktov 

s vrcholákom a papájou. 

akcia
2285€

1985€

cena

1850€
80,43 €/l

dojčenská výživa

Imunonutrienty (vitamíny A, C a D) 
pomáhajú podporovať prirodzenú 
obranyschopnosť vášho dieťaťa.
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 a www.nestle.sk

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

akcia
1080€

850€

Cena za 1 ks

dojčenská  
výživa

14,17 €/kg

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

Vápnik-Horčík-Zinok 
 100 tbl

Vápnik a horčík sú potrebné 
na udržanie zdravých kostí a zubov. 
Zinok prispieva k udržaniu zdravých 

kostí, vlasov, nechtov a pokožky.



MIXUJTE 
z viac ako 

120 produktov 

2+1 ZADARMO Akcia platí od 7. 10 do 21. 10. 2016. Pri rôznych cenách 
produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

Doprava 
zadarmo  
nad 20 €

Osobný odber 
229 lekární

Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

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

Jasný pohľad na svet

Akcia platí ku každému nákupu kontaktných šošoviek PureVision 2HD 6 ks a Roztoku na kontaktné šošovky ReNu MultiPlus 360 ml.

akcia
2215€

1790€

2HD

akcia
2790€

1395€
38,75 €/l

1+1
ZADARMO

360 ml

Kontaktné šošovky 
PureVision 2HD 6 ks

Roztok 
na kontaktné 

šošovky 
ReNu MultiPlus 

360 ml

K nákupu získate roztok 
na kontaktné šošovky 
ReNu MultiPlus 360 ml 
ZADARMO

REVOLÚCIA V STAROSTLIVOSTI 
O ATOPICKÚ POKOŽKU

DARČEK 
ZADARMO

Ku každému nákupu ZADARMO Cetaphil® Hydratačný krém 50 g v hodnote 5,65 €



n Nákup na recept so zľavou až 1 €1

Zľava až 1 € za recept pokračuje aj naďalej. Ak máte 
recept na liek s čiastočnou úhradou zdravotnej 
poisťovne, na každé balenie dostanete zľavu 
z doplatku až do výšky 0,25 €. 

n Body za nákupy s možnosťou výmeny za zľavy 
alebo produkty 
V každej lekárni Dr.Max, vrátane internetovej 
lekárne www.drmax.sk, zbierate za svoje nákupy 
body, ktoré si môžete vymeniť za zľavy na nákup 
alebo produkty značky Dr.Max. 

n Výnimočné zľavy každý mesiac 
Pre členov Dr.Max CLUBu lekárne pripravujú každý 
mesiac jedinečnú ponuku na vybrané produkty 
s výnimočnými zľavami. 

n Ponuky plné zdravia šité na mieru 
Výhodné ponuky ušité na mieru presne podľa 
vašich individuálnych potrieb.

n Narodeninový darček len pre vás
Pri príležitosti vašich narodenín dostanete každý 
rok špeciálny darček len pre vás a vaše zdravie 
(cez e-mail alebo SMS). 

Nová karta, nové odmeny
Lekárne Dr.Max oslavujú 10 rokov a zákazníkom  
prinášajú novú vernostnú kartu s novými výhodami
Pri príležitosti desiatych narodenín lekárne Dr.Max sme obohatili vernostný program Dr.Max CLUB novou kartou 
a  niekoľkými benefitmi, pričom tie obľúbené sme ponechali. Program zahŕňa odborné rady a poradenstvo, zľavu 
na doplatky za lieky a množstvo ďalších atraktívnych bonusov šitých na mieru, ktoré budeme postupne rozširovať. 
Novú kartu možno bezplatne získať v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max alebo na stránke www.drmax.sk.

1   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. 

S novou vernostnou kartou Dr.Max CLUB na vás čaká:

n Internetový zákaznícky portál 
Na portáli www.drmax.sk nielen rýchlo nakúpite, 
ale získate aj prehľad o počte bodov na vernostnej 
karte a o nákupoch a úsporách v lekárni či 
v e-shope www.drmax.sk.

n Virtuálny lekárnik – odborné poradenstvo
Vďaka službe Virtuálny lekárnik získate cenné rady 
od odborníkov z Dr.Max prostredníctvom online 
chatu alebo telefonicky vo vyhradenom čase.

n Bezplatná infolinka 0800 60 60 70
V pondelok až piatok od 8.00 h do 20.00 h na linke 
získate viac informácií o novom vernostnom 
programe a jeho výhodách či lekárňach Dr.Max. 

n Vzdelávacie a odborné kampane v lekárňach 
Ako držiteľ novej vernostnej karty budete vopred 
informovaný o pripravovaných podujatiach 
zameraných na edukáciu, poradenstvo a prevenciu 
v rôznych oblastiach starostlivosti o zdravie.



Lekárne Dr.Max oslavujú 10 rokov a zákazníkom  
prinášajú novú vernostnú kartu s novými výhodami

Vymeňte si 
nazbierané body

Dr.Max B-komplex Forte 
20 tbl

300 bodov
doplatok 0,06 €

Dr.Max Vitamín C 250 mg 
30 tbl

450 bodov
doplatok 0,06 €

Dr.Max Multivitamín s minerálmi 
20 šumivých tbl

600 bodov
doplatok 0,06 €

Dr.Max Magnesium B6
50 tbl

1000 bodov
doplatok 0,06 €

Dr.Max Vápnik-Horčík-Zinok 
100 tbl

1400 bodov
doplatok 0,06 €

Dr.Max KIDS GUMMIES
60 tbl

1400 bodov
doplatok 0,06 €

Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2016 alebo do vypredania zásob. 
Výmenu bodov za produkty je možné uplatniť aj na www.drmax.sk
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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 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. Nalgesin® S obsahuje sodnú soľ naproxénu, Voltaren® Rapid obsahuje draselnú soľ diklofenaku, 

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

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

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

bolesť

535€
685€

liek1
20 tbl

kašeľ

liek1

kašeľ

315€
415€

liek1

kašeľ

415€
515€

liek1

41,50 €/l

ANTITUSSICUM 
100 ml

nádcha  

295€
365€

liek5         

nádcha

995€
1140€

zdravotnícka pomôcka

86,52 €/l

Baby 115 ml

opary

645€
695€

liek2
2 g

prostata

1795€
výživový doplnok 

kĺby

1345€
1660€

výživový doplnok    

vitamíny a minerály

815€
1015€

výživový doplnok 

trávenie 

výživový doplnok 

vitamíny a minerály

výživový doplnok 

multivitamíny pre deti 

výživový doplnok 

imunita 

1370€výživový doplnok 
60 + 60 cps

ochranná masť 

kozmetika 

chrípka a prechladnutie 

liek1

bolesť

515€
630€

liek1

kašeľ 

450€
495€

liek1
100 ml

ZĽAVA AJ NA
ĎALŠIE VYBRANÉ  

PRODUKTY Z RADU 
PHYSIOMER®

ZĽAVA AJ NA
Robitussin™ 

EXPECTORANS
100 ml

850€
985€

kĺby 

výživový doplnok 

1795€
2215€

1470€
495€

565€

meranie telesnej teploty

zdravotnícka pomôcka 

3220€
4020€

535€
655€

665€
785€

795€
975€

ZĽAVA AJ NA

HERPESIN® KRÉM   
5 g

ZĽAVA AJ NA

Centrum® Silver   
30 tbl

ZĽAVA AJ NA

Bepanthen® Care 
masť 100 g

ZĽAVA AJ NA

Nalgesin® S  
275 mg 30 tbl

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

15 mg/5 ml   sirup 100 ml

+

ACC® LONG 600 mg  10 šumivých tbl
Robitussin ™  

ANTITUSSICUM  100 ml

Bromhexin 
12 KM kvapky   

30 ml
Nasivin® 0,05%  

sprej  10 ml

PHYSIOMER®  
Baby  115 ml HERPESIN® KRÉM  2 g

Prostenal® 
FORTE   

60 cps + PSA test  
ZADARMO cemio kamzík®  60 cps

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

od A až po Železo  30 tbl

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

45,00 €/l

30 g

rec
yk

lač
ný

 po
pla

to
k 0

,07
 € 

K NÁKUPU
CALCIUM 

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

(v hodnote 4,65 €)
0,10 € / l

 1+1
ZADARMO RAKYTNÍČEK 

multivitamínové  
želatínky s rakytníkom  70 ks  

+ RAKYTNÍČEK príchuť višňa 60 ks ZADARMO

+

1095€
70 ks + 60 ks


