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Lekáreň

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
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.

-50 %

BOLESŤ HRDLA 
Strepfen® sprej7 
orálna roztoková aerodisperzia 15 ml 
Sprej na úľavu od bolesti hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až 
na 6 hodín. Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla aplikácia.  
VÝHODNE AJ Strepfen® 24 pst1 za 6,99 €  (z pôvodných 8,09 €).  
Lieky obsahujú flurbiprofén.

KAŠEĽ 
MUCOSOLVAN® Sirup 100 ml 
Liek1 lieči vlhký kašeľ, rozpúšťa hlien, uľahčuje vykašliavanie. 
Jahodová príchuť. Lieky obsahujú ambroxoliumchlorid.  
VÝHODNE AJ Mucosolvan Junior1 100 ml za 4,59 € (z pôvodných 
5,74€; 4,590 €/100 ml).

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE 
THERAFLU® FORTE 1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášok na perorálny roztok, 10 vreciek 
Liek1 so zvýšeným obsahom paracetamolu. Efektívna úľava od príznakov chrípky a prechladnutia.  
Navyše pomáha aj pri vlhkom, produktívnom kašli. * K NÁKUPU THERAFLU® FORTE, 10 vreciek, alebo  
THERAFLU®, 14 vreciek, získate teplomer v hodnote 3,99 € len za 0,01 €.

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

LOKÁLNA BOLESŤ 
Diclobene gél 100 g 
Liek2 na rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 
** Pri kúpe druhého balenia Diclobene gél 100 g získate zľavu 50 %.

/809 €

689 €
sprej

/649 €

519 €
100 ml

5,190 €/100 ml

/1079 €

949 €
10 vreciek

/539 €

429 €

569 €
100 g

5,690 €/100 g

ÚNAVA A VYČERPANIE 
Magnesium 400 Sticks 30 vreciek
Magnesium (horčík) a vitamín B6 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania. Pohodlná aplikácia 
magnézia v jednorazových vreckách.. Bez potreby zapíjania vodou. Výživový doplnok. 

599 €
30 vreciek

Teplomer  

LEN ZA 1 cent! *

novinka

2+1
zadarmo

na druhé balenie**



Lekáreň

-5 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

1. Liek na vnútorné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
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.

959 €
10 vreciek

/799 €

719 €

/499 €

449 €
24 pst

/539 €

499 €

PHYSIOMER® Hypertonický 

20 ml 

LEN ZA 1 €*

novinka

/589 €

529 €
s kartou Dr.Max CLUB

/789 €

699 €

s kartou Dr.Max CLUB

/2889 €

2389 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE 
COLDREX® Grip plus KAŠEĽ s príchuťou citrónu a mentolu 10 vreciek 
Liek1, ktorý účinne uľaví od príznakov prechladnutia a chrípky vrátane bolesti hlavy, upchatého nosa, bolesti v krku, horúčky. Teraz aj na úľavu 
od vlhkého kašľa. *K NÁKUPU COLDREX® Grip plus KAŠEĽ, 10 vreciek, získate PHYSIOMER® Hypertonický 20 ml v hodnote 5,69 € len za 1 €.

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

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 HRDLA 
Orasept s príchuťou medu 
a citrónu alebo mentol 24 pst 
Liek1 na úľavu od príznakov bolesti hrdla. Cmúľanie pastilky umožňuje 
účinkovanie liečiva v postihnutej oblasti a takisto pomáha zvlhčovať 
a upokojiť bolestivú oblasť.

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

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť 24 tbl 
Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, 
bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť hrdla. Vďaka kofeínu pomáha aj proti 
únave a ospalosti.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
OSCILLOCOCCINUM® 30 dávok 
Je homeopatický liek1, tradične používaný pri liečbe chrípkových stavov 
(horúčka, prechladnutie, bolesti). Obsahuje Anas barbariae, hepatis et 
cordis extractum 200K. 

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

/499 €

449 €
36 pst 

zdravotnícka pomôcka



LekáreňBOLESŤ

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie.
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.

/809 €

699 €
/369 €

319 €

/689 €

579 €
100 g

5,790 €/100 g

novinka

/1139 €

959 €
/549 €

489 €

s kartou Dr.Max CLUB

/1779 €

1449 €

s kartou Dr.Max CLUB

/3149 €

2649 €

/729 €

649 €
50 tbl

LOKÁLNA BOLESŤ 
Ibalgin® gél alebo krém 100 g 
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Dobre sa 
vstrebáva. Bez parfumácie. Liek2 obsahuje ibuprofén. 

LOKÁLNA BOLESŤ 
Voltaren®  140 mg liečivá náplasť2 5 ks 
Tenká, samostatne balená liečivá náplasť nag úľavu od akútnej bolesti, 
zápalu a opuchu. Pôsobí priamo v mieste aplikácie. Liek obsahuje 
sodnú soľ diklofenaku. VÝHODNE AJ Voltaren® Rapid1 25 mg, 
20 cps, za 5,49 € (z pôvodných 6,49 €). Liek obsahuje draselnú soľ 
diklofenaku.

BOLESŤ 
Ibalgin® 400 48 tbl 
Liek1 tlmí bolesť hlavy, chrbta, svalov, kĺbov a menštruačné bolesti. 
Má protizápalový účinok. Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. 
Obsahuje ibuprofén. 

BOLESŤ
ATARALGIN® 50 tbl
Voľnopredajný liek1 proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Uľavuje 
od bolesti a znižuje emočné a psychické napätie.

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZY 
proenzi ® Intensive 120 tbl 
Nové zloženie. Vďaka rastlinným extraktom: vŕba biela, kurkumín a boswellia serrata pre zdravé, pružné a pohyblivé kĺby.  
Zintenzívnené vstrebávanie. Podporené patentovanou zložkou BioPerine® pre maximálne využitie živín v tele. Výživový doplnok. 

BOLESŤ A HORÚČKA 
MIG-400® 30 tbl
Rýchly proti bolesti a horúčke. Liek1 obsahuje ibuprofén.

Cemio kamzík® 60 cps 

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZY 
Unikátna kombinácia švajčiarskeho natívneho kolagénu NCI®, 
natívneho kolagénu NCII® a vitamínu C pre správnu tvorbu kolagénu 
v tele. Kúra na 2 mesiace. Výživový doplnok.

ÚNAVA A VYČERPANIE 
MAGNE B6® 50 tbl 
Obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému sa horčík 
v tele rýchlejšie dopĺňa. Liek1 zlepšuje pri nedostatku horčíka nervozitu, 
únavu, podráždenie, svalové krče, tŕpnutie.



Lekáreň

-23 %

-22 %

1. Liek na vnútorné použitie. 
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.

/499 €

449 € 649 €
10 šumivých tbl

/589 €

539 €
10,780 €/100 ml

/640 €

499 €
100 ml

4,990 €/ 100 ml /769 €

649 €
2,596 €/100 ml

ACC®  LONG HOTDRINK  

LEN ZA 1 cent!*

s kartou Dr.Max CLUB

/649 €

549 €
2,745 €/100 ml

s kartou Dr.Max CLUB

/429 €

329 €
30 ml

Viete, že existujú 
2 druhy kašľa?
Vlhký – s hlienom, tzv. produktívny, a suchý 
(neproduktívny), ktorý má tendenciu meniť 
sa na vlhký.

Neproduktívny kašeľ je suchý, bolestivý a drá ž
divý, tzn. že opakované stimuly na kašľanie sú 
zvyčajne bez efektu vykašliavania.

Pri výbere produktu na kašeľ je potrebné pres
ne poznať a opísať príznaky a zvoliť tú správnu 
liečbu.

SUCHÝ KAŠEĽ 
Sinecod® sirup 200 ml 
Liek1 proti suchému a dráždivemu kašľu rôzneho pôvodu. Tlmí kašeľ 
i počas noci. Vhodný pre dospelých a deti už od 3 rokov. Obsahuje 
butamirátumdihydrogéncitrát. 

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

SUCHÝ KAŠEĽ 
DITUSTAT® 50 ml 
Overený liek1 so silným účinkom proti suchému a dráždivému kašľu.
Vhodný aj na kašeľ alergického pôvodu. Obsahuje dropropizín.

VLHKÝ KAŠEĽ 
Hedelix® sirup 100 ml alebo 200 ml 
Liek1 uvoľňuje hlien, uľahčuje vykašliavanie. Pre deti od 0 rokov. 
Obsahuje hustý extrakt z brečtanových listov.

VLHKÝ KAŠEĽ 
ACC® LONG1 10 šumivých tbl
Rýchle riešenie na vlhký kašeľ. Acetylcysteín skvapalňuje hlien a uľahčuje vykašliavanie pri ochoreniach dýchacích ciest, pri ktorých sa tvorí 
viskózny hlien. Pre dospelých a dospievajúcich od 14 rokov. Stačí 1 tableta denne. Liek1 obsahuje acetylcysteín. *K NÁKUPU ACC® LONG1 
10 šumivých tbl získate ACC® LONG HOTDRINK prášok na perorálny roztok 10 vreciek, len za 0,01 € (v hodnote 6,49 €).

KAŠEĽ 
Mucoplant sirup proti kašľu 
so skorocelom a medom 250 ml 
Tradičný rastlinný liek1 určený na indikácie overené výhradne 
dlhodobým používaním.  Používa sa na symptomatickú liečbu pri 
podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým 
kašľom. Obsahuje skorocel kopijovitý.

VLHKÝ KAŠEĽ 
Bromhexin 12 kvapky KM 30 ml alebo 50 ml 
Liek1 zrieďuje a skvapalňuje hustý hlien pri ochoreniach dýchacích ciest. 
Obsahuje bromhexin hydrochlorid. 



Lekáreň

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

329 €

/539 €

439 €
HA 0,1 %

/549 €

449 €

/519 €

439 €
SOFT

/1209 €

1039 €

Nosová masť 10 g  

LEN ZA 1 cent!*

s kartou Dr.Max CLUB

/1109 €

899 €
Cu 50 ml

17,980 €/100 ml

s kartou Dr.Max CLUB

/1139 €

999 €
135 ml

7,400 € / 100 ml 

Roztoky morskej 
vody – viete, ktorý 
sa kedy používa? 
Izotonické roztoky nos zvlhčujú, čistia, napo
máhajú odstraňovať vírusy, baktérie a alergé
ny, čím prispievajú k prevencii vzniku ochore
ní. Ich použitie je možné dlhodobo (celoročne) 
a sú určené aj deťom od narodenia, tehotným 
a dojčiacim ženám.

Hypertonické roztoky pomáhajú zmenšiť opuch 
sliznice, a tým zlepšujú dýchanie cez nos. Ich 
použitie je však obmedzené na 2 týždne.

NÁDCHA 
Orinox 1 mg/ml 10 ml 
Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch slizníc v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie. Liek5 obsahuje 
xylometazolíniumchlorid. * K NÁKUPU Orinox 1 mg/ml 10 ml získate Nosovú masť 10 g v hodnote 3,29 € len za 0,01 €.

NÁDCHA 
PHYSIOMER® Hypertonický 135 ml
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 
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 
TROJAKÝ ÚČINOK: uvoľnenie upchatého nosa, zvlhčenie a regenerácia 
nosovej sliznice. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ lieky z radu Olynth®.
Liek5 obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid. 

NÁDCHA 
STÉRIMAR® Cu
mikrosprej s obsahom morskej vody a medi 50 ml
100 % prírodný, fyziologický roztok na prevenciu a doliečenie infekčnej 
nádchy. VÝHODNE AJ STÉRIMAR® Na upchatý nos 50 ml 
mikrosprej za 8,99 € (z pôvodných 11,09 €), 17,980 €/100 ml. 
Zdravotnícka pomôcka.

BOLESŤ UCHA 
DOLORgit med ušné kvapky
10 ml 
Pri bolesti, svrbení a začervenaní ucha. Glycerín tvorí ochranný film. 
Pantenol ošetruje. Aj pre deti od 1 roka. Zdravotnícka pomôcka. 

NÁDCHA 
Nasivin® Soft 0,025 %  Pre deti 10 ml 
Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni. SPC  VÝHODNE 
AJ  Nasivin® kvapky 0,025 % pre deti od 1 do 6 rokov za 2,89 € 
(z pôvodných 3,39 €). Lieky5 obsahujú oxymetazolín. 

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



Lekáreň

1. Liek na vnútorné použitie. 
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.

/489 €

439 €
/1679 €

1459 €
1000 mg SR

/1769 €

1469 €

/1129 €

979 €
30 tbl

/1219 €

999 €
1 balenie

novinka

2+1
zadarmo

2+1
zadarmo

/1399 €

1249 €
60 cps

/749 €

679 €
30 cps

IMUNITA 
Celaskon® TABLETY 250 mg 100 tbl 
Vitamín C je dôležitý pre funkciu imunitného systému, podporuje 
prirodzenú obranyschopnosť organizmu pri nedostatku vitamínu C 
napr. v zimnom období. Liek1 obsahuje kyselinu askorbovú. 

LAKTOBACILY 
Laktobacily „6“ 30 cps alebo 60 cps 
Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií. Množstvo 
5 miliárd mikroorganizmov v každej kapsule na konci minimálnej 
trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou. Výživový doplnok.

VITAMÍN C 
Jamieson® Vitamín C 1 000 mg 
s postupným uvoľňovaním 120 tbl 
Vitamín C vo svojej aktívnej forme zaisťuje predĺženým pôsobením
maximálne vstrebávanie. S prírodnými bioflavonoidmi, rutínom 
a hesperidínom ide o vysoko vstrebateľnú formu vitamínu C.  
VÝHODNE AJ Vitamín C 500 mg MIX 120 tbl.  Výživový doplnok. 

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

VITAMÍNY A MINERÁLY 
Centrum® PRE ŽENY alebo PRE MUŽOV 30 tbl 
Kompletné multivitamíny s obsahom minerálov a stopových prvkov 
vyvinuté špeciálne pre potreby žien a mužov. Výživový doplnok. 

LAKTOBACILY  PRE DETI 
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. Bežná cena ProbioMaxík 30 tbl je 5,99 € 
a 60 tbl je 10,49 €. Výživový doplnok.

ŽIVÉ KULTÚRY  
BIOPRON® IB-Symbio + ENZÝMY 30 cps 
Špeciálne navrhnutá kombinácia komplexu živých baktérií (laktobacily, bifidobaktérie) a tráviacich enzýmov (amyláza, lipáza, proteáza)  
doplnená o fruktooligosacharidy. Výživový doplnok.  
VÝHODNE AJ BIOPRON® IB - Symbio + VLÁKNINA alebo BIOPRON® IB-Symbio + S. BOULARDII.

IMUNITA  
Vitamin C Long Effect 500 mg 30 cps alebo 60 cps 
Vitamín C prispieva k správnej funkcii imunitného a nervového systému 
a tiež k správnej funkcii kostí, pokožky, chrupaviek, zubov a ďasien. 
Výživový doplnok. Bežná cena Vitamín C Long Effect 500 mg 
30 cps je 3,99 € a 60 cps je 6,99 €.



www.amilk.sk
 Amilk Bifi do

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 2017 pri príležitosti narodenín Amilk Bifi do®.
Ak ešte nie ste členom Dr.Max CLUB, o registráciu môžete bezplatne požiadať v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max.

jčenská výživa by mala a byť používaná na odporúč

Teraz EXTRA
narodeninová cena

LEN PRE ČLENOV
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599799
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600 g  0,998 €/100g
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Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.  
* 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.

1469 €
800 g

1,836 €/100 g /929 €

799 €

5+1
zadarmo

s kartou Dr.Max CLUB

/999 €

839 €DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Nutrilon™ Pronutra™ 2, 3, 4
alebo 5  800 g
Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu 
materského mlieka. Vitamíny A, C a D prispievajú k správnej funkcii 
imunitného systému*. AKCIA 5 + 1 ZADARMO platí s hracou 
kartou od 1. 7. do 31. 12. 2017.

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI
Vibovit®+ GUMMIES 50 ks
Želé multivitamíny pre deti s vynikajúcou ovocnou chuťou 
a komplexom 10 vitamínov a minerálnych látok na podporu 
ich imunity. Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI
Marťankovia ŽIARIACE GUMMIES 50 tbl + DARČEK 
Chutné želatínové tablety, ktoré obsahujú odporúčané denné dávky 
dôležitých vitamínov. Výživový doplnok. 

Lekáreň



Lekáreň

3 roky

Vzťahuje sa na ľubovolnú kombináciu produktov NUANCE z radu HYDROBALANCE CONTROL, RADIANCE CONTROL, ANTI-AGEING 
COMPLEX, SUPREME LIFTING. Pri rôznych cenách získate zadarmo produkt s najnižšou z nich.

2+1
ZADARMO
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1. Liek na vnútorné použitie.
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.

/1319 €

1049 €
120+60 tob

/1179 €

1099 €
40 cps dur

Magnesium-Sandoz 

300 mg RAPID 20 vreciek 

LEN ZA 1 cent!*

recyklačný poplatok 0,07 €

s kartou Dr.Max CLUB

/4499 €

3999 €
1 ks

/4799 €

4199 €
recyklačný poplatok 0,07 €

40 cps 

-5 €-6 €

-20 %

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 FORTE 120 + 60 tob
Vysoká dávka omega3 mastných kyselin (EPA a DHA) prémiovej 
kvality. EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca. DHA prispieva 
k normálnej funkcii mozgu a zraku. Výživový doplnok.

STRES, NERVOZITA  
PERSEN®forte 40 cps dur  
Rastlinný liek1 s liečivou silou 3 rastlín a s upokojujúcim účinkom vhodný pri psychickej záťaži, nepokoji a podráždenosti a/alebo dočasných 
ťažkostiach so zaspávaním. * K NÁKUPU PERSEN® forte 40 cps dur získate MagnesiumSandoz 300 mg RAPID, 20 vreciek, v hodnote 4,69 € len 
za 0,01 €. MagnesiumSandoz 300 mg RAPID 20 vreciek je výživový doplnok.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tensoval® comfort classic 1 ks
Plne automatický digitálny tlakomer na meranie krvného tlaku  
na paži s univerzálnou manžetou pre obvod paže 22 – 42 cm. 
Zdravotnícka pomôcka.

MERANIE  KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP 3AG1 s adaptérom  + DARČEK teplomer MT 3001 zadarmo 1 ks 
Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou na zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami. 3 roky záruka.  
Zdravotnícka pomôcka. 



Lekáreň

Obdarujte svojich blízkych 

darčekovou kartou Dr.Max, 

 kartou plnou zdravia.

Kúpite v každej lekárni Dr.Max.*

Rozbaľte to
s nami

h blízkych 

u Dr.Max, 

u zdravia..

kárni Dr.Max.*

* Darčeková karta na nákup voľnopredajného sortimentu je platná v každej kamennej lekárni Dr.Max na území Slovenskej republiky.
Všeobecné podmienky používania darčekovej karty nájdete na www.drmax.sk.

1. Liek na vnútorné užitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku uvedené 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.

GINKGO BILOBA
Ginkgo Biloba 40 mg 60 cps
Ginkgo biloba (ginkgo dvojlaločné) je jedna z najstarších rastlín na 
svete. Extrakt z listov rastliny ginkgo biloba využíva tradičná čínska 
medicína už 5 000 rokov. 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.

TRÁVENIE – PARAZITY 
ParazitEx 60 cps  
ParazitEx pre tráviaci trakt bez parazitov vďaka vrcholáku a papáji. 
Preverené a najsilnejšie zloženie. Balenie pre potrebnú mesačnú kúru! 
Výživový doplnok. 

/599 €

539 €
/2099 €

1899 €
/2279 €

1979 €

PROSTATA 
Prostamol®  UNO 60 cps
Liek1 na liečbu ťažkostí s močením pri nezhubnom zväčšení prostaty 
v I. a II. štádiu. Obsahuje extrakt zo Serenoa repens. 

INTÍMNA HYGIENA 
IDELYN® Beliema® Effect 10 tbl
Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety vhodné pri 
bakteriálnej i kvasinkovej infekcii. Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE 
AJ IDELYN® Beliema® Expert Intim Krém 50 ml a IDELYN® 
Beliema® Expert Intim Gél 200 ml. Kozmetické výrobky.

PRÍRODNÝ EXTRAKT 
IDELYN® Urinal Akut® FORTE 10 tbl alebo 20 tbl
Obsahuje extrakt z brusníc veľkoplodých, výťažok zo zlatobyle 
obyčajnej a vitamín D. Výživový doplnok.

/1979 €

1679 €
/1169 €

999 €
10 tbl

/1149 €

949 €
10 tbl



Počúvam
vás

S vernostnou kartou Dr.Max CLUB vám
poradíme 24 hodín denne 7 dní v týždni 
Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník na našej infolinke 0800 60 60 70 znamená

ešte viac starostlivosti nielen pre vás, vaše deti, manžela či manželku.

Dr.Max Lekár24 nenahrádza lekársku službu prvej pomoci, ústavnú pohotovostnú službu a záchranné služby. V žiadnom prípade nie je alternatívou 
k volaniu na linku záchrannej zdravotnej služby. V prípade vážnych akútnych zdravotných problémov volajte na číslo 112 alebo 155.

Ste v dobrých rukách

Dr.Max Lekár24
0800 60 60 70



Klinicky testované plienky, 
šetrné k jemnej pokožke

K nákupu 
2 balení Pampers 
sensitive vlhčené 

obrúsky 54 ks 
ZADARMO

*v porovnaní s plienkami Pampers Premium Care

ProCare
PREMIUM PROTECTION

/949 €

749 €

Prírodná certifikovaná 
kozmetika WELEDA 

v ľubovoľnej kombinácii 

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

Mixujte z viac ako 150 
produktov značky 

WELEDA 2+1
zadarmo

Akcia platí ku každému nákupu 2 produktov z radu BIODERMA Sébium.

Mastná pokožka 
so sklonom 
k nedokonalosti 
a akné

K nákupu 
2 produktov 

Micelárna voda 
BIODERMA 

Sébium 500 ml 
ZADARMO

SLOW ÂGE 
SPOMAĽUJE PREJAVY STARNUTIA PLETI

VYUŽITE ŠPECIÁLNU PONUKU

 A NAVYŠE DARČEK 

ZĽAVA –4 €
BALÍČEK 3 PRODUKTOV 
+ KOZMETICKÁ TAŠKA

PLATÍ LEN V ONLINE LEKÁRNI
Akcia platí len na www.drmax.sk od 1. 10. – 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob.

Načítajte QR kód a pozrite si všetky aktuálne akcie v online lekárni Dr.Max.



*Zľava platí od 1. 10. do 31. 10. 2017. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými 
akciami a promobaleniami.

ZĽAVA –6 €
NA VŠETKY PRODUKTY 
Z RADU LIFTACTIV* 

LIFTACTIV
STAROSTLIVOSŤ PROTI VRÁSKAM

LA DrMax letak 194x85_9_2017_SK_v5.indd   1 11.09.17   16:03
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

KAŽDODENNÁ 
STAROSTLIVOSŤ 
PRE SUCHÚ 
POKOŽKU

ZĽAVA – 40 %

Normálna až suchá 
citlivá pokožka

Veľmi suchá a podráždená 
pokožka so sklonom k atopii

Zľava 50 %
na druhý prípravok*

SUCHÁ KOŽA

* Zľava platí na druhý zakúpený prípravok z radu XeraCalm A.D a TriXera NUTRITION. 
Zľava sa vzťahuje aj na vopred zvýhodnené balenia a je možné ju kumulovať a kombinovať.

ATOPIA

Akcia platí od 1. 10. – 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob.

* ZĽAVA 40 % platí na vybrané produkty z radu BIODERMA Atoderm. 


