
899 €
/1079 €

14 vreciek

0,642 €/1 vrecko

699 €
/809 €

1599 €
/1899 €

150 g

10,660 €/100 g

299 €
/399 €

30 tbl429 €
/539 € 42,900 €/100 ml

001 €
/329 €

10 cps799 €
/839 €

15 ml

53,267 €/100 ml

099 €

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob. 

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU® PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vreciek
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok
Prášok na prípravu horúceho nápoja. Liek1 zmierňuje príznaky chrípky a prechladnutia, ako horúčka, bolesť hlavy, kĺbov, svalov 
a upchatý nos. * K NÁKUPU THERAFLU® PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vreciek získate termohrnček LEN ZA 0,01€.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32 % gél
150 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať 
iba 2× denne. Liek2 obsahuje diclofenacum diethylaminum. * K NÁKUPU Voltaren® Forte 2,32 % gél 
získate hrejivý/chladivý gélový obklad na kĺby LEN ZA 0,01 €.

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 
Strepfen® sprej 8,75 mg
orálna roztoková aerodisperzia 15 ml 
Sprej na úľavu od bolesti hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín. Pri tažkostiach s prehĺtaním. 
Rýchla aplikácia. K nákupu STREPFEN® sprej, 15 ml7 alebo STREPFEN® 24 pas¹ (v hodnote 8,29 €) 
získate NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES, 10 cps (v hodnote 3,29 €) LEN ZA 0,01 €. 
Lieky STREPFEN® obsahujú flurbiprofén. NUROFEN RAPID® 400 mg CAPSULES1 obsahuje ibuprofen. 

NÁDCHA
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Uvoľnenie upchatého nosa, zvlhčenie a dlhodobý účinok až 10 hodín. 
Bez obsahu konzervačných látok. Liek⁵ obsahuje xylometazolínium-
hydro chlorid. VÝHODNE AJ iné vybrané lieky z radu Olynth®.

BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg
30 tbl
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. VÝHODNE AJ 
BRUFEN® SIRUP, 100 ml, za 3,39 € (z pôvodných 4,19 €), 
3,390 €/100 ml. Lieky1 obsahujú ibuprofén a ten sa rýchlo absorbuje 
z gastrointestinálneho traktu.

TERMOHRNČEK 

ZA 0,01€ *

GÉLOVÝ OBKLAD 

NA KĹBY ZA 0,01 € *

TOP PONUKA       október 2018

-25%-20%

NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES

UŠETRÍTE 3,28 € *

www.drmax.sk
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Ginger & Honey HOT DRINK, 20 ks

UŠETRÍTE 2,20 € *

749 €
/819 €

20 šumivých tbl489 €
/549 €

529 €
/609 €

989 €
/1189 €

135 ml

7,326 €/100 ml

499 €
/569 € 49,900 €/100 ml

2399 €
/2889 € 79,967 €/100 g

849 €
/989 €

14 vreciek

0,606 €/1 vrecko

399 €
/499 € 0,200 €/1 vrecko

549 €
/649 €

100 ml

5,490 €/100 ml

229 €
/449 €

20 ks099 €
20 tbl 299 € 001 €

/599 €

15 ks329 €
10 ml

32,900 €/100 ml

029 €

699 €

s kartou Dr.Max CLUB

/799 €

200 ml

3,495 €/100 ml

379 €

s kartou Dr.Max CLUB

/459 € 3,790 €/100 ml

Náplasť na opary a akné, noc, 15 ks

UŠETRÍTE 5,98 € *

KALCIOVÝ SIRUP
Kalciový sirup
100 ml
Rokmi overený kalciový sirup, ktorý pomáha a chutí celej rodine. 
Bez konzervačných látok, umelých sladidiel a pridaných farbív. 
Vhodný pre deti od narodenia, dospelých, tehotné i dojčiace ženy. 
Výživový doplnok. 

BOLESŤ A HORÚČKA 
U DETÍ
NUROFEN® pre deti
perorálna suspenzia 200 ml
Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Obsahuje dávkovaciu 
trubičku pre presné a jednoduché dávkovanie. Suspenzia pre deti 
od 3 mesiacov. Balenie pre rodiny s deťmi. VÝHODNE AJ NUROFEN® 
pre deti Jahoda, 200 ml za 6,99 € (z pôvodných 7,99 €), 
3,495 €/100 ml. Lieky1 obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ, HORÚČKA
ASPIRIN®-C
20 šumivých tbl
Liek1 uľavuje od bolesti hlavy, zubov a menštruačnej bolesti. 
Pri pre chlad nutí alebo príznakoch podobných chrípke na sympto-
matickú úľavu od bolesti a horúčky. VÝHODNE AJ ASPIRIN®-C1, 
10 šumivých tbl za 4,29 € (z pôvodných 4,69 €). 

BOLESŤ
Ibalgin® 400
48 tbl
Ružový Ibalgin je len jeden. Pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, 
svalov, kĺbov, menštruačných bolestiach a horúčkach pri chrípkových 
ochoreniach. Má protizápalový účinok. Pre dospelých a dospievajúcich 
od 12 rokov. Liek1 obsahuje ibuprofén.

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. * VÝHODNE AJ PARALEN® GRIP, 24 tbl za 5,29 € 
(z pôvodných 6,09 €).

BOLESŤ, HORÚČKA
Parapyrex 500 mg
20 tbl
Liek¹ sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti chrbta, 
bolesti pri menštruácii a na pomoc pri znížení horúčky. Obsahuje paracetamol. K NÁKUPU Parapyrex 
500 mg, 20 tbl, získate Ginger & Honey HOT DRINK, 20 ks (v hodnote 4,49 €) LEN ZA 2,29 €, 
0,115 €/1 vrecko.

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
Otrivin® Menthol 0,1%
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Sprej s osviežujúcou silou mentolu a eukalyptu. Uľaví od upchatého 
nosa od 2 minút a až na 12 hodín. VÝHODNE AJ Otrivin® 0,1 %, 
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml, za 4,49 € (z pôvodných 
5,09 €), 44,900 €/100 ml. Lieky5 obsahujú xylometazolíniumchlorid.

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 1mg/ml, 
10 ml získate Náplasť na opary a akné, noc, 15 ks (v hodnote 
5,99 €), LEN ZA 0,01 €. Zdravotnícka pomôcka.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
OSCILLOCOCCINUM®
30 × 1g
Homeopatický liek1, tradične sa používa pri liečbe chrípkových stavov 
(horúčka, prechladnutie, bolesti). Obsahuje extrakt z pečene a zo srdca 
kačice Anas barbariae.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN 
14 vreciek 
Horúci nápoj pre účinnú úľavu od príznakov chrípky a prechladnutia. Liek1 odstraňuje bolesti hlavy, svalov 
a kĺbov, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos a znižuje horúčku. VÝHODNE AJ COLDREX® Grip plus KAŠEĽ 
s príchuťou citrónu a mentolu, 10 vreciek za 8,49 € (z pôvodných 9,89 €), 0,849 €/1 vrecko a COLDREX® 
Horúci nápoj CITRÓN S MEDOM, 10 vreciek, za 7,99 € (z pôvodných 9,09 €), 0,799 €/1 vrecko.

TELO, PLEŤ, VLASY
Kozmetika Eucerin®
* Pri nákupe troch výrobkov Eucerin® získate najlacnejší z nich zadarmo. Akcia platí na všetky produktové rady Eucerin® okrem akciových balení. 
Kozmetika. Produkty dermokozmetiky Eucerin® sú dostupné vo vybraných lekárňach Dr.Max. Zoznam lekární nájdete na: 
www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

VLHKÝ KAŠEĽ
Solmucol® 200 mg
20 vreciek
Liek1 rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje vykašliavanie. 
Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. Neobsahuje cukor, laktózu, 
ani lepok. Obsahuje N-acetylcysteín.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® Sirup
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ. 
Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť. VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN® 
RETARD, 20 cps, za 7,99 € (z pôvodných 8,69 €). Lieky1 obsahujú 
ambroxoliumchlorid.

1. Liek na vnútorné 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. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob.

1. Liek na vnútorné použitie. 
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob.

-15%

-17%

-16%

Vedeli ste, že?
Hlien tvoriaci sa pri vlhkom 

kašli je vhodné podporiť, 
nie utlmiť?

Je to známkou toho, že samočistiaci  
mechanizmus organizmu je 

preťažený. Zvoľte správnu liečbu 
pre ľahšie vykašliavanie 
a rýchlejšie uzdravenie.

Vedeli ste, že?
Jesenné počasie má 

nepriaznivý vplyv
na vašu pokožku?

Teplotné výkyvy, chlad 
a úbytok vitamínov môžu 

spôsobovať predčasné 
starnutie pokožky. Dbajte 
na správnu starostlivosť.

-20%

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE



Každý recept
vám ušetrí
AŽ DO 50 %
z doplatku*

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

Platí aj na:

ANTIDIABETIKÁ

BEZLEPKOVÉ
POTRAVINY

589 €
/689 € 2,945 €/100 ml

449 €
/499 €

499 €
/539 € 16,633€ /100 ml

399 €
/449 €

100 ml

3,990 €/100 ml

459 €
/489 € 4,590 €/100 ml

579 €
/619 €

50 ml

11,580 €/100 ml

279 €
/559 €

10 šumivých tbl549 €
/649 €

100 ml

5,490 €/100 ml

249 €349 €

s kartou Dr.Max CLUB

/449 €

30 ml

11,633 €/100 ml

1. Liek na vnútorné použitie. 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. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob. 

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

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

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

VLHKÝ KAŠEĽ
Hedelix® sirup 
100 ml alebo 200 ml
Uvoľňuje hlien, uľahčuje vykašliavanie. Pre deti už od narodenia. 
S dávkovacou striekačkou. Lieky1 obsahujú hustý extrakt z listov
brečtana. * K NÁKUPU Hedelix® sirup, 100 ml alebo 200 ml 
za 8,69 € (z pôvodných 10,09 €), 4,345 €/100 ml získate Hedelix® 
šumivé tablety proti kašľu1 50 mg, 10 tbl (v hodnote 5,59 €) 
LEN ZA POLOVICU. Obsahuje suchý extrakt z brečtanových listov.

VLHKÝ KAŠEĽ
BROMHEXIN® 12 KVAPKY KM
30 ml
Uvoľňuje a zrieďuje hustý hlien pri akútnych a chronických ochoreniach 
dýchacích ciest (priedušky a pľúca). Neobsahuje cukor ani alkohol. 
VÝHODNE AJ BROMHEXIN® 12 KVAPKY KM, 50 ml za 4,79 € (z pôvod-
ných 6,09 €), 9,580 €/100 ml. Lieky1 obsahujú bromhexíniumchlorid. 

VLHKÝ KAŠEĽ
Ambroxol Dr.Max sirup 15 mg/5 ml 
alebo 30 mg/5 ml
100 ml
Liek1 pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimuluje činnosť 
riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčuje tak vykašliavanie 
a zmierňuje kašeľ. Obsahuje ambroxoliumchlorid.

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

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

-22%

* Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. 
Zľava z doplatku za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu uvedenú v príslušnom kategorizačnom zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

Vedeli ste, že?
Kalcium nie je výživa 
len pre zuby a kosti?

Kalciový sirup pomáha tiež 
pri kašli, zachrípnutí 

a odstraňovaní 
hlienu z dýchacích ciest.

Hedelix® šumivé tablety 

proti kašľu, 50 mg, 10 tbl 

UŠETRÍTE 2,80 € *



3 roky
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/7699 €

recyklačný 
poplatok 0,07 €

ÚNIK MOČU
TENA Lady Slim Ultra MINI
28 ks
Produkt je určený pre ženy na ochranu pri ľahkom úniku moču. 
* K nákupu TENA Lady Slim Ultra MINI alebo TENA Lady Slim 
Mini Magic za 2,69 € (z pôvodných 3,09 €), 0,079 €/1 ks získate 
praktické puzdro zadarmo. Zdravotnícka pomôcka. 

KĹBY, ŠĽACHY, 
VÄZIVÁ
Cemio Kamzík®
60 cps
Švajčiarska radosť z každého skoku! Nie 1, ale 2 kolagény, nie bežné, 
ale natívne. S vitamínom C pre správnu tvorbu kolagénu v tele. 
Kúra na 2 mesiace. 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. 

VITAMÍN C
Jamieson® Vitamín C 1000 mg 
s postupným uvoľňovaním
120 tbl
Vitamín C vo svojej aktívnej forme zaisťuje predĺženým pôsobením 
maximálne vstrebávanie. S prírodnými bioflavonoidmi, rutínom 
a hesperidínom je vysoko vstrebateľná forma vitamínu C. 
VÝHODNE AJ Jamieson® Vitamín C 500 mg s postupným 
uvoľňovaním, 100 tbl za 9,79 € (bežná cena). Výživový doplnok.  

IMUNITA
HLIVA USTRICOVÁ s rakytníkovým 
olejom a REISHI FORTE 
60 cps
Hliva v kombinácii s hubou reishi a rakytníkovým olejom. 
Rakytník je prírodný zdroj vitamínu C, ktorý prispieva k správnej 
funkcii imunitného systému. Výživový doplnok. 

IMUNITA
Hliva Forte
60 tbl alebo 
120 tbl
Kombinácia extraktov z hlivy ustricovej, rakytníka rešetliakového 
a echinacey purpurovej so zinkom a selénom, ktoré prispievajú 
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Výživový doplnok.

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
60 tbl
Vylepšené zloženie a osvedčená starostlivosť pre zdravú prostatu. 
VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT, 60 tbl za 15,99 € (z pôvodných 
18,69 €). Špeciálna starostlivosť pre zdravú prostatu a pri problémoch 
s nočným močením. Výživové doplnky. 

LOKÁLNA BOLESŤ
Flectopar®
7 ks
Na liečbu športových poranení, podvrtnutia, natiahnutia, pomliaždenia 
a opuchu. Každá liečivá náplasť je balená samostatne. Stačí nalepiť 
1 × denne. Liek2 obsahuje diklofenak epolamín. 

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. K liečbe 
poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. 
Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých a dospievajúcich. 
Lieky2 obsahujú ibuprofén. * Pri nákupe Ibalgin® gél 2 × 100 g 
alebo Ibalgin®krém 2 × 100 g získavate výhodnú cenu. 
Produkty je možné kombinovať. Bežná cena Ibalgin® gél alebo 
krém, 100 g je 6,89 €, 6,890 €/100 g.

TRÁVENIE
floraliv®
20 cps
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
VÝHODNE AJ floraliv® fľaštičky, 7 × 10 ml za 8,99 € (z pôvodných 
10,59 €), 12,843 €/100 ml. Výživový doplnok.

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON 9® Premium
60 cps
Vyvážená kombinácia 9 kmeňov živých kultúr v dennej dávke 
20 miliárd. Pre dospelých a deti do 3 rokov. VÝHODNE AJ Biopron 9® 
PREMIUM, 30 tbl za 10,29 € (z pôvodných 12,29 €). 
Výživový doplnok.

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.

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

PAMÄŤ
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.

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 zdarma. Zdravotnícka pomôcka. 

NADÚVANIE
Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. Najvyššia koncentrácia 
účinnej látky. Zdravotnícka pomôcka. 

ÚNAVA 
A VYČERPANIE
Magnesium 250 mg Pharmavit®
20 šumivých tbl
Šumivé tablety jahodovej príchuti s obsahom horčíka. Liek1.

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6®
2 × 50 tbl 
Liek1 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému sa 
horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Pri nedostatku horčíka zlepšuje 
nervozitu, únavu, podráždenie, svalové kŕče, tŕpnutie. * Akcia platí 
pri kúpe dvoch balení MAGNE B6®. Bežná cena MAGNE B6® je 
7,29 €. Výživový doplnok.

2. Liek na vonkajšie použitie. 
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.  Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob.

1. Liek na vnútorné použitie.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob. 

-15% -15%

-15%

-16%-18%

-31% -27% novinka novinka

-20%

PUZDRO 

ZADARMO *

Jamieson® Vitamín C 

s príchuťou pomaranča, 4 tbl

ZADARMO



Milí klienti,
vitajte vo svete jedinečnej starostlivosti o vás a vašich

blízkych. Prinášame vám rady a tipy vo forme produktov, ktoré 
sa postarajú o všetky potreby vašej pokožky nielen na tvári, ale aj na tele.

Beautyclub

 Objavte svoju NUANCE
      aj počas jesene

Ponuka platí od 1. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Sortiment produktov dermokozmetiky je dostupný vo vybraných lekárňach Dr.Max. Zoznam lekární na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

      aj počas jesene

Komplexná 
ochrana krehkej 

pokožky

Komplexná 
starostlivosť 
o citlivú pleť

Každý typ pleti má svoje potreby 
a  vyžaduje si špecifický prístup. 
Udržujte svoju pleť čistú a  hy-
dratovanú pravidelným použí-

vaním Micelárnej vody NUANCE. 
Odličovanie micelárnou vodou má 

svoje výhody. V prvom rade praktic-
kosť použitia. Micelárna voda jedným 

krokom pleť odlíči a vyčistí bez podrážde-
nia. V druhom rade je to bezpochyby časovo 
nenáročná kozmetická aktivita.

Vaša pleť si zaslúži aj rozžiarenie 
pomocou Zlatej masky NUANCE. 
Využite čas sama pre seba a do-

prajte si luxus kúpeľov priamo 
u vás doma. Zažite liftingový efekt 

na vlastnej koži. Stačí päťnásť minút 
a  vaša pleť bude jemná, vláčna a  vy-

pnutá.

Pre všetky z vás, ktoré sa chcete starať aj 
o pokožku tela a dopriať jej výnimočnú sta-
rostlivosť, vyskúšajte Telový krém NUANCE 
s  vôňou zeleného čaju. Bohatá krémová 
emulzia sa ľahko rozotiera a pri aplikácii 
vám dodá pocit sviežosti. Vašu pokožku za-
nechá jemnú a hladkú. Je vhodný pre všetky 
typy pokožky a pre všetky vekové kategórie.

Ak máte pocit, že je vám vaša pokožka 
malá, cítite pnutie, svrbenie a  šúpe sa, 
ATODERM Balzam je pre vás vhodná voľba. 
Jeho pravidelnou aplikáciou nielen zastavíte 
svrbenie a upokojíte pokožku, ale hlavne jej 
doprajete výživu a starostlivosť.

Ak vás trápi citlivá pokožka na tvári či tele, 
upokojíte ju vďaka produktom pre celú ro-
dinu, ktoré obsahujú blahodarnú Termálnu 
vodu Avène. Liečivé účinky tejto vody potvr-
dzuje v Termálnych kúpeľoch Avène ročne až 
2 800 pacientov.

Citlivá pokožka 
celého tela

Suchá,
až veľmi suchá 
pokožka tela

Starostlivosť
pre každý vek 

a typ pletia typ pleti

Majte atopickú kožu 
pod kontrolou
Krehká a suchá pokožka so sklonom k atopii 
má narušenú kožnú bariéru, a preto potre-
buje špeciálnu starostlivosť a hygienu.
Vyskúšajte kozmetiku A-Derma Exo-
mega Control, ktorej jedinečný extrakt 
z  Ovsa Rhealba® má protizápalové, 
upokojujúce, vyživujúce a hojivé účin-
ky. 

Pripravte svoju pokožku
     na chladné dni

ZĽAVA -6 €
PRI NÁKUPE NAD 16 €

NA CELÉ PORTFÓLIO
A-DERMA

ZĽAVA -14 €
ATODERM INTENSIVE BAUME,

ATODERM KRÉM

NOVINKA
ATODERM JEMNE 

PARFUMOVANÝ KRÉM

ZĽAVA -25 %
TELOVÝ KRÉM A ZLATÁ 

MASKA NUANCE

ZĽAVA -50 %
MICELÁRNA VODA

NUANCE

Máme pre vás tipy, ako pripraviť svoju po-
kožku na chladné jesenné dni. 

Vyskúšajte novinku v starostlivosti 
o pokožku tela. Telový krém z radu 
ATODERM hydratuje, obnovuje a  zá-
roveň chráni. Pocit príjemnej aplikácie 

podporuje jeho jemná textúra, ktorá sa 
rýchlo vstrebáva.

ZĽAVA -7 €
PRI NÁKUPE NAD 21 €
NA CELÉ PORTFÓLIO AVÈNE

3999 €
/4899 €

279 €
/399 € 9,300 €/100 ml 1189 €

/1289 €

999 €
/1169 €

10 tbl

799 €
/949 € 0,160 €/1 ks1469 €

1,836 €/100 g

749 €

s kartou Dr.Max CLUB

/859 €

L.SK.MKT.CC.01.2018.0649

/1159 € 28,543 €/100 ml11

999 €
7 × 5 ml1299 €

100 g

12,990 €/100 g

L.SK.MKT.CC.11.2016.0454

Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
* Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou 
o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

VAGINÁLNA INFEKCIA
Canesbalance®
vaginálny gél 7 × 5 ml
Uľavuje od príznakov bakteriálnej infekcie. Zmierňuje nepríjemný 
zápach a výtok. Potlačuje rast škodlivých baktérií. Obnovuje prirodzené 
vaginálne prostredie a jeho pH. VÝHODNE AJ Canestest®, 1 ks 
za 4,99 € (z pôvodných 5,99 €). Pomôže určiť typ vaginálnej infekcie 
a tak zvoliť správnu liečbu. Zdravotnícke pomôcky. 

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE + 
Urinal® Express pH
10 tbl + 6 ks
2 v 1 za výhodnú cenu. Urinal Akut® FORTE na akútnu starostlivosť 
o močové cesty. Obsahuje extrakt z brusníc veľkoplodých, zlatobyle 
a vitamín D. Novinka Urinal® Express pH na rýchlu úľavu 
od nepríjemných pocitov pri močení. Jednoduché užívanie – prášok 
na prípravu nápoja. Výživový doplnok.

INTÍMNE ZDRAVIE
Beliema® Effect vaginálne tablety
10 tbl
Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety s laktobacilmi 
a kyselinou mliečnou vhodné pri bakteriálnej a kvasinkovej infekcii. 
Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ Beliema® Intim Gél, 200 ml, 
za 5,69 € (z pôvodných 6,59 €), 2,845 €/100 ml a Beliema® Expert 
Intim Krém, 50 ml, za 8,19 € (z pôvodných 9,49 €), 16,380 €/100 ml. 
Kozmetika.

RAST VLASOV
Forcapil® HAIR ACTIV
3 × 30 tbl
Výživový doplnok s komplexom KERATIN ACTIV obsahujúcim základné 
zložky keratínu (cystín, metionín, arginín) dodáva vlasom pružnosť, 
silu a vitalitu.

TRÁVENIE, NADÚVANIE 
Simethicon Baby
30 ml
Kvapky určené na liečbu porúch trávenia, nadúvania a črevnej koliky 
u dojčiat, detí alebo dospelých. Vhodné pre deti už od narodenia. 
Zdravotnícka pomôcka.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Bepanthen® Care Masť
100 g + DARČEK ZADARMO
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenia.
Na každodennú starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky namáhané 
dojčením i o suchú pokožku celej rodiny. VÝHODNE AJ Bepanthen® 
Care masť, 30 g za 5,19 € (z pôvodných 5,69 €), 17,300 €/100 g. 
Kozmetika.

VITAMÍNY A MINERÁLY 
PRE DETI
Marťankovia® FUTURA 3 – 6
30 cmúľacích tbl
Pre zdravý rast a vývoj detí. Prispôsobené nárokom detského vývoja 
vo veku 3 – 6 rokov. Vitamíny  C a D3  prispievajú k správnej funkcii 
imunitného systému. Obohatené o betaglukány z prírodných zdrojov. 
Výživový doplnok so sladidlami.

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

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
Nutrilon™ 2, 3, 4 alebo 5
800 g
Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu materského 
mlieka na podporu imunity vášho dieťaťa. Vitamíny A, C a D prispievajú 
k správnej funkcii imunitného systému*. Akcia 5+1 ZADARMO platí 
s hracou kartou od 1. 2. do 31. 12. 2018. Ak 2× využijete akciu 5 + 1 
ZADARMO, získate nárok na akciu 4 + 1 ZADARMO. Akcia platí 
do 31. 12. 2018. Bližšie informácie nájdete na www.nutriklub.sk.

-30%

5    1
zadarmo*

novinkanovinka

-18%



Nakupujte online na
      www.drmax.sk

AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

VYSKÚŠAJTE
PRODUKTY VICHY!  
TERAZ V ŠPECIÁLNEJ 
PONUKE

Prírodná certifi kovaná kozmetika 
WELEDA v ľubovoľnej kombinácii

Vyživujepokožku už

rokov

PRE ZDRAVIE CELEJ RODINY
Namixujte si z viac ako 
70 produktov značky GS

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob.

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Výživové doplnky.

-10€
1990 €
/2990 €

120 kociek
Výživový doplnok.

Akcia platí od 8. 10 do 18. 10. 2018. Akciu nie je možné 
kombinovať s inými zľavami a promobaleniami. Pri rôznych 
cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

Ste v dobrých rukách

Požiadajte o vydanie vernostnej karty Dr.Max CLUB 
v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max. Získaním vernostnej 

karty Dr.Max CLUB vstúpite do klubu plného 
okamžitých výhod a odmien.

Odmena
za vernosť

Pri registrácii vyplňte e-mail, telefónne číslo, 
dátum narodenia a špeciálne ponuky sú vaše.

Staňte sa členom 
Dr.Max CLUB

-30 %

Všetko 
najzdravšie!

Staňte sa členom Dr.Max klubu a získajte na 
narodeniny a meniny kupón so zľavou až 30 % 

na všetky produkty značky Dr.Max. O zľave 
vás budeme informovať e-mailom alebo SMS. 

Ste v dobrých rukách



Zdravý štart 
jesene

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, 
ktorá je pribalená k lieku. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob. * Akcia 2+1 zadarmo platí pri nákupe 

Vitamin C Long Eff ect, 2x30 cps alebo Vitamin C Long Eff ect, 2x60 cps. Produkty nie je možné navzájom kombinovať.

VITAMIN C LONG EFFECT 
30 cps za 399 € / 60 cps za 699 €
Vitamín C prispieva k správnej funkcii 
imunitného a nervového systému 
a tiež k správnej funkcii kostí, 
pokožky, chrupaviek, 
zubov a ďasien. 
Výživový doplnok.

NOGRIP 
14 vreciek za 799 €  399 €
Jednotková cena: 0,285 €/1 vrecko

Liek určený na liečbu príznakov spojených 
s bežným nachladnutím, chrípkou 
a infekciami horných dýchacích 
ciest, ako je nádcha, slzenie, 
kýchanie, bolesť hlavy 
a horúčka. Liek 
na vnútorné 
použitie.

MAGNESIUM 375 
20 šumivých tabliet za 599 €  539 €
Šumivé tablety s obsahom horčíka 
v organickej forme. Až 375 mg 
horčíka (100 % referenčnej výživovej 
hodnoty) v jednej tablete. Vysoká 
vstrebateľnosť a výborná rozpustnosť 
bez sedimentu. Výživový doplnok.
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   výhodná 
cena

*

Ste v dobrých rukách

Neobjavujeme 
nové lieky.
Objavujeme, 
ako ich spraviť 
dostupnejšie.

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

PRIAZNIVÁ
CENA

Pod vlastnou 
vlajkou


