
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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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
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® 400 mg, 50 tbl, za 4,39 € (z pôvodných 5,39 €). 
Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® Sirup
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ. 
Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť. Liek1 obsahuje 
ambroxoliumchlorid. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY  
Z RADU MUCOSOLVAN®.

BOLESŤ HRDLA
Strepfen® Sprej 8,75 mg
orálna roztoková aerodisperzia, 15 ml
Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu hrdla. Účinkuje 
už po 5 minútach až na 6 hodín. Pri ťažkostiach s prehĺtaním. 
Rýchla aplikácia. Liek⁷ obsahuje flurbiprofén. VÝHODNE AJ INÉ 
PASTILKY Z RADU Strepfen®.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg  
prášok na perorálny roztok, 14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek¹ účinne odstraňuje väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú horúčka, 
bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu horúceho nápoja. K nákupu THERAFLU PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA, 14 vreciek, získate výživový doplnok Cetebe VITAMIN C 500 mg, 30 cps (v hodnote 6,39 €), ZADARMO.

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. Ľahko 
otvárateľný uzáver. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminium.

NÁDCHA
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom 
zvlhčujúcim látkam, bez obsahu konzervačných látok, dlhodobý 
účinok až 10 hodín. Liek⁵ obsahuje xylometazolínium hydrochlorid. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Olynth®.

Dni zdravého pohybového systému

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI
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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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

BOLESŤ
VALETOL®
24 tbl
Liek¹ sa používa pri bolesti hlavy, zubov, migréne, bolesti 
pri nachladnutí a pooperačnej bolesti.

ZUBNÁ HYGIENA
LACALUT® aktiv zubná pasta
100 ml
Medicinálna zubná pasta na ochranu pred paradontitídou. Má výrazne sťahujúci účinok, posilňuje 
parodont, zastavuje krvácanie z ďasien, spevňuje zubnú sklovinu a chráni pred vznikom zubného kazu. 
ZĽAVA 20 % PLATÍ NA VŠETKY PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO RADU LACALUT®. Kozmetické výrobky.

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. K nákupu 
COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN, 14 vreciek, získate ponožky 
LEN ZA 0,01 €.

NÁDCHA
QUIXX® Nosový sprej
30 ml
Starostlivosť o váš nos. VÝHODNE AJ QUIXX® extra Nosový 
sprej, 30 ml, za 6,59 € (z pôvodných 7,59 €), 21,967 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky.

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.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj  
pomaranč a zázvor 500 mg/10 mg
12 vreciek
Liek¹ odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť. 
Bez umelých farbív. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU 
PARALEN® GRIP horúci nápoj.

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 brečtanových listov. K nákupu Hedelix® sirup, 100 ml alebo 
200 ml, za 8,69 € (z pôvodných 10,49 €), 4,345 €/100 ml získate 
Hedelix® šumivé tablety proti kašľu 50 mg, 10 tbl (v hodnote 
5,69 €), LEN ZA 0,01 €. Liek1 obsahuje suchý extrakt 
z brečtanových listov. 

VLHKÝ KAŠEĽ
Ambroxol Dr.Max sirup  
15 mg/5 ml alebo 30 mg/5 ml
100 ml
Lieky¹ pomáhajú vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimulujú 
činnosť riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčujú tak 
vykašliavanie a zmierňujú kašeľ. Obsahujú ambroxoliumchlorid.

SUCHÝ KAŠEĽ
Tussical 1,5 mg/ml
200 ml
Tussical sa používa na symptomatickú liečbu suchého dráždivého 
kašľa rôzneho pôvodu. Liek¹ obsahuje butamirátium dihydro
gencitrát.

KAŠEĽ
Stoptussin®
50 ml
Stoptussin® – správna voľba na kašeľ vďaka dvom účinným 
látkam. Na začiatku liek¹ tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším 
dráždením na kašeľ, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. 
VÝHODNE AJ Stoptussin® sirup, 180 ml¹, za 5,69 € 
(z pôvodných 6,19 €), 3,161 €/100 ml.

VLHKÝ KAŠEĽ
ACC® LONG
20 šumivých tabliet
ACC® LONG  uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. 
Vhodný od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. Liek1 obsahuje 
acetylcysteín. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU 
ACC®.

KAŠEĽ
TUSSIREX™ sirup
120 ml
Rastlinný sirup na všetky druhy kašľa. Zmierňuje suchý, dráždivý 
aj prieduškový kašeľ. Poskytuje rýchlu úľavu. Len pre členov 
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ TUSSIREX™ JUNIOR, 120 ml, 
za 6,49 € (z pôvodných 7,19 €), 5,408 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky.

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

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 takisto pomáha zvlhčovať a upokojiť bolestivú oblasť.

NÁDCHA
NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s dvojitým účinkom – váš upchatý nos nielen uvoľní, 
ale aj účinne zahojí podráždenú sliznicu. Liek⁵. VÝHODNE AJ 
NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml⁵, za 4,29 €  
(z pôvodných 4,59 €), 42,900 €/100 ml.

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 vápenatého.

NÁDCHA
Otrivin Menthol 0,1 %
nosový sprej s chladivou silou  
mentolu a eukalyptu, 10 ml
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. 
Uvoľní upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Neobsahuje 
konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid. 
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www.drmax.sk/matka-a-dieta
Vyobrazené produkty z kategórie matka a dieťa (dojčenská výživa, zdravotnícke pomôcky a kozmetika) sú len ilustračné. Dostupnosť jednotlivých 
produktov závisí vždy od aktuálnej ponuky konkrétnej lekárne. Dôležité upozornenie: Najvhodnejším a prirodzeným spôsobom výživy dojčiat je 
 dojčenie, ktoré má prednosť pred dojčenskými  prípravkami. Prípravok odporúčame užívať len na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo 
liečiv či iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Bližšie informácie o správnej príprave a užívaní nájdete na obale prípravku.

Staráme sa o to 
najdôležitejšie
Spoľahnite sa na starostlivý výber produktov 
pre vás a vaše bábätko už od prvých chvíľ. 

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

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

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZIVÁ
Kolagén 2000 Aktiv
120 tbl
Kombinácia hydrolyzovaného kolagénu typu I Peptan® 2000 HD 
s vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, a tým 
k správnej funkcii kostí, chrupaviek a kože. Výživový doplnok.

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZIVÁ
Inovo 5 forte
90 tbl
Optimálny pomer 5 vysokokvalitných zložiek a vitamínu C, ktorý 
prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, a tým aj k správnej funkcii 
kostí a chrupaviek. Výživový doplnok.

BOLESŤ
Nalgesin® S 275 mg
20 tbl
Rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, zubov, chrbta 
svalov, gynekologické či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri 
prevencii a liečbe migrény. VÝHODNE AJ Nalgesin® S 275 mg, 
30 tbl, za 7,89 € (z pôvodných 9,29 €). Lieky¹ obsahujú sodnú soľ 
naproxénu.

BOLESŤ A HORÚČKA
NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
20 mäkkých kapsúl
Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku pri 
chrípke a zápaloch horných dýchacích ciest. 2× rýchlejšia úľava od 
bolesti v porovnaní s obalovanými tabletami Nurofen®. VÝHODNE 
AJ NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES, 10 mäkkých kapsúl, 
za 2,99 € (z pôvodných 3,39 €). Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

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 dvoch 
kusov balení Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, získate výhodnú 
cenu. Bežná cena jedného balenia Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, 
je 6,89 €, 6,890 €/100 g. Produkty je možné kombinovať.

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.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
MAGNE B6®
2 × 50 tbl obd
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. Bežná cena 
jedného balenia MAGNE B6®, 50 tbl obd, je 7,29 €.

BOLESŤ A HORÚČKA
Ibuprofen Dr.Max 400 mg
24 tbl alebo 48 tbl
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy 
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti a na zníženie 
horúčky. Lieky¹ obsahujú ibuprofén.
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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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

IMUNITA
HLIVA USTRICOVÁ  
s rakytníkovým olejom a REISHI FORTE
60 cps
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom a reishi. Reishi priaznivo 
pôsobí na obehový systém a cievy. Rakytník rešetliakový prispieva 
k prirodzenej obranyschopnosti organizmu. Výživový doplnok. 

INTÍMNE ZDRAVIE
Beliema® Effect vaginálne tablety
10 tbl
Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety s laktobacilmi 
a kyselinou mliečnou na obnovu a udržanie fyziologického pH. 
Vhodné pri kvasinkovej aj bakteriálnej infekcii. Tiež vhodné pri 
a po antibiotickej liečbe. Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ 
INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO RADU 
Beliema®.

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium 250 mg Pharmavit®
20 šumivých tbl
Liek1 obsahujúci horčík, ktorý je nevyhnutný pre správnu funkciu 
nervového systému a svalov, pre stavbu kostí, zubov a chrupaviek.

TRÁVENIE
Iberogast®
20 ml
1 riešenie na 6 tráviacich ťažkostí. Aby ste sa zbavili tráviacich 
problémov, stačí použiť JEDINÝ liek1 – Iberogast. Unikátna 
kombinácia 9 liečivých bylín. Uľavuje od nadúvania, pocitu plnosti, 
žalúdočnočrevných kŕčov, ako aj bolestí brucha, žalúdka či 
od nevoľnosti. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ 
Iberogast®, 50 ml1, za 9,99 € (z pôvodných 12,69 €), 
19,980 €/100 ml.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP A2  
Accurate New s adaptérom
1 ks
Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou 
na zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami.  
5 rokov záruka. Zdravotnícka pomôcka.

ŽIVÉ BAKTÉRIE
LINEX® COMPLEX
2 × 14 cps
Kombinácia živých baktérií Lactobacillus rhamnosus GG 
s garanciou 20 miliárd CFU* v dennej dávke (2 kapsuly), 
vitamínov B1, B2, B6 a zinku na užitie pri únave a celkovom 
oslabení imunitného systému. 1 – 2 cps denne. Pre dospelých 
a deti od 6 rokov. Bežná cena jedného balenia LINEX® COMPLEX, 
14 cps, je 7,59 €. Výživový doplnok.

1. Liek na vnútorné použitie. * CFU – počet živých mikroorganizmov (colonyforming units). 
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom 
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob. 

Vedeli ste, že
hliva ustricová obsahuje 
látky podporujúce naše 

zdravie a imunitu?
Môžete ju konzumovať 
ako potravinu alebo jej 

výťažky nájdete aj  
v mnohých prípravkoch 

a doplnkoch stravy.

VITAMÍN C
Jamieson® Vitamín C  
1 000 mg s postupným  
uvoľňovaním
120 tbl
Doplnok výživy s vysokým obsahom vitamínu C s postupným 
uvoľňovaním. Pomáha posilňovať organizmus pri chrípke 
a prechladnutí, znižuje únavu. Prispieva k správnej činnosti 
imunitného systému,  k ochrane buniek pred oxidačným stresom. 
Výživový doplnok.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Supradyn® CoQ10 energy
30 tbl
Chýba vám energia? Cítite sa unavení? Vyvážený komplex 
vitamínov, minerálov a stopových prvkov s koenzýmom Q10. 
Vďaka obsahu niacínu prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. 
VÝHODNE AJ Supradyn® CoQ10 energy, 60 tbl, za 15,49 € 
(z pôvodných 17,09 €). Výživové doplnky.

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
60 tbl
Osvedčená starostlivosť na udržanie zdravej prostaty a podporu 
potencie. Saw palmetto, pŕhľava dvojdomá pomáhajú udržiavať 
správnu funkciu močového ústrojenstva a zdravie prostaty. 
Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi. 
Kotvičník zemný pomáha podporovať sexuálnu aktivitu. Vitamín 
B6 prispieva k znižovaniu únavy a vyčerpania. Vitamín D3 
podporuje funkciu imunitného systému (1 tableta denne). 
VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT, 60 tbl, za 15,99 € 
(z pôvodných 18,69 €). Výživové doplnky.

PROSTATA
Prostamol® UNO
60 cps
Liek¹ na liečbu ťažkostí s močením pri nezhubnom zväčšení 
prostaty v I. a II. štádiu. Obsahuje 320 mg serenoe repens 
(serenoy plazivej).

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl
Akútna starostlivosť o močové cesty. Jedinečná kombinácia 
extraktov z kanadských brusníc, zlatobyle a vitamínu D. Zlatobyľ 
obyčajná pomáha udržiavať zdravý močový mechúr a dolné 
močové cesty. Vitamín D prispieva k správnej funkcii imunitného 
systému. Iba 1 tableta denne zodpovedá min. 36 mg PAC 
(proanthokyanidínov). VÝHODNE AJ Urinal Akut® FORTE, 20 tbl, 
za 17,29 € (z pôvodných 19,89 €). Výživové doplnky.

NADÚVANIE
Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. Prináša úľavu 
pri črevných a brušných ťažkostiach. Zdravotnícka pomôcka.

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

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.

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON® 9 Premium
30 cps
Prémiový komplex živých mikroorganizmov s frukto oligo sacha
ridmi na ideálnu podporu vašej celkovej pohody a rovnováhy 
črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života počas a po liečbe 
antibiotikami. VÝHODNE AJ BIOPRON® 9 Premium, 60 cps, 
za 16,99 € (z pôvodných 19,79 €). Výživové doplnky.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 rybí olej  
FORTE 1000 mg
180 cps
Vysoká dávka omega3 prémiovej kvality pre zdravé srdce, mozog 
a zrak. EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca. DHA 
podporuje duševnú vitalitu, prispieva k normálnej funkcii mozgu 
a zraku. Priaznivý účinok je dosiahnutý pri dennom príjme 250 mg 
EPA a DHA. Výživový doplnok. 

SPÁNOK,  
NERVOVÉ  
UVOĽNENIE
Baldriparan®
30 tbl
Rastlinný liek¹ na zmiernenie porúch spánku a na úľavu 
od mierneho nervového napätia. Obsahuje suchý extrakt  
z koreňa valeriány. 

1349 €
60 cps /1499 €

719 €
30 cps /799 €

-17%

3699 €
/4159 €

recyklačný poplatok 0,07 €

999 €
30 tbl /1109 €

L.SK.MKT.CC.08.2019.0918

L.SK.MKT.CC.06.2019.0903

S kartou
Dr.Max CLUB

599 €
29,950 €/100 ml

20 ml /659 €

NOVINKA

-15%

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB

1099 €
/1329 €1799 €

/2069 €

999 €
10 tbl /1169 €

1479 €
/1679 €

1199 €
2 × 14 cps /1518 € 279 €

/329 €

589 €
/689 €

5499 €
/6839 €

recyklačný poplatok 0,02 €

1599 €
60 tbl /1869 €

319 €
UŠETRÍTE

KÚPTE  
2 ks -18%

999 €
30 cps /1229 € 999 €

10 tbl /1149 €

-15%

1069 €
/1269 €

799 €
/909 €



BBB
B B

B
Zľava –25 % platí na všetky produkty z produktových radov URIAGE 
Hyséac a URIAGE Roséliane. K nákupu produktov NUANCE nad 25 € 
získate zadarmo jeden ľubovoľný produkt z pánskeho radu NUANCE 
MEN. Zľava –2 € + balzam na pery ZADARMO platí pri nákupe ľubo-
voľného mejkapu značky VICHY. Zľava –25 % platí na celé portfólio 
značky Eucerin. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými po-
nukami. Akcie platia od 1. 10. do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zá-
sob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete 
na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

ZĽAVA

-2 €
+ BALZAM NA PERY

ZADARM
O

Komplexná starostlivosť o problematickú 
pleť s produktmi URIAGE Hyséac

Kúzlo jedinečnej starostlivosti 
o pokožku s kozmetikou NUANCE

Každodenná starostlivosť o telo, pleť 
a vlasy so značkou Eucerin

Dokonalé krytie a hydratácia 
vďaka mejkapom VICHY

ZĽAVA

-25 %
NA CELÉ

PORTFÓLIO

URIAGE Roséliane 
pre citlivú a začervenanú pleť

K nákupu 
NUANCE 

nad 25 € získate 

ľubovoľný produkt 

NUANCE MEN

ZADARMO

+

+

www.drmax.sk/beautyclub

ZĽAVA

-25 %

ZĽAVA

-25 %

* Podľa zákona. Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv 
alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární 
nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dojcenskavyziva. 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. 2019 alebo do vypredania zásob.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
Bepanthen® Baby
100 g
Názov sa mení, zloženie zostáva. 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 5,29 € (z pôvodných 5,79 €), 17,633 €/100 g. 
Kozmetický výrobok.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
Sudocrem® care & protect
100 g
Poskytuje citlivej detskej pokožke trojitú ochranu pred vznikom 
zaparenín – chráni, ošetruje a pomáha zabrániť vzniku infekcie. 
Dermatologicky testovaná, hypoalergénna masť s obsahom 
Dpanthenolu, bez obsahu umelých farbív a konzervačných látok. 
K nákupu Sudocrem® care & protect, 100 g, získate Sudocrem® 
care & protect, 30 g (v hodnote 5,59 €), ZADARMO. 
Zdravotnícke pomôcky.

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 iba s hracou kartou do 31. 12. 2019. 
Cena jedného balenia pri využití akcie 5 + 1 zadarmo je 10,74 €, 
1,343 €/100 g.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Vibovit®+ FARMA
50 ks
Želé multivitamíny pre deti s vynikajúcou ovocnou chuťou a komplexom 10 vitamínov a minerálnych 
látok na podporu ich imunity. VÝHODNE AJ Vibovit®+ Abeceda, 50 ks, za 8,69 € (z pôvodných 
9,29 €), 0,174 €/1 ks. Výživové doplnky.

LAKTOBACILY
BIOPRON® Kids+
Ideálna podpora črevného mikrobiónu s vitamínmi na podporu imunitného systému pre vás a vaše 
dieťa počas prvých 1 000 dní – od počatia až do druhých narodenín. Vaša denná dávka života pre vás 
a vaše dieťa. VÝHODNE AJ BIOPRON Pregna+, 30 cps, za 15,49 € (z pôvodných 18,39 €) 
a BIOPRON Baby+, 10 ml, za 15,49 € (z pôvodných 18,39 €), 154,900 €/100 ml. Výživové doplnky.

LAKTOBACILY
ProbioMaxík Baby
5 ml
Kvapky pre deti od nultého mesiaca veku s obsahom patentovaného bakteriálneho kmeňa 
Lactobacillus reuteri LR 92 MDX® v množstve 1,5 miliardy živých baktérií v dennej dávke.  
K nákupu ProbioMaxík Baby, 5 ml, získate Simethicon Baby, 30 ml (v hodnote 3,99 €), ZADARMO. 
Výživové doplnky.

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.

5+1
ZADARMO

799 €
159,800 €/100 ml

5 ml

869 €
0,174 €/1 ks

50 ks /929 €

1549 €
30 kapsúl /1839 €

1289 €
1,611 €/100 g

/1469 €
1199 €

11,990 €/100 g

100 g /1219 €

-15%

559 €
UŠETRÍTE

Sudocrem®  
care & protect,  

30 g,

399 €
UŠETRÍTE

Simethicon  
Baby, 30 ml, 

L.SK.MKT.CC.04.2019.0881

S kartou
Dr.Max CLUB

1199 €
11,990 €/100 g

100 g /1339 €

-15%

1019 €
7,548 €/100 ml

135 ml /1209 €



www.drmax.sk/drmaxclub
Darček zadarmo môžete získať od 21. 10. do 25. 10. 2019 alebo do vyčerpania zásob.

Dni zdravého 
pohybového systému
21. 10. – 25. 10. 2019

Navštívte lekáreň Dr.Max a nechajte si od našich
odborníkov poradiť, ako si udržať zdravé kosti, kĺby a svaly.
Odborné poradenstvo a užitočný darček získate vďaka
členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.2+1

ZADARMO

Nakombinujte si z viac ako 60 produktov

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

BOJOVNÍCI PROTI CHRÍPKE A VÍRUSOM

 
 

 

 

 
 

 
 

ZOSTAŇ

S

SILNÝ
Platí na všetky produkty značky Jamieson®.

+

 K nákupu produktov 
Jamieson® nad 19,99 € 

získate VITAMÍN D3 
400 IU, 90 tbl

ZADARMO

Podporte imunitu
proti chrípke a prechladnutiu

9549 €
800 tbl /10949 €

K nákupu Wobenzym®, 
800 tbl, získate Dr.Max 
Magnesium B6, 50 tbl
len za 0,01 €

Liek Wobenzym®

posilňuje oslabenú imunitu • znižuje chorobnosť

Liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú 
informáciu pre používateľa a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Výživový doplnok.

-30%

Čistý 
kryštalický 
kolagén

● ľahko prehltnuteľné kocky
● balenie na 4 mesiace užívania
● stačí len 1 kocka denne
● bez farbív a prídavných látok

čistota
kolagénu
99,9 %

2099€
 /2999 €

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 10. do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob. 

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online na
www.drmax.sk

Neplaťte viac 
za to isté

Poradíme vám možnosť náhrady predpísaného lieku za iný liek (s tou istou účinnou látkou, liekovou formou a silou), no s nižším doplatkom. Vy sami sa teda 
môžete rozhodnúť, ktorý liek si vezmete a koľko zaň zaplatíte.  Generická substitúcia sa neuplatňuje v prípade, ak váš lekár záznamom na recepte  zakáže 
z medicínskeho dôvodu výdaj náhradného generického lieku.

www.drmax.sk/genericka-substitucia

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

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



Pod vlastnou 
vlajkou
Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich spraviť 
dostupnejšie.

PRIAZNIVÁ
CENA

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

Rad produktov Dr.Max zahŕňa lieky, výživové doplnky, zdravotnícke potreby, kozmetické výrobky, prípadne 
iné produkty. Produkty zobrazené v tejto reklame nie sú lieky a netvoria kompletný rad produktov Dr.Max.

1+1
ZADARMO

Akcia 1 + 1 zadarmo sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu tu vyobrazených produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách zvolených produktov získate zadarmo 
produkt s nižšou cenou. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.

Tento mesiac myslíme 
na vašich najmenších

Absorpčné 
podložky

10 ks

499 €
0,499 €/1 ks

WET WIPES
Sensitive

80 ks

169 €
0,021 €/1 ks

Dexpanthenol 
Baby 

125 ml

799 €
6,392 €/100 ml

Detská masť
proti zapareninám 

125 ml

399 €
3,192 €/100 ml


