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Dvojzložkový liek - antitusikum s expekto-
račným účinkom ako jedinečná kombinácia 

na trhu. Obsahuje butamiratiumdihydro-
géncitrát a guajfenezín. Calcium chloratum - 

TEVA obsahuje dihydrát chloridu vápenatého. 
Bežná predajná cena Calcium chloratum - TEVA 

100 ml = 4,65 €, 46,50 €/l.

Stoptussin® 50 ml

Unikátna kombinácia švajčiarskeho 
natívneho kolagénu NCI®, natívneho 

kolagénu NCII® a vitamínu C pre správnu 
tvorbu kolagénu v tele. Kúra na 2 mesiace.

Magnézium (horčík) a vitamín B6 
prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania. 
Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá 

sa v ľudskom tele výborne vstrebáva. 
K nákupu Magnesium B6 100 tbl máte 
možnosť zakúpiť si aj Magnesium B6 

50 tbl v hodnote 5,95 € len za 1 €!

cemio kamzík® 
VIANOČNÉ BALENIE 60 cps

Magnesium B6 100 tbl

akcia
1660€

1325€

akcia
620€

495€

cena

440€

cena

895€Ibuprofen Dr.Max sa používa na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti ako sú bolesti hlavy vrátane migrény, 
bolesti zubov, menštruačné bolesti a na zníženie horúčky. Obsahuje ibuprofen. 

Bežná predajná cena Ginger & Honey HOT DRINK 20 vreciek = 3,95 € , cena po využití tejto akcie = 1,95 €.

Ibuprofen Dr.Max 400 mg 30 tbl, 50 tbl

cena

265€

K NÁKUPU
MAGNESIUM

B6 50 tbl 
LEN ZA 1 €!

l

LEN ZA 1 €!

UŠETRÍTE 

4,95 € 

K NÁKUPU
 Calcium 

chloratum - 
TEVA1 100 ml 

LEN ZA 0,01 €! 

99 /l

K NÁKUPU
 Ginger & Honey 

HOT DRINK 20 vreciek

ZA POLOVIČNÚ
CENU! CENU! 

UŠETRÍTE 

2 € +

+

+

l

,

UŠETRÍTE 

4,64 € 

chrípka, prechladnutie liek1

Účinná kombinácia proti chrípke 
a prechladnutiu, ktorá pomáha 

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

Vďaka obsahu kofeínu pomáha proti 
únave a ospalosti.

PARALEN® GRIP 
chrípka a bolesť 24 tbl

akcia
565€

450€

PPPPPAAAAARRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEENNNNNNNN®®®®®®® GGGGGGGGGRRRRRRRRIIIIIIIIIPPPPPPPP 
chrípka a bolesť 24 tbl

,1 €/l

NECHCE SA VÁM VON?

Nevadí! 

Nakupujte aj ONLINE 
na www.drmax.sk

Ibuprofen Dr.Max 400 mg 30 tbl

Ibuprofen Dr.Max 400 mg 50 tbl Magnesium B6 100 tbl

Doprava 

zadarmo

Doručenie 

už do 48 hodín

Osobný odber 

100 lekární
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Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom. Znižuje horúčku, pomáha pri 

bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, kĺbov 
i menštruačných bolestiach. 

Obsahuje ibuprofen. 

Ibalgin® 400 24 tbl

Okamžitý pocit úľavy s osviežujúcou 
silou mentolu a eukalyptu. 

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

dávkovacej pumpy. 
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

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

Pôsobí cielene aj na pooperačné,
reumatické a menštruačné bolesti.

Obsahuje propyfenazón 300 mg, 
paracetamol 150 mg, kofeín 50 mg 

v 1 tablete. 

Otrivin® Menthol 0,1% 
aer nao 10 ml VALETOL® 24 tbl

akcia
325€

275€

Rýchlo a účinne uvoľní nos 
pri prechladnutí a sennej nádche. 

Éterické oleje z mäty a eukalyptu zvlhčia 
a ošetria nosovú sliznicu. 

Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

Pre deti už od 3 mesiacov. Na zníženie 
horúčky a tlmenie bolesti u detí. 

NUROFEN® pre deti obsahuje ibuprofen. 

100% prírodný nosový sprej uvolňuje 
upchatý nos pri prechladnutí 

a alergickej nádche. Čistí a zvlhčuje 
nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. 

Bezpečný pre každodenné použitie 
detí aj dospelých.

MUCONASAL® PLUS  10 ml
NUROFEN® pre deti 

jahoda
perorálna suspenzia 100 ml

PHYSIOMER® Baby 115 ml

akcia
535€

425€

akcia
385€

305€

akcia
330€

280€

akcia
1075€

910€

chrípka, prechladnutie liek1

Proti príznakom chrípky a prechladnutia. 
Na bolesť hrdla, hlavy a svalov, 

na horúčku, nádchu a upchatý nos.

akcia
650€

550€

NUROFEN® STOPGRIP  
24 tbl

kašeľ liek1

Sirup s vanilkovou vôňou proti suchému 
dráždivému kašľu. Tlmí kašeľ 

po celú noc. Vhodný pre dospelých 
a deti od 3 rokov. 

Obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.

akcia
615€

490€

Sinecod®  200 ml

chrípka, prechladnutie liek1

Prášok na prípravu horúceho nápoja. 
Rýchla úľava pri príznakoch prechladnutia 
a chrípky. Obsahuje 4 liečivá na potlačenie 

príznakov pri prechladnutí a chrípke.

akcia
1030€

820€

kašeľ liek1

MUCOSOLVAN®  lieči a tíši kašeľ, 
chráni pred ďalším zahlienením.

Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
MUGOTUSSOL® na suchý a dráždivý 

kašeľ. Rýchly nástup účinku 
15-30 minút, pretrvávajúci až 6 hodín. 
Obsahuje dextrometorfániumbromid.

akcia
605€

480€

MUCOSOLVAN® Sirup 
30 mg/5 ml, 100 ml
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chrípka, prechladnutie kašeľliek1 liek1

Liek proti chrípke a prechladnutiu 
vo forme horúceho nápoja. 

Kombinácia 3 účinných látok odstraňuje 
príznaky chrípky ako je horúčka, bolesti 

hlavy, kĺbov a svalov. 

Rýchle riešenie na kašeľ. 
ACC® LONG šumivé tablety pre dospelých 

a dospievajúcich od 14 rokov. 
ACC® Junior HOTDRINK vhodný 

pre deti od 2 rokov. 
Účinná látka: acetylcysteín.

COLDREX® Horúci 
Nápoj CITRÓN 14 vreciek

ACC® Junior HOTDRINK  
20 vreciek s práškom na perorálny roztok

ACC® LONG 20 šumivých tabliet

akcia
905€

795€

kašeľ liek1

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

Obsahuje ambroxoliumchlorid.

Flavamed® forte
perorálny roztok  

30mg/5ml 100 ml 

Paracetamol Dr.Max sa používa 
na zmiernenie bolesti a na pomoc pri 

znížení horúčky. Je určený na liečbu 
miernej až stredne silnej bolesti 

a horúčky. Obsahuje paracetamol.
Bežná predajná cena Vitamín C long eff ect 

60 cps = 6,40 €. 

Paracetamol Dr.Max 
500 mg  30 tbl

79,13 /l

THERAFLU®
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

14 vreciek

bolesť hrdla liek7

akcia
805€

640€

Sprej na úľavu od bolesti hrdla. 
Účinkuje už po 5 minútach, až na 6 hodín. 

Pri ťažkostiach s  prehĺtaním. 
Rýchla aplikácia. Obsahuje fl urbiprofen.

Strepfen® Sprej 8,75 mg 
orálna roztoková aerodisperzia 15 ml

chrípka, prechladnutie liek1, 5

produkty z radu
Afrin®,  ASPIRIN® a neo-angin®
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THERAFLU®
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

PRI KÚPE  akýchkoľvek 3 ks produktov 
na príznaky chrípky a prechladnutia 

z radu Afrin®, ASPIRIN®  a neo-angin® získavate

 ZĽAVU - 25 % NA CELÝ NÁKUP týchto produktov

 a neo angin

ZĽAVA 

- 25 %
NA ĽUBOVOLNÚ 

KOMBINÁCIU 

NOVINKA

akcia
530€

420€

ZĽAVA AJ NA

 ĎALŠIE 
VYBRANÉ DRUHY 

PHYSIOMER®

ZĽAVA AJ NA

 NUROFEN® 
pre deti1 perorálna 

suspenzia 100 ml  
ALEBO 

NUROFEN® pre 
deti 4% jahoda1 
(od 6 do 12 rokov) 100 ml

ZĽAVA AJ NA

MUGOTUSSOL® 
sirup1 10 mg/5 ml 

190 ml

48,00 /l

akcia
545€

350€

akcia
980€

830€

ACC® LONG 

ACC® Junior 
HOTDRINK 

akcia
575€

460€

chrípka, prechladnutie liek1

Novinka. Na rýchle zmiernenie 
príznakov súvisiacich s bežným 

prechladnutím. Zmierňuje zdurenie 
nosovej sliznice, uľavuje od bolesti 

hlavy a hrdla, znižuje teplotu.

Robicold® 
200 mg/30 mg obalené tablety 20 tbl

akcia
490€

390€

NOVINKA

cena

125€

K NÁKUPU
Vitamín C 

long effect 60 cps 

ZA POLOVIČNÚ 
CENU!

30,50 /l

lokálna bolesť liek2

Vhodný na liečbu reumatických 
aj nereumatických ochorení, zápalov šliach 

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

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

sodnú soľ diklofenaku.

VERAL® 1% gel 100 g

akcia
605€

510€
51,00 /kg

® Sprej 8,75 mg

NKA

rivin® Menthol 0 1%rivin® Menthol 0 1%

IOMER® Baby 115 l
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Baby 
115 ml

24,50 /l

Paracetamol Dr.Max
500 mg 30 tbl

Afrin® obsahuje oxymetazolíniumchlorid.

, /l

ZĽAVA AJ NA

Flavamed® 
šumivé tablety

60 mg, 10 tbl

Flavamed® forte
ál k

ZĽAVA A

Flavame
šumivé ta

60 mg, 10



vitalita meranie krvného tlaku

opary

meranie krvného tlakuliek1 zdravotnícka
pomôcka

liek2

zdravotnícka
pomôcka

Krém na liečbu oparu s dvojitým 
zložením, vďaka ktorému zabraňuje 

množeniu vírusu a pomáha liečiť 
zápal sprevádzajúci opar. Klinicky 

preukázateľne pomáha zastaviť vznik 
pľuzgierov. Skracuje dobu hojenia. 

ZOVIRAX® DUO 2 g

Liek obnovuje životnú energiu a vitalitu.
Zvyšuje fyzickú aj duševnú výkonnosť.

Znižuje prejavy únavy a stresu, posilňuje
imunitný systém, zlepšuje pamäť 

a schopnosť koncentrácie.

Pharmaton® Geriavit 
100 cps

ústna voda zdravotnícka
pomôcka

Klinicky overená liečba zápalu 
ďasien. Každodenná ochrana 

ďasien. Nespôsobuje zafarbenie 
zubov. Exkluzívne v lekárňach 

a stomatologických ambulanciách.

LISTERINE® Professional 
Gum Therapy 250 ml

Limitovaná zlatá edícia. Klinicky testovaný 
digitálny tlakomer s PAD funkciou 
na zachytávanie srdcovej arytmie. 

30 pamätí, 3 roky záruka. 

Tlakomer microlife® 
BP 3AG1 1 ks

Tlakomer OMRON M2 
basic s adaptérom 1 ks

akcia
4135€

3305€

akcia
4495€

3595€

akcia
5025€

4020€

Kvalitný japonský plnoautomatický 
tlakomer OMRON s pamäťou 

posledného merania, 
so sieťovým zdrojom do 220 V zásuvky 

a 3 ročnou zárukou. 

vrásky kozmetika

Vichy NEOVADIOL produkty
so zľavou -6 € 

VICHY NEOVADIOL 
sérum 30 ml

akcia
3985€

3385€

akcia
545€

460€

akcia
1130€

895€
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dojčenská výživa dojčenská
výživa

akcia
990€

890€

cena za 1 ks

Amilk Bifi do obsahuje probiotiká Bifi dobacterium lactis a tiež nenasýtené 
mastné kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6). Vitamíny A, C, D a železo 

prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vyrobené vo Francúzsku. 
Vyskúšajte Amilk Bifi do bez obáv. 4 z 5 mamičiek potvrdili, 

že ich dieťa prijalo Amilk Bifi do nadpriemerne dobre.* 
*Millward Brown, štúdia so 195 dojčatami vo veku 6 až 12 mesiacov, Česká republika 2015. 

Testované na Nutrilon Pronutra 2, Sunar Premium 2, Beba Pro 2 a Amilk Bifi do 2.

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady 
odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie sú uvedené na obaloch výrobkov.

Amilk Bifido® 2, 3   600 g

18,40 /l

ZĽAVA 

- 6 €
na všetky produkty z radu 

VICHY LABORATORIES 
NEOVADIOL

Zlatý štandard 
na meranie 

krvného tlaku.

Skvelý darček 
za výbornú cenu!

Vianočné 
balenie

Pharmatonn®® GGeeriiavit

V

VICHY NEOVADI

n

Gum Therapy l

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.

proenzi® ArthroStop® Rapid+ 
90+30 tbl, 180+90 tbl

 � S extraktom z Boswellia serrata, ktorý 

pomáha udržiavať zdravé a pružné kĺby. 

 � Glukozamín a chondroitín sú základné 

stavebné prvky kĺbových chrupaviek 

a ďalších spojivových tkanív.

Livinorm® 40 toboliek

 � Livinorm obsahuje látky podporujúce detoxikačnú 

funkciu pečene. 

 � Hepa DTX Complex-kombinácia 3 zložiek – 

fosfatidylcholín, kyselina alfa-lipoová a sylimarín 

z pestreca mariánskeho.

Degasin® 2GO 20 pas, Degasin 32 cps

 � Rýchla úľava od nadúvania a plynatosti.

 � S príjemnou mätovou príchuťou.

ImunoElixeer® RAPID 10 tbl

 � Echinacea, kurkuma, baza čierna, vitamín C a zinok

prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného 

systému.

 � Echinacea, pelargónia, kurkuma a baza čierna

prispievajú k respiračnému zdraviu.

Detoxikácia pečene   |   výživový doplnokNadúvanie    |   zdravotnícka pomôckaImunita   |   výživový doplnok

Marťankovia
s Imunactivom

50+50 tbl + DARČEK

Marťankovia
Gummi s Echinaceou

50+50 tbl + DARČEK
 � Marťankovia s Imunactivom

+ vitamíny a minerály 

pre  podporu imunity.

 � Chutní želatínoví Marťankovia 

obsahujúci odporúčanú dennú dávku 

potrebných vitamínov na riadny 

fyziologický rast a vývoj dieťaťa.

Multivitamíny pre deti

výživový doplnok

Multivitamíny pre deti

výživový doplnok

Kĺby

výživový doplnok
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Prostenal® FORTE  

90 + 30 tbl + DARČEK

 � Prostenal® FORTE obsahuje saw 

palmetto a pŕhľavu dvojdomú, ktoré 

pomáhajú zachovať normálnu funkciu 

močového ústrojenstva a zdravie 

prostaty.

Prostata

výživový doplnok
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ZĽAVA aj na
Livinorm® 20 tob304

20 pas

9510
50+50 tbl

5522
180 + 90 tbl

5513
90 + 30 tbl

2018
90 + 30 tbl

4011
40 tob

305
32 cps

DARČEK
Záložný 
zdroj

10 tbl

653

14,83 /kg

9012

95155526

4521

2514

405

656
604

ZĽAVA AJ NA

 ĎALŠIE 
VYBRANÉ DRUHY 

LISTERINE®

Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

mamičiek potvrdili, že ich dieťa prijalo
Amilk Bifi do nadpriemerne dobre.*4 z 5



ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 

LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   
Doprava 

zadarmo

Doručenie 

už do 48 hodín

Osobný odber 

100 lekární
imunita imunitaliek1 výživový

doplnok

Vitamín C prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému. Prispieva aj  k ochrane 

buniek pred oxidačným poškodením. 

Vitamín C long effect
30 cps, 60 cps

akcia
495€

420€

Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2015 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

Vhodný pri nedostatku vitamínu C, 
napr. v zimnom období.  Vitamín C 
prispieva k správnemu fungovaniu 

imunitného systému.Podporuje 
prirodzenú obranyschopnosť organizmu. 

Obsahuje kyselinu askorbovú. 

Celaskon® TABLETY 
250 mg 100 tbl

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
november 2015

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 apilikáciu 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. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

multivitamíny výživový
doplnok

Komplexné multivitamíny vyvinuté 
špeciálne pre potreby žien i mužov.

CENTRUM® PRE ŽENY
CENTRUM® PRE MUŽOV 

30 tbl

akcia
1060€

845€

cena za 1 ks

akcia
640€

545€

60 cps

Celaskon® TABLETY 
250 mg 100 tbl

únava, vyčerpanie liek1

Obsahuje kombináciu horčíka 
a vitamínu B6, vďaka ktorému 

sa horčík v tele rýchlejšie vstrebáva. 
Prispieva k zníženiu vyčerpania 

a únavy, k správnej funkcii psychiky 
a správnemu fungovaniu svalov.

MAGNE B6® 50 tbl

akcia
735€

620€

akcia
950€

795€

imunita výživový
doplnok

Kombinácia extraktu hlivy ustricovej, 
extraktu rakytníka rešetliakového 

a extraktu echinacey purpurovej 
so zinkom a selénom, ktoré prispievajú 

k správnemu fungovaniu
imunitného systému.

Hliva Forte s rakytníkom 
a echinaceou 60 tbl

akcia
335€

285€

30 cps

prírodné fl avonoidy výživový
doplnok

Obsahuje mikronizovaný a čistený 
diosmín, hesperidín, escín a rutín. 

Až 80 % všetkých častíc týchto 
látok je menších ako 2 mikrometre, 

čím sa zvyšuje ich rozpustnosť 
a vstrebateľnosť z tráviaceho traktu.

Diomax 60 tbl, 120 tbl

akcia
1790€

1520€

120 tbl

60 tbl

Vianočné

balenia

Vytvorte si najvhodnejší balíček prípravkov 

pre vašu citlivú pleť

od 15. 11. do 30. 11.

ZĽAVA 
až -10 €

na všetky prípravky značky

LA ROCHE-POSAY

pri každom nákupe 

nad 31 €

Akcia platí aj v kamenných lekárňach Dr.Max.

Zadarmo získate vždy produkt s najnižšou predajnou cenou 

z trojice zakúpených produktov.

Akcia platí pri nákupe ľubovoľného produktu 

z radu BIODERMA ABCDerm.

Suchá až atopická 
pokožka

Detská 
pokožka

Ekonomické 
balenia 
sprchových 
gélov

pická

na všetky produkty 

BIODERMA Atoderm

Akcia platí pri nákupe ľubovoľného produktu

ku každému
nákupu dostanete 

DARČEK
BIODERMA ABCDerm

Ato+ Baume 200 ml 

v hodnote 12,20 € 

ZADARMO

1 liter 
ZA CENU

500 ml

akcia
3750€

1875€

akcia
2580€

1290€

akcia
3750€

1875€

akcia
5060€

3890€

akcia
4900€

3490€

akcia
4230€

3490€

akcia
3590€

2690€

SÉRÉNAGE NOČNÝ 40 ML

+ MICELÁRNA  VODA 100 ML

+ ŠPIRÁLA 3 ML

HYDRANCE OPTIMALE VÝŽIVNÝ 

HYDRATAČNÝ KRÉM 40 ML

+  UPOKOJUJÚCA 

STAROSTLIVOSŤ 

O OKOLIE OČÍ 10 ML 

+  MICELÁRNA VODA 

100 ML

HYDRANCE OPTIMALE VÝŽIVNÝ 

HYDRATAČNÝ KRÉM 40 ML

+  HYDRATAČNÁ 

UPOKOJUJÚCA 

MASKA 50 ML

+  MICELÁRNA 

VODA 100 ML

VÝŽIVNÝ KOMPENZAČNÝ 

KRÉM 50 ML

+  UPOKOJUJÚCA 

STAROSTLIVOSŤ 

O OKOLIE OČÍ 10 ML

+  MICELÁRNA  

VODA 100 ML

PENA NA HOLENIE 200 ML

+ BALZAM PO HOLENÍ 75 ML

+  KOZMETICKÁ TAŠTIČKA 

ZADARMO

akcia
4230€

3490€

multivitamíny pre deti výživový
doplnok

akcia
1350€

1145€

Vibovit® GUMMIES - multivitamínové 
želé na posilnenie imunity, 

Vibovit® JUNIOR prášok s jahodovou 
alebo pomarančovou príchuťou - 

komplex 10 vitamínov, bez umelých 
príchutí, konzervačných látok a laktózy.

 Vibovit® DUO PACK 
JUNIOR 30 ks + DINO 50 ks

Vibovit® DUO PA

S Dino lampičkou 
Brontosaurus,

Stegosaurus, Triceratops
Tyranosaurus

ZADARMO

ACK 
50 ks

ACK

ZADARMO

d

ZRELÁ CITLIVÁ 
PLEŤ

CITLIVÁ PLEŤ 
MUŽOV

INTENZÍVNA VÝŽIVA 
CITLIVEJ PLETI

INTENZÍVNA HYDRATÁCIA 
CITLIVEJ PLETI

VÝŽIVA
CITLIVEJ PLETI

bylinné pastilky s medom výživový
doplnok

Pastilky obsahujú špeciálny extrakt 
zo zmesi 20 bylín. Pridaný med zlepšuje 

chuťové vlastnosti. Každé balenie 
obsahuje 36 pastiliek.

Bylinné pastilky 
šalvia, lišajník, echinacea, 

skorocel a materina dúška 36 ks akcia
450€

385€

cena za 1 ks

bylinné sirupy výživový
doplnok

Sirupy s extraktom zo skorocelu 
kopijovitého alebo echinacey 

purpurovej. Obsahujú aj vitamín C, ktorý 
prispieva k správnej funkcii imunitného 

systému. Skorocelový sirup 
aj vo variante bez cukru.

Sirup 
s echinaceou, skorocelový, 

skorocelový bez cukru, 
skorocelový s medom  250 ml

akcia
395€

335€

cena za 1 ks

13,40 /l

60 tbl
akcia

990€

840€

60 tbl
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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 apilikáciu 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. Robitussin™ ANTITUSSICUM a Robitussin™ JUNIOR 

obsahujú dextrometorfániumhydrobromid. Robitussin™ EXPECTORANS obsahuje guajfenezín. Voltaren® Forte duopack 2,32% gel obsahuje diclofenacum diethylaminum. Diclobene 140 mg Liečivá náplasť obsahuje 

sodnú soľ diklofenaku. Akcia platí od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015. Platí až do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

bolesť hrdla

JOX® 30 ml

bolesť

260€

330€

Panadol® Extra Novum 24 tbl

lokálna bolesť

1980€

2480€

Voltaren® Forte duopack
2,32% gel  2 x 100 g

kašeľ

395€

505€

Robitussin™ 100 ml

ANTITUSSICUM, EXPECTORANS, JUNIOR

liek1 liek7 liek1 liek2

460€
515€

suché oko

optive FUSION™ 10 ml

opary

780€
980€

1060€

1250€

Compeed® 
diskrétna

náplasť 
na opary 15 ks

zuby

620€

775€

elmex® gelée  25 g

lokálna bolesť

Diclobene 140 mg
Liečivá náplasť 5 ks

liek2 zdravotnícka pomôcka zdravotnícka pomôcka liek6

komplex laktobacilov

Biopron9® PREMIUM 30 + 10 cps

760€

955€

Centrum® od A až po Železo 30 tbl

multivitamínyprobiotikum 

695€

870€

LINEX® kapsuly 32 cps

liek1 výživový doplnok výživový doplnok

820€

1025€

chrupavky, kĺby

VERSAN+ 90 tbl

výživový doplnok

2695€

3005€

bylinné zmesi

195€

250€

LEROS® Prechladnutie 
a chrípka 20 x 1,5 g vreciek

čaje

teplomer

Thermoval® baby 1 ks

test pre rozlíšenie bakteriálnej 
alebo vírusovej infekcie

940€

1325€

CRP test 
na rozlíšenie 

vírusovej 
a bakteriálnej 

infekcie 2 ks v balení

meranie krvného tlaku

5790€

8040€

Tensoval® comfort darčekové 
balenie 1 ks + 2 manžety + adaptér

zdravotnícka pomôcka zdravotnícka pomôcka zdravotnícka pomôcka3845€

4810€

vši a hnidy

1530€

1800€

Paranit 
sprej 100 ml 

+ hrebeň 
+ šampón zdarma

zdravotnícka pomôcka

zapareniny

355€

445€

Sudocrem®
60 g, 125 g, 250 g alebo 400 g

kozmetika

60 g

695€

775€

39,50 /l 99 /kg

R b

9

DDiDDiDiDiDiDiDiDi lclclclobe
Liečivá oopttive FU ll

153 /l 59,17 /kg

ZĽAVA AJ NA

ĎALŠIE VYBRANÉ 
DRUHY ČAJOV 

LEROS® 

ZĽAVA AJ NA

LINEX® kapsuly1

16 cps

i

57

darče

VVVERSA + ša 60 g

imunita

2095€

2620€

HLIVA USTRICOVITÁ + 
LACTOBACILY so šípkami 120+120 cps

výživový doplnok

26

VÝHODNÉ 
BALENIE 

2 mesiace užívania
ZDARMA!

2

chrupavky, kĺby

1095€

1290€

výživový doplnok

ZĽAVA AJ NA

Centrum® Silver 
30 tbl

Kolagén 2000 Aktiv  120 tbl


