
TOP PONUKA NOVEMBER 2016

TANTUM VERDE®1 Mint  
 20 pst   
Rýchlo odstráni bolesť a zápal hrdla tromi silami, 
tromi aplikačnými formami a 4 príchuťami. Obsahuje 
benzydamíniumchlorid. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU TANTUM VERDE®.

749€

679€
30 cps

1399€

1249€
60 cps

Ibuprofen1 Dr.Max  
400 mg  30 tbl a 50 tbl   

Na tlmenie miernej až stredne 
silnej bolesti ako sú bolesti hlavy 

vrátane migrény, bolesti zubov, 
menštruačné bolesti a na zníženie 

horúčky. Obsahuje ibuprofen.

PARALEN®1 GRIP chrípka 
a bolesť  24 tbl  

Účinná kombinácia proti príznakom chrípky 
a nachladnutia, ktorá pomáha zbaviť sa horúčky, 

upchatého nosa, bolesti hlavy, bolesti v hrdle. 
Pomáha proti únave a ospalosti.

580€

459€
24 tbl

599€
50 ml

119,80 €/l

705€

599€
20 pst

450€

395€
50 tbl

270€

250€
30 tbl

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je 
pribalená k lieku. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
*Akcia NASAL DUO ACTIVE 10 ml len za  1 € (v hodnote 3,55 €) platí iba pri nákupe Stoptussin® 50 ml kvapky alebo 180 ml sirup.

Laktobacily „6“  30 cps a 60 cps

Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov 
a bifidobaktérií. Množstvo 5 miliárd 

mikroorganizmov v každej kapsule na konci doby 
minimálnej trvanlivosti je overené stabilitnou 

štúdiou. Výživový doplnok.

VIAC NA STR. 4 >

UVÁDZAME NOVÚ ZNAČKU 
KOZMETIKY Z FRANCÚZSKA 

Stoptussin®1   
50 ml kvapky  
alebo 180 ml sirup  

Jedinečná kombinácia 
2 účinných látok pre úľavu od 
suchého kašľa - zastaví dráždivý 
kašeľ a obnovuje ochranný film 
na sliznici dýchacích ciest. 

NASAL DUO ACTIVE5 sprej 10 ml* 
LEN ZA 1 €!

ROZVIŇTE 
SVOJU KRÁSU 

Bolesť

Probiotiká

Chrípka a prechladnutie

Kašeľ
Bolesť hrdla



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

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

chrípka a prechladnutie 

kašeľ 

kašeľ

kašeľ

liek1

liek1

liek1

liek1

Horúci nápoj lieči väčšinu príznakov 
chrípky a prechladnutia, ako sú 

horúčka, bolesť hlavy, kĺbov 
a svalov, upchatý nos, tečenie 

z nosa.

MUCOSOLVAN® sirup  
100 ml  

Lieči a tíši kašeľ, chráni pred 
ďalším zahlienením. Obsahuje  

ambroxoliumchlorid.

Lieči suchý kašeľ. Obsahuje 
dextrometorfániumhydrobromid. 
VÝHODNE AJ Robitussin™ 
JUNIOR 100 ml (dextrometrofan) 
alebo EXPECTORANS 100 ml 
(guajfenezín). 

akcia
1055€

855€

akcia
655€

535€
53,50 €/l

akcia
520€

420€
42,00 €/l

ANTITUSSICUM  

100 ml

kašeľ liek1

Pleumolysin® 10 ml 

Silné antitusikum pre úľavu od 
suchého a dráždivého kašľa. 

akcia
430€

395€

chrípka a prechladnutie liek1

COLDREX®  
MAXGRIP  
LEMON  
alebo  
LESNÉ OVOCIE  10 vreciek 

Účinne uľaví od príznakov chrípky 
a silného prechladnutia. Zvýšená 
dávka paracetamolu. Znižuje 
horúčku, tlmí bolesť, uvoľňuje 
upchatý nos.

facebook.com/drmaxlekaren

chrípka a prechladnutie liek1

ASPIRIN® - C  20 šumivých tbl

Pri prechladnutí alebo príznakoch 
podobných chrípke na symptomatickú 
úľavu od bolesti a horúčky. Afrin® 
obsahuje oxylometazolín. 
Akcia Afrin® nosový sprej  len za 0,99 € (v hodnote 
4,95 €) platí iba pri nákupe ASPIRIN® - C 20 šumivých tbl.

akcia
785€

735€

akcia
885€

795€
10 

vreciek

kašeľ liek1

ACC® LONG 600 mg   
10 šumivých tbl

Skvapalňuje hustý hlien a uľahčuje 
vykašliavanie. Stačí 1 tableta denne. 
ACC® obsahuje acetylcysteín.   
Akcia ACC® LONG HOTDRINK  10 ks len za 0,01 € 
(v hodnote 6,55 €) platí iba pri nákupe produktu 
ACC® LONG 600 mg 10 tbl.

akcia
655€

615€
10 šu- 

mivých tbl  

kašeľ liek1

Hedelix® sirup 
 200 ml

Uvoľňuje 
hlien. Uľahčuje 
vykašliavanie. Pre 
deti od 0 rokov. Nová dávkovacia 
pomôcka pre presné a hygienické 
dávkovanie. Obsahuje extrakt 
z brečtanových listov. VÝHODNE AJ 
Hedelix® sirup 100 ml za 4,95 € 
(z pôvodných 6,05 €) 49,50 €/l.

akcia
1010€

810€
40,50 €/l

200 ml

THERAFLU® PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA   325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok 
na perorálny roztok 14 vreciek 

viac zdravia aj na www.drmax.sk

Sirup s vanilkovou príchuťou efektívne 
tlmí suchý a dráždivý kašeľ. Vhodný pre 
dospelých a deti od 3 rokov. Obsahuje 
butamirát.

akcia
630€

520€
26,00 €/l

ACC® LONG HOTDRINK  10 ks  
LEN ZA 0,01 €!

Robitussin ™   
ANTITUSSICUM   
100 ml 

 Afrin®5 nosový sprej 
LEN ZA 0,99 €!

Sinecod®    
15 mg/10 ml 200 ml sirup 



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

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

nádcha nádchaliek5 liek5

MUCONASAL®  
PLUS  10 ml   
Rýchlo a účinne uvoľní nos pri 
nádche a prechladnutí. Éterické 
oleje z mäty a eukalyptu zvlhčia 
a ošetria nosovú sliznicu. Obsahuje 
tramazolini hydrochloridum. 

Orinox  
1 mg/ml  
 10 ml 

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od 
upchatého nosa. Znižuje opuch 
slizníc v nose. Udržiava čistý nosový 
priechod, uľahčuje dýchanie. 
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

akcia
330€

295€

nádcha liek5

akcia
545€

445€

akcia
535€

435€

Otrivin  
Menthol  
0,1%  nosová  
roztoková  
aerodisperzia 10 ml 

Uľaví od upchatého nosa, zvlhčuje 
nosovú sliznicu, pomáha pri 
zápale dutín a osvieži mentolom.  
Obsahuje xylometazolín.

nádcha zdravotnícka 
pomôcka

STÉRIMAR® Cu 
 mikrosprej s obsahom morskej 
vody a medi 50 ml 

100% prírodný, fyziologický 
roztok na prevenciu a doliečenie 
infekčnej nádchy. Pre všetky vekové 
skupiny. VÝHODNE AJ STÉRIMAR® 
mikrosprej s obsahom morskej vody 
100 ml za 11,95 € (z pôvodných 
14,50 €), 119,50 €/l.

akcia
1080€

880€
176,00 €/l

 Cu 
50 ml

bolesť hrdla liek1

Dorithricin®  20 pst  

Jediné lokálne ANTIBIOTIKUM 
na cmúľanie. Rýchlo účinkuje pri 

zápaloch a bolestiach hrdla, pri 
zápaloch sliznice ústnej dutiny 

a ďasien. Je vhodný aj pre deti od 
6 rokov.

akcia
785€

685€

nádcha zdravotnícka 
pomôcka

PHYSIOMER®  
Baby  115 ml 

100% prírodný nosový sprej 
pomáha obnoviť dýchanie pri 
prechladnutí. Čistí a zvlhčuje 
nosovú sliznicu. Bezpečný pre 
každodenné použitie. VÝHODNE AJ 
INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU 
PHYSIOMER®.

akcia
1140€

995€
86,52 €/l

Baby 
115 ml

bolesť a horúčka liek1

akcia
650€

550€
55,00 €/l

100 ml

NUROFEN®  
pre deti 4% 
Pomaranč  100 ml 

Suspenzia pre deti od 6 rokov. 
Rýchla a účinná úľava od horúčky, 
bolesti a zápalu. Účinkuje 
v priebehu 15 minút a znižuje 
horúčku po dobu až 8 hodín. 
Obsahuje ibuprofen. VÝHODNE AJ 
INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU 
NUROFEN® pre deti.

bylinné pastilky s medom výživový 
doplnok

Pastilky obsahujú špeciálny extrakt 
zo zmesi 20 bylín. Pridaný med 
zlepšuje chuťové vlastnosti. Každé 
balenie obsahuje 36 pastiliek.

akcia
499€

449€
36 pst

Bylinné pastilky šalvia, lišajník, 
echinacea alebo skorocel 
a materina dúška   36 pst

vitamíny liek1

Celaskon®  250 mg 
 100 tbl 

Vhodný pri nedostatku vitamínu C. 
Vitamín je dôležitý pre imunitu 

a podporuje prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu. 
Obsahuje kyselinu askorbovú. 

akcia
495€

445€

DOPRAJTE SVOJEJ PLETI 
MÁGIU KRÁSY

VIAC NA STR. 4 >



20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov 20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov

ROZJASNENIE
ANTI-STRESS
VITALITA

HYDRATÁCIA
ROVNOVÁHA

OBJAVTE KÚZLO 
JEDNOTLIVÝCH RADOV NUANCE
MAGICAL HYDROBALANCE 
CONTROL

MAGICAL RADIANCE 
CONTROL

 DRUHÝ KUS 
LEN ZA 

POLOVICU*

denný a nočný krém 50 ml za 16,99 € (339,80 €/l)
očný krém 15 ml za 13,99 €
sérum 30 ml za 19,99 €

denný a nočný krém 50 ml za 19,99 € (399,80 €/l)
očný krém 15 ml za 15,99 €
sérum 30 ml za 22,99 €



Kúzlo jedinečnosti sa ukrýva v jemných rozdieloch. 
A NUANCE je jedinečná kozmetika pre jedinečné ženy. 

Spája vysokú účinnosť a luxus vo forme množstva 
unikátnych ingrediencií a individuálneho prístupu. 

NUANCE vie, že každý typ pleti a každá chvíľa, kedy sa o pleť 
staráme, vyžadujú špecifický prístup. 

Jedinečnosť NUANCE spočíva v tom, že každý jeden produkt 
je pripravený individuálne. Obsahuje práve tie aktívne látky, 
ktoré pleť ženy daného typu a veku skutočne potrebuje pre 

rozvinutie svojej prirodzenej krásy. 

Kúzlo NUANCE spočíva aj v jej čistote. Všetky aktívne zložky 
sú výhradne prírodného pôvodu a získavané šetrným 

spracovaním, tak aby bola zachovaná ich vysoká čistota 
a účinnosť. Jedinečnú ľahkosť na vašej pleti pocítite aj vďaka 

tomu, že NUANCE neobsahuje žiadne zaťažujúce látky. 

Sú to možno jemné rozdiely.  
Ale práve tie tvoria kúzlo jedinečnej  
starostlivosti o pleť jedinečnej ženy.

ROZVIŇTE 
SVOJU KRÁSU 

20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov 20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov

REGENERÁCIA
ANTI-AGEING

VYPNUTIE

VYPLNENIE

MAGICAL ANTI-AGEING 
COMPLEX

MAGICAL SUPREME 
LIFTING

* Platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zľavu 50 % na lacnejší z nich.

denný a nočný krém 50 ml za 19,99 € (399,80 €/l)
očný krém 15 ml za 15,99 €
sérum 30 ml za 22,99 €

denný a nočný krém 50 ml za 20,99 € (419,80 €/l)
očný krém 15 ml za 16,99 €
sérum 30 ml za 24,99 €

denný a nočný krém 50 ml za 22,99 € (459,80 €/l)
očný krém 15 ml za 17,99 €
sérum 30 ml za 26,99 €



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

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

vitalita

svalové kŕče 

kĺby 

svalové kŕče 

liek1

výživový 
doplnok 

výživový 
doplnok 

výživový 
doplnok

STOP KŔČOM  50 tbl

Výživový doplnok so špeciálnym 
zložením. Draslík a magnézium 

prispievajú k správnej funkcii 
svalstva.

cemio kamzík®  90 cps 

VIANOČNÉ BALENIE  
75 + 15 cps ZADARMO

Unikátna kombinácia švajčiarskeho 
kolagénu NCI, NCII a vitamínu C. 

Kúra na 3 mesiace. Vianočná súťaž!

Magnézium (horčík) a vitamín 
B6 prispievajú k zníženiu únavy 
a vyčerpania. Obsahuje horčík 
v organickej forme, ktorá sa 
v ľudskom tele výborne vstrebáva.

akcia
515€

435€

akcia
2080€

1680€

akcia
949€

849€
100 tbl

bolesť liek1

VALETOL®  24 tbl 

Používa sa na liečbu bolestí hlavy, 
zubov, menštruačných bolestí 

a bolestí v krížoch. 1 tableta 
obsahuje propyfenazón 300 mg, 

paracetamol 150 mg a kofeín 50 mg.

akcia
375€

325€

trávenie výživový 
doplnok 

PROBIO-FIX®  60 cps 

Obsahuje mliečne baktérie uložené 
v špeciálnom ochrannom matrix 
a v ALU tube. Odporúčaný Slovenskou 
spoločnosťou pre probiotiká. 
VÝHODNE AJ PROBIO - FIX® 30 cps 
za 9,50 € (z pôvodných 11,50€). 

akcia
1775€

1425€
60 cps

vitamíny a minerály výživový 
doplnok

akcia
1065€

865€
30 tbl

Centrum® PRE ŽENY 
alebo PRE MUŽOV    

30 tbl

Komplexné multivitamíny vyvinuté 
špeciálne pre potreby žien a mužov.

Magnesium B6   
50 tbl a 100 tbl

akcia
4245€

3445€

Pharmaton® 
Geriavit  100 cps 

Vo vianočnom balení! Obnovuje 
životnú energiu a vitalitu. Znižuje 
prejavy únavy, stresu, posilňuje 
imunitný systém, zlepšuje pamäť 
a schopnosť koncentrácie.

multivitamíny pre deti výživový 
doplnok

S betaglukánmi, vitamínmi 
a minerálmi s komplexom 
Imunactiv® - vitamín C a zinok, ktoré 
prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. 

akcia
1465€

1195€

Marťankovia s Imunactivom®  
 50 tbl + 50 tbl + čelovka + súťaž o vesmírne projekty  

multivitamíny pre deti výživový 
doplnok 

Vianočné balenie obsahuje 2 x 50 ks 
želé multivitamíny a Farma 
lampičku, ktorá sa na tlesknutie 
rozsvieti a súčasne vydá svoj zvierací 
zvuk. 

akcia
1860€

1550€

VIBOVIT®+ GUMMIES  
 50 ks + 50 ks + lampička ZADARMO 

DOPRAJTE SVOJEJ PLETI 
MÁGIU KRÁSY

 < VIAC NA STR. 4 

UŠETRÍTE AŽ 

8,00 € 

akcia
629€

559€
50 tbl



Dr.Max radí ÚČINNÉ KOMBINÁCIE 
PRI LIEČBE BOLESTI KĹBOV 

Prečo bolia? Bolesť sa vyskytuje buď pri preťažení (nadmerná záťaž, šport) alebo v zimných aj letných 
mesiacoch ako jeden z príznakov chrípky a prechladnutia. Medzi najčastejší spúšťač bolesti sa radí 

nezápalové ochorenie podmienené zmenami v štruktúre kĺbu (osteoartróza) a na druhé miesto 
patrí zápal (reumatoidná artritída).

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.

MAGNE B6®1  50 tbl 
UŠETRÍTE 1 € ÚČINNÁ KOMBINÁCIA 

Pri nedostatku horčíka 
v organizme je vhodná 
kombinácia horčíka a vitamínu 
B6, ktorá pomáha pri svalových 
kŕčoch či tŕpnutí, ale aj pri 
nervozite, únave či podráždení.

SVALOVÉ KŔČE
735€

635€

Ibalgin®1 Rapidcaps  
400 mg  20 cps
UŠETRÍTE 0,50 €
Obsahuje ibuprofen

Voltaren®2 Forte 2,32 % gél 
VÝHODNÉ BALENIE  2 x 100 g

UŠETRÍTE 5,85 €
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

K nákupu VERAL®2 1 % gel  100 g 
VERAL®1 25 mg 30 tbl  
Obsahuje diklofenak

ÚČINNÁ KOMBINÁCIA 
Liečba zápalových ochorení 
svalov a kĺbov zahŕňa režim 
so zníženou námahou, 
rehabilitácie a lieky proti 
bolesti. 

Vhodné sú  napríklad 
voľnopredajné produkty 
s účinnou látkou ibuprofen 
alebo diklofenak, vo forme 
krémov, gélov či náplastí, 
ktoré sa aplikujú priamo na 
boľavé miesto. 

V prípade silnej bolesti je 
vhodné siahnuť po prípravku 
na vnútorné použitie 
(tabletách, kapsuliach) 
s účinnou látkou ibuprofen 
alebo diklofenak. 

+

+

ZÁPAL A BOLESŤ

420€

370€

636€

595€
59,50 €/l

2584€

1999€
99,95 €/l

VERAL®2 1 % gel  100 g
Obsahuje diklofenak

len za 
0,01 €

Colafit  60 ks obsahuje 99,9% čistý kolagén

UŠETRÍTE 2,50 €

Vý
živ

ov
ý d

op
lno

k ÚČINNÁ KOMBINÁCIA 
Kolagén tvorí základnú stavebnú 
hmotu spojivových tkanín. 
Najrozšírenejším je typ I., ktorý 
sa vyskytuje v šľachách, väzivách 
či kostiach. Vitamín C podporuje 
vytváranie kolagénu a prispieva 
k správnej funkcii imunitného 
a nervového systému.

Vitamín C long effect  60 cps
UŠETRÍTE 0,70 € VÝŽIVA

699€

629€
60 cps1810€

1560€

Vý
živ

ov
ý d

op
lno

k +

V hodnote 3,30 €



K nákupu produktov 
v hodnote minimálne 16 € 

ZĽAVA -4 €

Špecialista v starostlivosti 
o Vašu citlivú pleť

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

VÝHODNÁ

CENA

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ

PRE SUCHÚ POKOŽKU A
POKOŽKU SO SKLONOM 
K ATOPII

SO ZĽAVOU -6 EUR*
CELÝ RAD NEOVADIOL

*Ponuka platí od 1. 11. do 30. 11. 2016

Akcia platí od 1. 11. – 30. 11. 2016 alebo do vypredania zásob. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.  

2660€
26,60 €/l

2690€
26,90 €/l



O bezpečnosť svojich najbližších sa teraz na diaľku môžete 
postarať aj vďaka novej službe Rodinný asistent, ktorú len 
nedávno predstavil Telekom. Jej cieľom je monitorovať stav 
starších či chronicky chorých ľudí a v prípade potreby dokáže 
privolať profesionálnu pomoc.

Stačí, aby takýto starší alebo chronicky chorý človek nosil 
pri sebe jedno diskrétne zariadenie. Praktickou možnosťou 
sú inteligentné hodinky Navigil S1, ktorými si veľmi 
jednoducho privolá záchrannú zdravotnú službu. V prípade 
potreby toto zariadenie dokáže aj samo rozpoznať niektoré 
rizikové situácie a pomoc privolá automaticky bez potreby 
zásahu ďalších osôb. Z hodiniek je navyše možné prijímať 
hovory a telefonovať.

Keďže v lekárňach Dr.Max vieme, že starostlivosť o vašich 
najbližších je pre vás častokrát takou prioritou, ako 
starostlivosť o seba samého, rozšírili sme s týmto cieľom 
aj výhody vernostného programu Dr.Max CLUB. Spojili sme 
sily s operátorom Telekom a inteligentné hodinky Navigil S1 
prinášame členom Dr.Max CLUB s exkluzívnou zľavou za 69 €, 
oproti bežnej akciovej cene 99 €.

Hodinky sú napojené s dohľadovým centrom, kde je nepretržite 
prítomný profesionálne vyškolený personál. Kedykoľvek 
v prípade potreby pomoci alebo rady je možné sa s nimi veľmi 
jednoducho a rýchlo spojiť stlačením jediného tlačidla SOS.

Hlavné parametre hodiniek Navigil S1
 � SOS volanie
 � Detekcia pádu
 � Vhodné aj pri kardiostimulátore
 � Vodeodolnosť
 � Výdrž batérie až 3 dni
 � Bežná akciová cena 99 €

Zľava 30 % sa vzťahuje na jednorazový  
poplatok za hodinky Navigil S1 a je určená 
pre všetkých držiteľov novej vernostnej karty Dr.Max CLUB. 
Ak ešte nemáte novú vernostnú kartu Dr.Max CLUB, zastavte 
sa v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max a spýtajte sa na ňu personálu. 

Exkluzívnu 30% zľavu na poplatok za hodinky si môžete 
s vernostnou kartou Dr.Max CLUB uplatniť v ktoromkoľvek 
Telekom Centre.

Čerpajte aj vy výhody Dr.Max CLUB a získajte službu 
Rodinný asistent od Telekomu výhodnejšie!
Nenadarmo sa hovorí, že základom dobrého zdravia je prevencia. Týka sa to nielen nášho 
vlastného zdravia, ale aj zdravia našich blízkych, seniorov. Nie vždy je však v našich silách 
byť neustále prítomní a mať všetko pod dohľadom.

KTO SA STARÁ O VAŠU 
BABIČKU, KÝM LISTUJETE 
TENTO LETÁK?

RODINNÝ ASISTENT
pomoc, aj keď nie ste nablÍzku
Darujte svojim blízkym istotu a sebavedomie pre aktívny život nielen doma. S pomocou 
Rodinného Asistenta sa o nich už nemusíte báť. Navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum, 
kde je pre členov klubu Dr.Max pripravená exkluzívna 30 % zľava na hodinky Navigil S1.

Viac informácii na www.rodinnýasistent.sk

Darujte svojim blízkym istotu a sebavedomie pre aktívny život nielen doma. S pomocou 
Rodinného Asistenta sa o nich už nemusíte báť. Navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum, 
kde je pre členov klubu Dr.Max pripravená exkluzívna 30 % zľava na hodinky Navigil S1.

UŽ OD

0,50 €
NA DEŇ

Len za  
69 € 

pre Dr.Max CLUB

Krompachy-Karta.indd   1

05.09.16   16:16

Akciová cena služby na deň je iba informatívna, vypočítaná z mesačného poplatku za cenu služby pri 24-mesačnej viazanosti. Akciová cena zariadenia Navigil S1 je uvedená po odpočítaní 30 % zľavy, ktorú môžu členovia Dr.Max CLUBU získať výlučne 
pri 24-mesačnej viazanosti. Služba nenahrádza poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Podmienkou na využívanie služby je SIM karta s určeným programom služieb a osobitným zariadením schopným monitorovat svoj stav. Služba je závislá od pripojenia 
k Mobilnej sieti, a preto môže pri využívaní Služby a zariadenia dôjst k zlyhaniu zariadenia alebo pripojenia, nedostupnosti alebo výpadku Služby. Dostupnosť jednotlivých funkcionalít závisí od konkrétneho typu zariadenia. Služba je určená na pomoc pri 
identifikovaní a riešení krízovej situácie, ale jej možnosti a spolahlivosť sú dané Koncovým zariadením a správnym užívaním zo strany Užívateľa. Podrobnejšie podmienky služby sú uvedené v Cenníku dostupnom na www.telekom.sk a na ktoromkoľvek 
predajnom mieste spoločnosti Slovak Telekom, a. s..



trávenie 

imunita

pamäť a mozog

zubná hygiena

vlasy 

prostata

meranie krvného tlaku 

dojčenská výživa 

oči

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

výživový 
doplnok

liek6

liek1

liek1

zdravotnícka 
pomôcka 

dojčenská  
výživa 

výživový 
doplnok

Wurm-Ex®  20 tob 

Pre prirodzenú obranyschopnosť 
tela a normálnu funkciu 

tráviaceho traktu.

Hliva Forte  60 tbl 

Kombinácia extraktov hlivy 
ustricovej, rakytníka rešetliakového 

a echinacey purpurovej so zinkom 
a selénom, ktoré prispievajú 

k správnemu fungovaniu 
imunitného systému.

Ginkgo Pro Brain  60 cps 

Kombinácia extraktu z listov 
stromu Ginkgo biloba a omega-3 

mastnej kyseliny DHA. Denný príjem 
250 mg DHA (1 kapsula) prispieva 

k udržaniu správnej funkcie mozgu 
a dobrého zraku.

elmex® gelée  25 g 

Chráňte svoje zuby pred útokmi 
zubného kazu pravidelnou 
intenzívnou fluoridáciou. Vysoko 
účinný aminofluorid predchádza 
vzniku zubného kazu a lieči aj 
začínajúci zubný kaz.

Klinicky testovaný digitálny tlakomer 
s PAD technológiou na detekciu 
srdcovej arytmie, pamäťou na 
30 meraní. 3 roky záruka. 

Nutrilon™ 
Pronutra™ 2, 

2 Good Night,  
3, 4, 5 800 g alebo 
3, 4 Vanilka  800g 

Obsahuje Vitamíny A, 
C a D, ktoré prispievajú 

k správnej funkcii 
imunitného systému. 

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 iných osôb 

profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou 
o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie infomácie sú 

uvedené na obaloch výrobkov. 
Akcia platí do 31.12.2016.

Lutein Complex 
Premium  90 cps 

Obsahuje rybí olej, luteín, zeaxantín, 
zinok a betakarotén, ktorý sa 

v ľudskom tele mení na vitamín A. 
Vitamín A a zinok prispievajú 

k udržaniu dobrého zraku.

akcia
2885€

2485€

akcia
999€

899€

akcia
1099€

989€

akcia
710€

580€

akcia
4815€

3895€

akcia
1999€

1799€

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

11. Výdaj lieku je obmedzený na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

cena

1465€

800 g

18,31 €/kg

REVALID®  120 cps

Švajčiarsky liek proti vypadávaniu 
vlasov, ktorý súčasne zlepšuje ich 

kvalitu. VÝHODNE AJ kozmetický 
prípravok REVALID® šampón 
250 ml za 6,65 € (z pôvodných 

7,65 €) 26,60€/l.

akcia
2780€

2330€
120 cps

5+1
ZADARMO

Prostamol® UNO  60 cps 

Na liečbu ťažkostí s močením pri 
nezhubnom zväčšení prostaty. 

Obsahuje extrakt z plodov serenoy 
plazivej.

akcia
1985€

1595€

Tlakomer Microlife BP 3AG1 New 
s adaptérom + digitálny teplomer MT 
3001 ZADARMO  ks

rec
yk

lač
ný

 po
pla

to
k: 

0,0
7€

NOVINKA

facebook.com/drmaxlekaren

viac zdravia aj na www.drmax.sk



Akcia platí pri každom nákupe nad 6 € 
od 1. 11. do 31. 12. 2016 alebo do vypredania zásob.

DARČEK 
Micelárna voda 

Sensibio H2O 100 ml 
(v hodnote 3 €) 
ÚPLNE 

ZADARMO

ZDRAVÁ A KRÁSNA 
POKOŽKAVIAC AKO 

150 
PRODUKTOV

+

Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2016 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

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

DARČEK K NÁKUPU MAKE-UPU 

ODLIČOVACIE 
MLIEKO 3v1 100 ml 
V HODNOTE 5 € 

ZADARMO

A k c i a  p l a t í  n a  v š e t k y  m a k e - u p y  z n a č k y  V I C H Y. 

+
VYBERTE SI ĽUBOVOĽNÉ PRÍPRAVKY 

OD LA ROCHE-POSAY PRE VAŠU CITLIVÚ PLEŤ

od 14. 11. do 4. 12.

ZĽAVA 
až -10 €

na všetky prípravky značky
LA ROCHE-POSAY

pri každom nákupe 
nad 31 €

Akcia platí aj vo vybraných lekárňach Dr.Max.

Doprava zadarmo  
nad 30 €

Osobný odber 
235 lekární



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na aplikáciu do ucha. 4. Liek na aplikáciu do oka. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 6. Liek na zubné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.  
8. Liek na aplikáciu do vagíny. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku.  

Flavamed® obsahuje ambroxol, PROSPAN® obsahuje suchý extrakt z brečtanových listov,  Diclobene 140 mg obsahuje sodnú soľ diklofenaku, Voltaren® Rapid obsahuje draselnú soľ diklofenaku.  
Akcia platí od 1. 11. do 31. 12. 2016 alebo do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

opary

zdravotnícka pomôcka

795€
1040€

Compeed® 
diskrétna  
náplasť  
na opary  15 ks

trávenie 

935€
1085€

výživový doplnok 

Biopron ® 9 Premium  30 + 10 cps

vitamíny a minerály

790€
990€

výživový doplnok 

ZĽAVA AJ NA

Centrum® Silver   
 30 tbl

Centrum® 
od A až po Železo  30 tbl 

stres a nervozita 

880€
1180€

liek1 
40 cps

PERSEN forte®  20 cps alebo 40 cps 

bolesť hrdla 

liek1 

460€
560€

16 pst

Septolete® extra  16 pst alebo 30 ml sprej 

zapareniny

kozmetika

550€
680€

44,00 €/kg

Sudocrem®   
 125 g

lokálna bolesť

725€
800€

liek2

Diclobene  
140 mg   

liečivá náplasť 5 ks

kašeľ 

430€
560€

výživový doplnok 

STOPKAŠEĽ®  
SIRUP   200 + 100 ml

14,33 €/l

nadmerné potenie 

920€
1050€

kozmetika

Perspi - Guard  
MAXIMUM 5   

30 ml

kašeľ

liek1 

475€
575€

Flavamed®  
forte perorálny roztok   

100 ml alebo 10 šumivých tbl 

100 ml

hemoroidy 

výživový doplnok 

1630€
2030€

ZĽAVA AJ NA
Hemostop gél  
MAX - DA VINCI   

75 ml

Hemostop  
SYNBIO – DA VINCI   

60 tob + 30 tob + gél 75 ml ZADARMO

60 + 30 tob  
+ gél 75 ml

multivitamíny pre deti 

výživový doplnok 

1195€
1465€

Marťankovia®  
Gummi s Echinaceou  
 50 tbl + 50 tbl + čelovka ako darček  

meranie krvného tlaku 

zdravotnícka pomôcka 

Tensoval comfort classic  ks

meranie krvného tlaku 

zdravotnícka pomôcka 

Tlakomer  
OMRON M2  ks  
s adaptérom ZDARMA

meranie teploty 

zdravotnícka pomôcka 

Thermoval  
baby  ks

kašeľ

550€
730€

liek1

55,00 €/l

100 ml

ZĽAVA AJ NA
 INÉ VYBRANÉ 

PRODUKTY Z RADU 
PROSPAN® 

PROSPAN®  
Sirup  100 ml

chrípka a prechladnutie 

liek1 

Robicold® 200 mg/30 mg  20 tbl

395€
490€

jazvy a strie 

kozmetika

995€
1225€

60 ml

Bi-Oil®  
 60 ml alebo 125 ml

165,83 €/l

intímna hygiena

735€
785€

kozmetika

29,40 €/l
K NÁKUPU 

LACTACYD® Pharma 
HYDRATUJÚCI  

LEN ZA 0,01 €
(v hodnote 7,25 €)  

0,04€/l

LACTACYD® Pharma  
s ANTIMYKOTICKÝMI  

vlastnosťami  250 ml

4815€
6015€

47,50 €/l

3845€
4810€

3595€
4505€

rec
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€
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€
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,07
€

lokálna bolesť

515€
630€

liek1

Voltaren® Rapid 25 mg  20 cps


