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Lekáreň

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru 
platná mimo akcie.

PHYSIOMER® 

Hypertonický 20 ml

LEN ZA 1 CENT * MAGNE B6® BALANCE 

20 vreciek

LEN ZA 1 CENT *  

-15 %
-20 %

KAŠEĽ 
Stoptussin®  
50 ml alebo sirup 180 ml  
Stoptussin – jedinečná kombinácia 2 účinných látok na úľavu od suchého kašľa. Liek1 zastaví dráždivý kašeľ a obnovuje ochranný film 
na sliznici dýchacích ciest. * K NÁKUPU Stoptussin®, 50 ml, alebo sirup, 180 ml, získate Stoptussin®, 20 tbl, v hodnote 4,29 €, len za 0,01 €.

/539 €

429 €
HA 0,1 %

/705 €

599 €
20 pst

599 €
50 ml

11,980 €/100 ml

/1399 €

1249 €
60 cps

/749 €

679 €
30 cps

1069 €
50 tbl959 €

Grip plus KAŠEĽ
10 vreciek 

Stoptussin® 20 tbl1

LEN ZA 1 CENT *  

NÁDCHA 
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 
Uvoľnenie upchatého nosa, zvlhčenie a dlhodobý účinok až 10 hodín. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ lieky z radu Olynth®.
Liek5 obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid.

BOLESŤ HRDLA 
TANTUM VERDE® 20 pst 
Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla 3 účinkami, 3 formami 
a 4 príchuťami. Vaše eso na bolesť hrdla. Lieky1,7 obsahujú benzydamín. 

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

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE  
COLDREX® Grip plus KAŠEĽ s príchuťou citrónu a mentolu  
10 vreciek  
Liek1, ktorý účinne uľaví od príznakov prechladnutia a chrípky vrátane bolesti hlavy, upchatého nosa, bolesti v krku, 
horúčky. Teraz aj na úľavu od vlhkého kašľa. * K NÁKUPU COLDREX® Grip plus KAŠEĽ, 10 vreciek, alebo COLDREX® 
Horúci nápoj CITRÓN, 14 vreciek, získate PHYSIOMER® Hypertonický, 20 ml, v hodnote 5,69 € len za 0,01 €.

ÚNAVA A VYČERPANIE 
MAGNE B6® FORTE 
50 tbl 
Obsahujú horčík a vitamín B6. MAGNE B6® BALANCE navyše obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje 
správnu funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť proti stresu. Výživové doplnky. 
* K NÁKUPU MAGNE B6® FORTE získate MAGNE B6® BALANCE, 20 vreciek, v hodnote 7,99 € len za 0,01€.
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-22 %

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru 
platná mimo akcie.

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

KAŠEĽ      CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE 

/619 €

519 €
16 cps 649 €

10 šumivých tbl

/789 €

739 €
/569 €

489 €
100 ml

4,890 €/100 ml

/499 €

449 €
24 pst

/499 €

359 €

/589 €

499 €
20 tbl

/619 €

529 €
100 ml

5,290 €/100 ml

/619 €

519 €
16 pst

/559 €

459 €
1,530 €/100 ml

329 €
sprej

/669 €

549 €
2,889 €/100 ml

/799 €

719 €
/640 €

499 €
4,990 €/100 ml

849 €
cena

/399 €

359 €
250 ml

1,436 €/100 ml

/519 €

439 €
0,05 %

/689 €

589 €
2,945 €/100 ml

Celaskon® s propolisom 

aloe vera a zázvor 16 pst

LEN ZA 1 CENT *

Nosová masť 10 g  

LEN ZA 1 CENT!*

ACC® LONG HOTDRINK prášok 

na perorálny roztok 10 vreciek

LEN ZA 1 CENT *  novinka
CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
THERAFLU®
500 mg/100 mg/6,1 mg 
tvrdé kapsuly 16 cps 
NOVINKA od Theraflu v praktickej forme kapsúl. Efektívne uľavuje 
od príznakov chrípky a prechladnutia a navyše pomáha pri vlhkom, 
produktívnom kašli. VÝHODNE AJ THERAFLU® CHRÍPKA, 24 tbl, 
za 4,49 € (z pôvodných 5,09 €). Lieky1.

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

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

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
Robicold® 
200 mg/30 mg 20 tbl
Liek1 na rýchle zmiernenie príznakov súvisiacich s bežným 
prechladnutím. Zmierňuje zdurenie nosovej sliznice, uľavuje od bolesti 
hlavy a hrdla, znižuje teplotu.

BOLESŤ HRDLA 
Septolete® extra 
16 pst alebo sprej 30 ml
Pastilky a sprej Septolete® extra liečia bolesť a zápal hrdla, eliminujú 
pôvodcov infekcie hrdla – vírusy, baktérie a kvasinky. Pastilky uľavia 
od bolesti už do 15 minút. Liek1,7.

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

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
Nogrip
14 vreciek 
Liek1 určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, 
chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, ako je nádcha, slzenie, 
kýchanie, bolesť hlavy a horúčka.
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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.  
* K NÁKUPU PARALEN® GRIP, 12 vreciek, získate Celaskon® s propolisom 
aloe vera a zázvor, 16 pst, v hodnote 2,29 € len za 0,01 €. 

NÁDCHA 
Nasivin® Soft 0,05 % pre dospelých
10 ml 
Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni.SPC 
VÝHODNE AJ Nasivin® Soft 0,025 % pre deti od 1 do 6 rokov 
za 4,39 € (z pôvodných 5,19 €). Lieky5 obsahujú oxymetazolín.

VLHKÝ KAŠEĽ 
ACC® LONG 
10 šumivých tbl
Na liečbu všetkých ochorení dýchacích ciest spojených s intezívnou 
tvorbou hustého viskózneho hlienu.  Stačí 1 tableta denne. * K NÁKUPU 
ACC® LONG1, 10 šumivých tbl, získate ACC® LONG HOTDRINK prášok na 
perorálny roztok, 10 vreciek, v hodnote 6,49 € len za 0,01 €. Lieky1 
obsahujú 600 mg acetylcysteínu.

KAŠEĽ 
Robitussin™
ANTITUSSICUM, JUNIOR 
alebo EXPECTORANS
100 ml 
Rad produktov Robitussin™ ANTITUSSICUM a JUNIOR (oba 
dextrometorfan), EXPECTORANS (quajfenezín) je určený na úľavu 
od rôznych druhov kašľa. Lieky1.

NÁDCHA 
Sanorin® emulzia
nosová emulzná instilácia 10 ml 
Sanorin® emulzia s eukalyptom – pri akútnej nádche, zápale 
prínosových dutín, stredného ucha. Vhodný od 3 rokov. Liek5 obsahuje 
nafazolíniumnitrát.

VLHKÝ KAŠEĽ 
Flavamed® 
forte perorálny roztok 100 ml alebo 10 šumivých tbl  
Lieky1 sú určené na liečbu produktívneho kašľa so zvýšenou tvorbou 
hlienu, pri ochoreniach pľúc a priedušiek. Obsahujú ambroxoliumchlorid.

KAŠEĽ 
STOPKAŠEĽ® SIRUP Dr.Weiss 
200 + 100 ml ZADARMO
Obsahuje unikátne účinné zloženie 5 bylinných extraktov (okrem iných 
extrakt skorocelu) a selén ktorý prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Výživový doplnok. 

SUCHÝ KAŠEĽ 
MUGOTUSSOL® sirup 
190 ml 
Liek1 lieči suchý, dráždivý kašeľ. Nástup účinku o 15 minút a účinok trvá 
až 6 hodín. Príchuť marhuľovo-vanilková. Obsahuje dextrometrofánium 
bromid.

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

BYLINNÉ SIRUPY 
Sirup s echinaceou, skorocelový, 
skorocelový bez cukru alebo 
skorocelový s medom
250 ml 
Sirupy s extraktom zo skorocelu kopijovitého alebo echinacey 
purpurovej. Obsahujú aj vitamín C, ktorý prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému. Výživový doplnok. 

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



Lekáreň

* 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 čiastočne uhrádzaný na základe verejného 
zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona c. 363/2011 Z. z.

Každý recept 
vám ušetrí
AŽ DO 50 % 
z doplatku*

Vďaka vernostnej karte Dr.Max 
odteraz ušetríte na každom recepte 
až do 50 % z doplatku. Lekáreň
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-29 % -25 %

-21 %novinka

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.

/419 €

369 €

/1809 €

1469 €

/3059 €

2549 €

/649 €

559 €
5,590 €/100 g

/3037 €

2399 €
/2199 €

1799 €
60 tbl

/2820 €

1999 €
2 × 100 g

9,995 €/100 g /1138 €

849 €
2 × 100 g 

4,245 €/100 g

s kartou Dr.Max CLUB

/679 €

549 €
20 tbl

GS Condro® DIAMANT 30 tbl

ZADARMO*

pre
členov
Dr.Max

CLUB

BOLESŤ 
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg 
20 cps 
Ľahko rozpustné ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou. 
Pri bolesti hlavy a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej 
menštruácii. Liek1 obsahuje ibuprofén. 

KOLAGÉN 
Colafit® 
60 kociek 
Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko prehltnuteľných 
kociek. Stačí len 1 kocka denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový 
doplnok.

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

BOLESŤ 
Nalgesin® S 
20 tbl alebo 30 tbl 
Rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, 
menštruačné či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri prevencii a liečbe 
migrény. Liek1 obsahuje sodnú soľ naproxénu. 

LOKÁLNA BOLESŤ 
VERAL® 1 % gél
100 g 
Liek2 na úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Obsahuje diclofenacum 
natricum. 

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZY 
Cemio kamzík® 
120 cps 
EXKLUZÍVNE BALENIE NA 4 MESIACE! Unikátna kombinácia 
švajčiarskeho natívneho kolagénu NCI®, natívneho kolagénu NCII® 
a vitamínu C pre správnu tvorbu kolagénu v tele. Výživový doplnok.

LOKÁLNA BOLESŤ 
Voltaren® Forte 2,32 % gél 
VÝHODNÉ BALENIE 2 × 100 g 
Liek2 vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od bolesti
chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2× denne. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene® 
VÝHODNÉ BALENIE 2 × 100 g 
Keď je rýchlosť a sila dôležitá – chladivý gél2 s obsahom diklofenaku 
– na rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZY 
GS Condro® DIAMANT 
60 tbl 
Revolučný DIAMANT FORTESCIN® s aescinom na prekrvenie kĺbových 
puzdier, väzov a šliach. Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu. 
Výživový doplnok. * Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu získate 
GS Condro® DIAMANT 30 tbl v hodnote 13,29 € LEN ZA 0,01 €.
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2+1
zadarmo

Hylak® forte1 30 ml

LEN ZA 1 CENT *

Obdarujte svojich blízkych
darčekovou kartou Dr.Max, 

kartou plnou zdravia.

Rozbaľte to
s nami
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30 tabliet  

ZADARMO

1. Liek na vnútorné užitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku uvedené v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je 
vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Darčeková karta na nákup voľnopredajného sortimentu je platná v každej kamennej lekárni Dr.Max na území Slovenskej republiky. Všeobecné podmienky používania darčekovej karty nájdete na www.drmax.sk.

1. Liek na vnútorné 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. * 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.

/619 €

549 €

969 €
100 ml

9,690 €/100 ml

/1799 €

1619 €
120 tbl

/999 €

899 €
60 tbl

/1099 €

899 €

/999 €

899 €
/1079 €

849 €
600 g

1,415 €/100 g /649 €

579 €2499 €
od A až po Železo

/1499 €

1369 €
/399 €

349 €

/1139 €

999 €
135 ml

7,400 €/100 ml/529 €

449 €
s kartou Dr.Max CLUB

/379 €

329 €
3,290 €/100 ml

s kartou Dr.Max CLUB

/679 €

629 €
125 g

5,032 €/100 g

s kartou Dr.Max CLUB

/1859 €

1599 €

899 €
bežná cena

LINEX® IMMUNO 20 cps

LEN ZA 1 CENT *pre
členov
Dr.Max

CLUB

L.SK.MKT.CC.08.2015.0197

L.SK.MKT.CC.02.2016.0313

BOLESŤ A HORÚČKA 
U DETÍ 
Panadol® PRE DETI JAHODA
24 mg/ml 100 ml 
Liek1 znižuje horúčku a bolesť. Vhodný pre deti od 3 mesiacov. 
Neobsahuje alkohol a farbivá. Obsahuje paracetamolum. 

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI 
RAKYTNÍČEK®  
multivitamínové želatínky 
s rakytníkom 
70 ks
Obsahujú rakytník a zmes ovocných koncentrátov. Sú unikátne nielen 
ovocnou chuťou, obsahujú totiž 20 % ovocnej šťavy, ale i obsahom 
9 vitamínov. Vo vynikajúcich príchutiach rakytník, hruška a višňa. 
Výživový doplnok. 

DOJČENSKÁ VÝŽIVA 
BEBA® OPTIPRO® 2, 3, 4 a 5 
600 g
Vitamíny A, C a D prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného
systému.*

SVRBENIE, EKZÉM 
Bepanthen® Sensiderm krém
20 g
Uľavuje od svrbenia a začervenania pokožky. Prirodzene obnovuje 
kožnú bariéru, poskytuje zvýšenú hydratáciu a regeneruje. Je vhodný 
i pre najmenších. Zdravotnícka pomôcka. 

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI
Marťankovia s Imunactivom® 
2 × 50 tbl + HRAČKA HEXBUG AQUABOT™ RYBKA 
Obľúbené vitamíny a minerály s komplexom Imunactiv® – betaglukánmi, 
vitamínom C a zinkom. Bez umelých farbív, cukru, konzervačných látok, 
lepku a laktózy. Výživový doplnok.

NÁDCHA 
PHYSIOMER® Hypertonický 
135 ml
Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje nosovú 
sliznicu, prirodzene regeneruje. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER®. Zdravotnícka pomôcka.

ZAPARENINY 
Sudocrem® 125 g alebo 400 g 
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri plienkových 
zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností v starostlivosti o pokožku. 
Kozmetický výrobok.

BOLESŤ A HORÚČKA 
U DETÍ 
NUROFEN® Junior
s pomarančovou príchuťou 100 mg, 12 tbl 
Žuvacie kapsuly, ktoré netreba zapíjať tekutinou. Znižujú horúčku 
a uľavujú bolesti v krku, zubov, uší, hlavy a tiež zmierňujú príznaky 
chrípky a prechladnutia. Liek1 pre deti od 7 rokov. Obsahuje ibuprofén.

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI
Vibovit®+ 
 2 × 50 ks + HRAČKA 
Vianočné balenie Vibovit® obsahuje 2 druhy želé multivitamínov 
v praktickom darčekovom kufríku. Deti navyše poteší hračka zadarmo. 
Výživový doplnok.

IMUNITA 
Celaskon® 500 mg 
ČERVENÝ POMARANČ
30 šumivých tbl
Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Vyššia 
potreba vitamínu C je aj počas dospievania, v tehotenstve, starobe, pri 
dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných ochoreniach, po úrazoch, 
u fajčiarov. Liek1 obsahuje kyselinu askorbovú.

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

ÚNAVA A VYČERPANIE 
Magnesium B6 Premium 100 mg
50 tbl
Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá sa v ľudskom tele výborne 
vstrebáva. Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania a k správnej 
funkcii nervového systému. Výživový doplnok.

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

MULTIVITAMÍNY 
PRE DOSPELÝCH 
Centrum® od A až po Železo 
alebo Centrum® Silver  
100 + 30 tbl ZADARMO 
Kompletné multivitamíny s obsahom minerálov a stopových prvkov 
v špeciálnom vianočnom balení. Mesiac užívania navyše. 
Výživový doplnok.

PÁLENIE ZÁHY 
Talcid® 
20 žuvacích tbl 
Dômyselné riešenie na pálenie záhy! Rýchla úľava od pálenia záhy. 
Stupňovite neutralizuje kyselinu v žalúdku. Chráni žalúdok. 
Liek1 obsahuje hydrotalcit. 

VAŠE TRÁVENIE 
AKO NOVÉ
Hylak® forte 100 ml
Liek1 na rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, ale 
aj pri zápche a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti od 2 rokov. 
* K NÁKUPU Hylak® forte, 100 ml, získate Hylak® forte, 30 ml, 
v hodnote 5,39 € LEN za 0,01 €.

ŽIVÉ KULTÚRY 
LINEX® FORTE
28 cps
Obsahuje kombináciu živých bakteriálnych kmeňov a prebiotík 
(Lactobacillus rhamnosus + Zinok + Selén). Výživový doplnok. 
* Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu získate LINEX® IMMUNO, 
20 cps, v hodnote 7,59 € LEN ZA 0,01 €.



Lekáreň

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

Atoderm
Krém
500 ml

Atoderm
Intensive 
Baume
500 ml4 € ZĽAVA
4 € ZĽAVA

KAŽDODENNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE SUCHÚ POKOŽKU

Normálna až suchá 
citlivá pokožka

Veľmi suchá a podráždená 
pokožka so sklonom k atopii

ZĽAVA -6 €
+ DARČEK K NÁKUPU MEJKAPU OD VICHY*

+
* Akcia platí od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami.

Špecialista v starostlivosti o vašu citlivú pleť

3 za cenu 2
Pri nákupe 3 prípravkov zo značky 
Eau Thermale Avène a Klorane 

najlacnejší produkt zadarmo*

*Akcia platí na každú značku zvlášť. Kozmetika.

Sila rastlín pre krásu a zdravie vašich vlasov

K NÁKUPU DioMax gél 

(v hodnote 6,99 €)

LEN ZA 1 €
0,800 €/100 ml

DÓZA NA PROTÉZY

LEN ZA 1 CENT *

Clinically Tested
BHS protocol: A/A

5 rokov
z á r u k a

BP A2 Basic

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

Akcia platí od 1. 11. – 30. 11. 2017 alebo do vypredania zásob.

/2779 €

2379 €
120 tbl

/1149 €

969 €
ULTRA

/999 €

899 €

/2789 €

2299 €

/4299 €

3699 €

/1019 €

699 €

recyklačný poplatok 0,07 €
recyklačný poplatok 0,07 €

recyklačný poplatok 0,07 €

s kartou Dr.Max CLUB

/4499 €

3999 €

s kartou Dr.Max CLUB

/7699 €

6199 €

SK1710718104

-17 %

-13 % -19 % -11 %

VLASY, NECHTY 
REVALID® KAPSULY 
120 cps 
Švajčiarsky liek1 podporujúci rast a pevnosť vlasov a nechtov. 
VÝHODNE AJ REVALID® Šampón, 250 ml, za 6,69 € (z pôvodných 
7,69 €), jednotková cena: 2,676 €/100 ml.

OČI 
Systane® ULTRA 
zvlhčujúce očné kvapky 
10 ml 
Máte unavené oči? Slzíte? Často žmurkáte? Máte pocit sucha v oku? 
Riešením je Systane®, upokojujúce očné kvapky s dlhotrvajúcim účinkom.
VÝHODNE AJ Systane® HYDRATION s obsahom kyseliny hyalurónovej 
za 10,79 € (z pôvodných 12,79 €). Zdravotnícka pomôcka. 

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer OMRON M300 Eco
1 ks + teplomer ZDARMA
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou na normálnu aj silnú 
pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. Kalibrácia v rámci 
3-ročnej záruky zdarma. Zdravotnícka pomôcka.

ENERGIA, NERVY, SRDCE
Coenzym Q10 s tiamínom 60 mg
60 cps 
Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva 
k správnej látkovej premene dôležitej na tvorbu energie, správnemu 
fungovaniu nervového systému a správnej funkcii srdca. Výživový 
doplnok. 

PROSTATA
Prostenal® FORTE 
75 tbl + 15 tbl 
+ DARČEK multifunkčné hodinky s krokomerom 
Obsahuje rastlinné výťažky zo saw palmetta (serenoy plazivej) 
a pŕhľavy dvojdomej. Obohatený o zinok, ktorý prispeva k udržaniu 
normálnej hladiny testosterónu. Výživový doplnok. 

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP 
A2 Basic 3G s AD 
1 ks 
Tlakomer s manžetou s presným meraním na ramene, s PAD technológiou 
na rozpoznanie arytmie srdca. Klinicky overená presnosť meraní. 
Zdravotnícka pomôcka.

PRÍRODNÉ 
FLAVONOIDY
DioMax 
60 tbl alebo 120 tbl 
Obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín, escín a rutín. 
Až 80 % častíc týchto látok je menších ako 2 mikrometre, čím sa 
zvyšuje ich rozpustnosť a vstrebateľnosť z tráviaceho traktu. 
Bežná cena DioMax 60 tbl 9,99 €, 120 tbl 17,99 €.

ZUBNÉ PROTÉZY 
COREGA® Výhodné dvojbalenie  
COREGA® fixačný krém Original extra silný 40 g a COREGA® BIO tabs. 
* K NÁKUPU COREGA® BIO tabs 30 ks, získate dózu na protézy, 
v hodnote 2,99 € LEN za 0,01 €.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer TENSOVAL
1 ks 
Plne automatický digitálny tlakomer na meranie krvného tlaku na paži 
s univerzálnou manžetou pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka 
pomôcka. VÝHODNE AJ Teplomer Baby.



2+1
zadarmo

Akcia platí od 6. 11. do 19. 11. 2017 na všetky produkty značky Eucerin. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

Ku každému nákupu 
2 produktov Eucerin 
získate 3. produkt 
ZADARMO

Imunita Srdce Zrak Mozog Kosti

najnižšia 
cena

na trhu *

* Na základe porovnania cien zo dňa 31. 10. 2017 na www.heureka.sk.

                         RANNÁ DÁVKA 
ZDRAVIA PRE CELÚ RODINU

/1179 €

749 €

z Nórska

2+1
zadarmo

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

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

Krok za krokom
posilňujeme 
zdravie detí 

Lekárne Dr.Max prinášajú školákom po celom Slovensku 
Športovú akadémiu Mateja Tótha 
V lekárňach Dr.Max nám záleží na prevencii a zdravom životnom štýle všetkých vrátane detí. 
Preto sa tento rok vďaka našej � nančnej podpore rozbehne projekt Športová akadémia Mateja Tótha, 
ktorá privedie k pohybu stovky školákov v rôznych kútoch Slovenska. Tak vstávať a cvičiť!

Ste v dobrých rukách

ZĽAVA 
AŽ -10 €

na všetky prípravky značky
LA ROCHE-POSAY

pri každom nákupe 
nad 31 €

VYBERTE SI ĽUBOVOĽNÉ PRÍPRAVKY 
OD LA ROCHE-POSAY PRE VAŠU CITLIVÚ PLEŤ

PLATÍ LEN V ONLINE LEKÁRNI
Akcia platí len na www.drmax.sk od 1. 11. – 30. 11. 2017 alebo do vypredania zásob.

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



ZAČÍNA 
ZLATÁ ÉRA 
VAŠEJ KRÁSY

Vysoká koncentrácia účinných látok
v najčistejších rastlinných extraktoch

 Okamžitý liftingový účinok
 Zamatovo hebká, vláčna a rozžiarená pleť
 Zlatá farba vďaka prírodnému výťažku z jantáru

ZLATÁ MASKA 
NUANCE

84 % žien by odporučilo ZLATÚ MASKU NUANCE priateľke.**

2+1 
* Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov. 
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Platí v akejkoľvek 
lekárni Dr.Max alebo na www.drmax.sk od 1. 11. do 30. 11. 2017. Zľavu nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. ** Výsledok spotrebiteľského testu na vzorke 102 žien.

NA CELÉ PORTFÓLIO NUANCE

ZADARMO*

produktov NUANCE zo všetkých produktových radov.
adarmo produkt s najnižšou cenou. Platí v akejkoľvek 
od 1. 11. do 30. 11. 2017. Zľavu nie je možné

mi. ** Výsledok spotrebiteľského testu na vzorke 102 žien.

FÓLIO NUANANANANANNNCCECE

MO*

Viac info na nuance-cosmetics.sk
Exkluzívne v lekárňach Dr.Max alebo na drmax.sk


