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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. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. 

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®
Eso na bolesť hrdla. Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla tromi účinkami, 3 formami a 4 príchuťami. 
Lieky¹ obsahujú benzydamín. Akcia platí na všetky produkty z produktového radu TANTUM® VERDE.

KAŠEĽ
Ambrobene 15 mg/5 ml
100 ml
Liek1 na rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. * K NÁKUPU 
Ambrobene 15 mg/5 ml, 100 ml, získate Calcium chloratum – TEVA, 100 ml (v hodnote 4,89 €) 
LEN ZA 0,01 €, 0,010 €/100 ml. Calcium chloratum – TEVA1 obsahuje dihydrát chloridu vápenatého. 

KOLAGÉN
Colafit®
120 + 30 kociek ZADARMO
Čistý kryštalický kolagén v malých mäkkých, ľahko užívateľných 
kockách. Výhodné darčekové balenie na 5 mesiacov užívania. 
Ako darček 30 kociek ZADARMO. Výživový doplnok.

TOP PONUKA       november 2018

-17%

Calcium chloratum – TEVA1, 100 ml

UŠETRÍTE 4,88 € *

KAŠEĽ
Stoptussin®
50 ml
Stoptussin® – správna voľba na kašeľ, vďaka 2 účinným látkam. Na začiatku liek¹ tíši dráždivý kašeľ, chráni 
pred ďalším dráždením ku kašľu, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. VÝHODNE AJ Stoptussin® 
sirup, 180 ml1 za 4,99 € (z pôvodných 6,19 €), 2,772 €/100 ml. 

-19%

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE 
THERAFLU® PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA, 14 vreciek
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok 
na perorálny roztok
Prášok na prípravu horúceho nápoja. Unikátna kombinácia 4 účinných 
látok. Liek1 účinne odstraňuje väčšinu príznakov chrípky a pre  chlad-
nutia, ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos.

-16%

NÁDCHA
MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok 
z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. 
Liek⁵ obsahuje tramazolini hydrochloridum. 

-16%

www.drmax.sk
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VLHKÝ KAŠEĽ
Hedelix® sirup 
100 ml
Uvoľňuje hlien, uľahčuje vykašliavanie. Vhodný pre deti už 
od narodenia. Bez pridaného cukru. S dávkovacou striekačkou pre 
presné a hygienické dávkovanie. VÝHODNE AJ Hedelix®  sirup, 
200 ml, za 7,99 € (z pôvodných 10,09 €), 3,995 €/100 ml. 
Lieky¹ obsahujú hustý extrakt z listov brečtana.

KAŠEĽ
Robitussin™ ANTITUSSICUM, 
JUNIOR alebo EXPECTORANS
100 ml
Rad liekov1 Robitussin™ Antitussicum a Junior (oba dextrometorfan), 
Expectorans (quajfenezín) je určený na úľavu od rôznych druhov kašľa. 

DÝCHACIE CESTY
Sinulan® forte junior
120 ml
Sila z prírody pre zdravie dýchacích ciest vášho dieťaťa. Obsahuje 
výťažky z bazy čiernej, lipy malolistej, divozelu malokvetého a vitamín C. 
Podporuje funkciu horných aj dolných dýchacích ciest a imunitného 
systému. Vhodný pre deti od 3 rokov. VÝHODNE AJ Sinulan® DUO 
forte, 30 tbl, za 7,49 € (z pôvodných 8,69 €). Výživový doplnok. 

IMUNITA
Vitamin C 
Long Effect 500 mg
30 cps alebo 60 cps 
Vitamín C v kapsulách s postupným uvoľňovaním prispieva k správnej 
funkcii imunitného a nervového systému a tiež k správnej funkcii kostí, 
pokožky, chrupaviek, zubov a ďasien. Výživový doplnok.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
COLDREX® MAX GRIP Lesné ovocie
10 vreciek
Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, ktorý uľaví od príznakov 
chrípky a silného prechladnutia. Liek1 znižuje horúčku, tlmí bolesť 
hlavy, bolesť v hrdle a uvoľňuje upchatý nos. VÝHODNE AJ COLDREX® 
MAX GRIP Lemon1, 10 vreciek a COLDREX® Grip plus KAŠEĽ 
s príchuťou citróna a mentolu1, 10 vreciek.

NÁDCHA
STÉRIMAR™ Cu (Meď)
mikrosprej s obsahom morskej vody 
a medi, 50 ml
100 % prírodný, fyziologický roztok na prevenciu a doliečenie vírusovej 
a bakteriálnej nádchy. VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Na upchatý nos, 
50 ml, za 9,49 € (z pôvodných 11,09 €), 18,980 €/100 ml. 
Zdravotnícka pomôcka. 

VLHKÝ KAŠEĽ
ACC® LONG Instant 
600 mg
10 vreciek 
Praktická novinka na uvoľnenie hlienu a uľahčenie vykašliavania, ktorú 
nie je potrebné zapíjať vodou. Pre dospelých, 1 vrecko raz denne. 
* K nákupu ACC® LONG Instant 600 mg, 10 vreciek, získate ACC® 
LONG, 6  šumivých tabliet (v hodnote 4,89 €), LEN ZA 0,01 €. 
Lieky¹ obsahujú acetylcysteín.

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

VLHKÝ KAŠEĽ
Acetylcystein Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl
Liek¹ uvoľňuje hustý hlien a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný už 
od 14 rokov. Len 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín.

IMUNITA
Celaskon® TABLETY 250 mg
100 tbl
Vitamín C podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu pri 
chrípke a nachladnutí. Užíva sa v období zvýšených nárokov, a to počas 
dospievania, v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej práci, 
športe, infekčných ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov.
Liek1 obsahuje kyselinu askorbovú.

NÁDCHA, ALERGIA
Aliamare®
izotonický aerosolový roztok 100 ml
Aliamare obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú a izotonickú morskú 
vodu. Čistí, hydratuje a regeneruje sliznicu nosa pri nádche či alergii. 
Vhodný pre deti aj dospelých. Zdravotnícka pomôcka. 

KAŠEĽ
STODAL® sirup
200 ml
Homeopatický liek¹ obsahuje až 9 účinných látok, 
ktoré pôsobia pri kašli rôzneho druhu.

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. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob.  

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. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob.  

-15%

-16%

Vedeli ste, že?
V chladnom počasí 

spaľujeme viac kalórií? 

Naše telo musí v zime vyvinúť viac 
energie na vytvorenie tepla, preto 
sa nevzdávajte aktívneho života. 

Dôležitý je správny výber oblečenia, 
pitný režim, doplnenie vitamínov 

a starostlivosť o svaly a kĺby.

Vedeli ste, že?
Existujú dva druhy kašľa?

Suchý kašeľ, ktorému sa hovorí 
aj neproduktívny a vlhký, 

produktívny kašeľ. Na každý 
z nich zaberá iná liečba, 
ale nájdu sa aj produkty 

vhodné na oba druhy kašľa.

-23%

ACC® LONG 6 šumivých tbl

UŠETRÍTE 4,88 € *

349 €

s kartou Dr.Max CLUB

/449 €

30 ml

11,633 €/100 ml

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

-22%

LOKÁLNA BOLESŤ
Flector® EP náplasť
5 ks
Liečivá náplasť pôsobí priamo v mieste bolesti svalov, kĺbov či chrbtice. 
Účinne zmierňuje zápal a opuch. Liek² obsahuje diklofenak epolamín.

-15%

LOKÁLNA BOLESŤ
VERAL® 1% gel
2 × 100 g
Liek² na úľavu od bolesti svalov a kĺbov. * Vianočné balenie VERAL® 
1% gel, 2 × 100 g, za výhodnú cenu. Bežná cena VERAL® 1% gel, 
100 g je 6,59 €, 6,590 €/100 g. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

-24%*

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plne automatický 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. 

-19%

AKTÍVNA ZIMA AKTÍVNA ZIMA
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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. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. 

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32 % gél
100 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.

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium B6 Premium
50 tbl
Magnézium (horčík) a vitamín B6 prispievajú k zníženiu únavy 
a vyčerpania a správnej funkcii nervového systému. Výživový doplnok.

OČI
Lutein Complex Premium
90 cps
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa 
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú 
k udržaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

BOLESŤ, 
HORÚČKA
Ibuprofen Dr.Max 
400 mg
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy, 
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti a na zníženie 
horúčky. Lieky1 obsahujú ibuprofén.

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

BOLESŤ
ATARALGIN®
50 tbl
Liek1 proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. 
Uľavuje od bolesti a znižuje emočné a psychické napätie.

HLADINA CUKRU V KRVI
TEREZIA DIAREGUL
60 cps
Účinná kombinácia huby a rastlín je vhodná pre ľudí so zvýšenou 
hladinou cukru v krvi, ako doplnok pri užívaní antidiabetík či pre ľudí 
trpiacich nadváhou. Výživový doplnok. 

HLADINA CUKRU V KRVI
Glucea
60 tbl
Obsahuje extrakt z listov morušovníka bieleho a extrakt z tropickej liany 
zvanej gurmar, ktoré prispievajú k správnemu metabolizmu glukózy 
a udržaniu normálnej hladiny cukru v krvi. Výživový doplnok.

Vedeli ste, že?
Pri zvýšenej hladine cukru 

v krvi je dôležité dodržiavať 
potrebné opatrenia?

Dbajte na vyváženú stravu, 
každodenný pohyb, správnu 
liečbu a doplnenie vitamínov 

určených pre diabetikov. 

Majte svoj 
cukor pod 
kontrolou

Navštívte nás a my vám 
poradíme, ako si udržať 
správnu hladinu cukru v krvi.

Vďaka členstvu v Dr.Max CLUB 
získate meranie a odborné 
poradenstvo zadarmo.

Využite špeciálne dni v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max a dajte si odmerať hladinu cukru v krvi.

Zvýšená hladina cukru v krvi „nebolí“, ale napriek tomu v tichosti ško-
dí našim tkanivám a orgánom. Ak sa jeho vysoká hladina dlhodobo 
nelieči, hrozí rozvinutie ochorenia cukrovky. 

Cukrovka (po latinsky diabetes mellitus) je súhrnné označenie pre sku-
pinu ochorení, ktorých spoločným znakom je zvýšená hladina cukru 
v krvi – lekári používajú slovo hyperglykémia.

Každoročne pribudne viac ako 22 000 nových diabeti-
kov a  odhaduje sa, že v starostlivosti diabetológov či 
všeobecných lekárov je aktuálne takmer 400 000 diabe-
tikov. Je zaujímavé a hlavne alarmujúce, že až 30 % pa-
cientov ani nevie, že má cukrovku. Ochorenie sa odhalí 
náhodne, či pri výraznom prejave súvisiacich komplikácií, 
alebo počas preventívnej prehliadky.

V dôsledku dlhodobo 
 neliečenej zvýšenej  hladiny 
cukru v krvi môžu vzniknúť 
tieto riziká:

❍  srdcový infarkt,
❍  mozgová mŕtvica,
❍  poškodenie  prekrvenia 

dolných končatín 
– až  amputácia,

❍  poškodenie očí 
– až slepota,

❍  poškodenie obličiek 
– až dialýza a transplantácia.

Prvé signály, ktoré by sa 
nemali podceňovať:

❍  smäd, respektíve 
zvýšený príjem tekutín,

❍  časté a výdatné 
močenie vo dne 
i v noci,

❍  chudnutie pri 
normálnej chuti 
do jedla,

❍  únava, malátnosť,
❍  poruchy videnia.
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NADÚVANIE
Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. Najvyššia koncentrácia 
účinnej látky. Zdravotnícka pomôcka. 
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TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml
Vaše trávenie ako nové. 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.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 rybí olej FORTE 
1 000 mg
120 +  60 tbl NAVYŠE
Vysoká dávka 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. Výživový doplnok.

PROSTATA, POTENCIA
Cemio RED3 + DARČEK 
multifunkčné náradie 
s nadstavcami
90 cps
Nová generácia starostlivosti o prostatu (slivka africká), potenciu 
(maca) a vitalitu (sibírsky ženšen). Tri účinky v jednej kapsule denne. 
Klinicky overené zložky v prvotriednej švajčiarskej kvalite. 
Výživový doplnok.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene®
gél 2 × 100 g
Diclobene® – keď je rýchlosť a sila dôležitá – chladivý gél 
s diklo fenakom – na rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Liek2 obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 
* Vianočné balenie Diclobene®, 2 × 100 g, gél za výhodnú cenu. 
Bežná cena Diclobene® gél, 100 g, je 6,69 €, 6,690 €/100 g.

ŽIVÉ KULTÚRY
LINEX® FORTE
28 cps
Kombinácia živých lyofilizovaných baktérií mliečneho kvasenia a prebiotík, ktoré pomáhajú regulovať 
a udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry. Odporúča sa užívať v dávke 1 kapsula jeden až trikrát denne. 
* Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu LINEX® FORTE, 28 cps, získate druhé balenie 
(v hodnote 9,79 €) LEN ZA 0,01 €. Výživový doplnok.

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

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

MULTIVITAMÍNY PRE DOSPELÝCH
Centrum® od A až po Železo alebo Centrum® Silver
100 + 30 tbl NAVYŠE
Kompletné multivitamíny s obsahom minerálov a stopových prvkov v špeciálnom vianočnom balení. 
VÝHODNE AJ Centrum® Silver pre dospelých nad 50 rokov. Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI
Marťankovia® GUMMY+HEXBUG 
KOZMOCHROBÁK
50 + 50 tbl 
Marťankovia Gummy s echinaceou/bazou čiernou sú komplexom 
vitamínov a minerálov, ktoré sú dôležité na podporu zdravia a vitality 
detí. Echinacea/baza čierna, vitamín C, D3 a zinok prispievajú 
k správnej funkcii imunitného systému. Kyselina listová a vitamíny C 
a B3 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania. Výživové doplnky.

SPÁNOK A NERVOZITA
SÉDATIF PC®
60 tbl
Homeopatický liek¹, tradične používaný pri úzkostných stavoch, 
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Pôsobí počas dňa 
i noci. Nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 

OPAR
HERPESIN® KRÉM
2 g
Pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva opary. VÝHODNE AJ HERPESIN® 
KRÉM, 5 g za 9,99 € (z pôvodných 10,79 €), 199,800 €/100 g. 
Lieky2 obsahujú aciklovir.

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. Výživový doplnok.

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZY
Proenzi® Intensive 
120 + 60 tbl ZADARMO
Darujte svojim najbližším to najlepšie na pohyb vo vianočnom balení 
od Proenzi®. Intenzívna kĺbová výživa s bosweliou, kurkumou a vŕbou 
bielou na zdravie kĺbov obohatená o BioPerine® na podporu 
vstrebávania. Výživový doplnok. 

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Vibovit®+

2 × 50 ks + PLYŠOVÁ HRAČKA ZADARMO
Vianočné balenie Vibovit®+ obsahuje 2 druhy želé multivitamínov a plyšiačika Bazáčika alebo plyšovú 
Bazulienku pre deti navyše. Výživové doplnky.

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. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. 

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. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. 

-15% -16%-25%*

pre
členov
Dr.Max

CLUB

LINEX® FORTE 28 cps

UŠETRÍTE 9,78 € *

899 €
/1099 €

20 cps

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

VIANOČNÁ PONUKA



849 €
/1079 €

600 g

1,415 €/100 g

629 €
/679 € 5,032 €/100 g

299 €
75 ml

3,987 €/100 ml

2599 €
/3079 €

999 €
/1219 €

60 ml

16,650 €/100 ml

599 €
/659 €

20 g

29,950 €/100 g

L.SK.MKT.CC.12.2017.0628

899 €
/999 €

600 g

1,498 €/100 g

BeautyClubBeautyClub

Výhodne aj iné vianočné balíčky zo všetkých produktových radov VICHY® a BIODERMA. Výhodne aj iné vianočné balíčky Eucerin® z produktových radov Eucerin® 
 HYALURON-FILLER, Eucerin® HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, Eucerin® HYALURON-FILLER + ELASTICITY, Eucerin® MEN, Eucerin® pH5 a Eucerin® Q10. Ponuka platí 
od 5. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

1. Liek na vnútorné použitie. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
* Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou 
o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

RAST VLASOV 
A NECHTOV
REVALID® KAPSULY
120 cps
Švajčiarsky liek¹ podporujúci rast a pevnosť vlasov a nechtov. 

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

ZUBNÁ HYGIENA
LACALUT® aktiv zubná pasta
75 ml
Medicinálna zubná pasta na ochranu pred parodontitídou. Má výrazne 
sťahujúci účinok, posilňuje parodont, zastavuje krvácanie z ďasien, 
spevňuje zubnú sklovinu a chráni pred vznikom zubného kazu. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU LACALUT® aktiv. 
Kozmetika.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Bepanthen® Sensiderm krém
20 g
Uľavuje od svrbenia do 30 minút po aplikácii. Prirodzene obnovuje 
kožnú bariéru. Hydratuje a regeneruje. Možno ho používať dlhodobo. 
VÝHODNE AJ Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, za 12,49 € 
(z pôvodných 14,09 €), 24,980 €/100 g. Zdravotnícka pomôcka.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
BEBA® OPTIPRO® 2, 3, 4 a 5
600 g
Vďaka imunonutrientom – vitamínom A, C a D pomáhajú podporovať 
prirodzenú obranyschopnosť vášho dieťaťa.*

JAZVY, STRIE
Bi-Oil®
60 ml
Špecialista v starostlivosti o pokožku, napomáha zlepšiť vzhľad jaziev, 
strií a zjednotiť odtieň pokožky. Kozmetika. 

-21%

-15%-18%

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
Sunar®complex 2, 3, 4 a 5
600 g
Dojčenská výživa s mliečnym tukom. Komplexná starostlivosť pre spokojné bruško. Vápnik a vitamín D 
sú potrebné na normálny rast a vývoj kostí dieťaťa.* AKCIA 5 + 1 ZADARMO PLATÍ AJ NA Sunar® 
complex 2, 3, 4 a 5, 600 g, vrátane príchutí. Akcia platí do 31. 12. 2018.



Stiahnite si zadarmo aplikáciu 
Dr.Max na rýchle overenie 
dostupnosti liekov v lekárni.

Najkratšia 
cesta k vašim 
liekom

Vyskúšajte zimnú ponuku 
na celé portfólio produktov.

Rozviňte 
svoju krásu 
s kozmetikou 
NUANCE

Akcia 2 + 1 zadarmo platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate 
zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 5. 11.  do 31. 12. 2018 alebo do 
vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

2 + 1
ZADARMONakupujte online na

      www.drmax.sk

AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI
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PRVNÍ TĚLoVÉ MLÉKo* PRo CiTLiVoU 
PoKoŽKU SE SKLoNEM K aToPii

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
aToPiaNCE

M I X A .  V Í C E  Ú Č I N N O S T I  P R O  C I T L I V O U  P L E Ť .

OBJAVTE SILU 
RASTLÍN

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

INŠPIROVANÉ 
VAŠIMI OČAMI

K nákupu získate roztok 
na kontaktné šošovky 

Biotrue, 120 ml,

LEN ZA 0,01 €
0,008 €/100 ml

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob.

Akcia platí od 15. 11. do 30. 11. 2018. Akciu nie je možné uplatniť pri nákupe vianočných balíčkov. 
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. Akcia platí pri nákupe produktu Biotrue, 360 ml.

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.
Akcia platí na celý rad produktov KLORANE a KLORANE bébé. 
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.



Ste v dobrých rukách

Neobjavujeme 
nové lieky.
Objavujeme, 
ako ich spraviť 
dostupnejšie.

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

PRIAZNIVÁ
CENA

Pod vlastnou 
vlajkou

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.

Vhodné 
pre deti od 
narodenia!

Zľava platí na vybrané výživové doplnky a zdravotnícke pomôcky. Zľavu nie je možné kombinovať 
s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob.

Kids Gummies 
AIRPLANES 225 g
IMUNITA

ProbioMaxík
30 tbl alebo 60 tbl

LAKTOBACILY

Simethicon Baby 
30 ml

KOLIKY, TRÁVENIE

ProbioMaxík Baby 
5 ml
LAKTOBACILY

Maxík vraví, buďte zdraví!

od 319 €od 319 €

-20%

/399 €

30 ml

10,633 €/100 ml
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