
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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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

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 NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml⁵, 10 ml 
(v hodnote 4,59 €), LEN ZA 0,01 €, 0,100 €/100 ml.

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®
TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla! Rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla. Lieky na orálne použitie, obsahujú 
benzydamíniumchlorid. Zľava –15 % platí na všetky produkty 
z produktového radu TANTUM VERDE®.

IMUNITA
Celaskon®  
TABLETY 250 mg
100 tbl
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.  
K nákupu Celaskon® TABLETY 250 mg, 100 tbl, získate 
Celaskon® TABLETY 250 mg, 30 tbl (v hodnote 1,99 €), 
ZADARMO. Lieky¹ obsahujú kyselinu askorbovú.

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

TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml
Vaše trávenie ako nové. Liek¹ na rýchlu a účinnú obnovu črevnej 
mikroflóry pri hnačke, ale aj zápche a liečbe antibiotikami. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. K nákupu Hylak® forte, 100 ml, 
získate Hylak® forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,39 €), LEN ZA 0,01 €, 
0,033 €/100 ml.

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.

Krása sa začína zdravím s BeautyClub Dr.Max
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1. Liek na vnútorné použitie. 2.  Liek na vonkajšie 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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

1. Liek na vnútorné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom 
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2019 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.

BOLESŤ A 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.

NÁDCHA
Otrivin Menthol 0,1%
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu. Uvoľní 
upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Liek⁵ obsahuje 
xylometazolíniumchlorid. VÝHODNE AJ Otrivin Complete, 10 ml5, 
za 5,69 € (z pôvodných 6,79 €), 56,900 €/100 ml.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks
Liečivé náplasti s diklofenakom na spoľahlivú úľavu od bolesti 
svalov a kĺbov s dlhodobým účinkom. VÝHODNE AJ Diclobene 
140 mg, 10 liečivých náplastí za 16,89 € (z pôvodných 17,89 €), 
1,689 €/1 ks. Lieky² obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

BOLESŤ,  
HORÚČKA
ASPIRIN®-C
20 šumivých tbl
Liek¹ uľavuje od bolesti hlavy, zubov a menštruačnej bolesti. 
Na symptomatickú úľavu od bolesti a horúčky pri prechladnutí 
alebo príznakoch podobných chrípke. Len pre členov Dr.Max 
CLUB VÝHODNE AJ ASPIRIN®-C, 10 šumivých tbl¹, za 4,49 € 
(z pôvodných 4,99 €).

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek
Jediné lokálne voľnopredajné ANTIBIOTIKUM na trhu s trojitým 
účinkom. Liek¹ rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči 
zapálené hrdlo. Je vhodný aj pre deti od 2 rokov. 

LOKÁLNA  
BOLESŤ
VERAL® 1 % gél
100 g
Liek² na úľavu od lokálnej bolesti miernej až strednej intenzity, 
spôsobenej svalovými a kĺbovými traumami, napr. v dôsledku 
športovej činnosti. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 

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.

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

BOLESŤ HRDLA
Larynox
30 ml
Larynox sa používa na lokálnu liečbu príznakov zápalu v ústnej 
dutine a hrdle spojeného s bolesťou (napr. vredy v ústach/afty, 
bolesť v hrdle, zápal sliznice ústnej dutiny, ďasien).  
Liek⁷ obsahuje benzydamíniumchlorid.

BOLESŤ
NUROFEN® STOPGRIP
24 tbl
Liek¹ proti príznakom chrípky a prechladnutia. Na bolesť hrdla, 
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos.

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, 
za 8,29 € (z pôvodných 9,59 €), 0,829 €/1 vrecko.

CHRÍPKA  
A BOLESŤ
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
24 tbl
Liek¹ odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, 
bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť hrdla. Vďaka kofeínu pomáha aj 
proti únave a ospalosti. VÝHODNE AJ PARALEN® GRIP, 24 tbl, 
za 5,59 € (z pôvodných 6,59 €).

NÁDCHA
STÉRIMAR™ Cu (Meď)
mikrosprej s obsahom  
morskej vody a medi, 50 ml
100 % prírodný, fyziologický roztok na prevenciu často sa 
opakujúcej vírusovej aj bakteriálnej nádchy a na jej doliečenie. 
VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Na upchatý nos, 50 ml, za 9,69 € 
(z pôvodných 11,09 €), 19,380 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
Nogrip
14 vreciek 
Liek' určený na liečbu príznakov spojených s bežným 
nachladnutím, chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, 
ako je kýchanie, bolesť hlavy a horúčka.

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 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.

Vedeli ste, že
pravidelným pohybom 

môžete predchádzať 
mnohým ochoreniam?  

Nezanedbávajte v zime  
fyzické aktivity  

a dbajte na správnu  
starostlivosť o kĺby. 

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Diclobene®
gél 2 × 100 g
Diclobene® – keď je rýchlosť a sila dôležitá – chladivý gél 
s diklofenakom – 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 6,59 €, 6,590 €/100 g.
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S kartou
Dr.Max CLUB

749 €
20 šum. tbl /859 €
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KAŠEĽ
TUSSIREX™ sirup
120 ml
Rastlinný sirup na všetky druhy kašľa. Zmierňuje suchý, dráždivý 
i prieduškový kašeľ. Poskytuje rýchlu úľavu. Len pre členov 
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ TUSSIREX™ JUNIOR sirup, 120 ml, 
za 6,49 € (z pôvodných 7,19 €), 5,408 €/100 ml.  
Zdravotnícke pomôcky. 

IMUNITA
Vitamin C Imuno Akut
30 cps
Obsahuje kombináciu vitamínu C, zinku a extraktu z echinacey 
purpurovej s postupným uvoľňovaním až 12 hodín. Vitamín C 
a zinok prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Výživový doplnok.

VITAMÍNY
Jamieson® Vitamín D
100 tbl
Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika 
a fosforu, k zdravému rastu a udržaniu zdravých kostí a zubov 
a k správnej činnosti imunitného systému a svalov. Vitamín D 
zohráva úlohu v procese delenia buniek. VÝHODNE AJ 
Jamieson® Baby-D™ Vitamín D, 11,7 ml, za 8,89 € (z pôvodných 
9,69 €), 75,983 €/100 ml. Výživové doplnky.

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.

KAŠEĽ
Calcium chloratum-TEVA
100 ml
Jedinečný a generáciami overený liek¹, ktorý lieči zápalový proces 
a zabraňuje jeho rozšíreniu v dolných dýchacích cestách. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

VLHKÝ KAŠEĽ
ACC® LONG
10 šumivých tabliet
Uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. Vhodný 
od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. K nákupu ACC® LONG, 
10 šumivých tabliet, získate Faryngal® 5 mg/1 mg7, 
24 lisovaných pastiliek (v hodnote 7,09 €), LEN ZA 0,01 €. 
Akcia platí aj na ACC® LONG, 20 šumivých tabliet a ACC® LONG 
Instant, 10 vreciek. Lieky¹ ACC® obsahujú acetylcysteín.

KAŠEĽ
Robitussin™ EXPECTORANS 
na odkašliavanie
100 ml 
Liek¹ na vlhký kašeľ, ktorý pomáha pri odkašliavaní. Uvoľňuje hlien 
a uľavuje dýchacím cestám. Bez cukru, pre dospelých a deti už 
od 2 rokov. Obsahuje guajfenezín. VÝHODNE AJ INÉ LIEKY 
Z RADU Robitussin™.

KAŠEĽ
MUCODUAL SIRUP 
100 ml
Uľavuje od suchého kašľa a bolesti v hrdle, upokojuje 
podráždenie hrdla. Sirup obsahuje výťažok z ibiša lekárskeho 
a med. VÝHODNE AJ MUCODUAL pastilky, 18 pas, za 4,19 € 
(z pôvodných 4,99 €). Zdravotnícke pomôcky.

1. Liek na vnútorné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom 
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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. 2019 alebo do vypredania zásob.

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

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

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

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg
120 + 60 tbl NAVIAC
Vianočné balenie Omega-3 rybí olej 1000 mg FORTE od Walmarku. 
Vysoká dávka omega-3 pre zdravé srdce, mozog a zrak.  
Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY 
PRE DOSPELÝCH
Centrum® PRE ŽENY
vianočné balenie, 60 tbl
Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými 
prvkami v limitovanej vianočnej edícii špeciálne pre potreby 
moderných žien. Bezgluténový, bez cukru. VÝHODNE AJ 
Centrum® PRE MUŽOV, vianočné balenie, 60 tbl, za 17,99 € 
(z pôvodných 19,89 €). Výživové doplnky.

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZY
Proenzi® Intensive
120 + 60 tbl ZADARMO
Výhodné balenie kĺbovej výživy, navyše ako darček guma 
na posilňovanie. Výživový doplnok.

PROSTATA,  
POTENCIA
Cemio RED3 + DARČEK zlatá dóza
90 cps
Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká a ľan siaty 
podporujú zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne zdravie 
a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen podporuje vitalitu.  
Výživový doplnok.

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
60 + 30 tbl NAVIAC
Výhodné balenie, osvedčená starostlivosť na udržanie zdravej 
prostaty a podporu potencie. Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY 
PRE DOSPELÝCH
Centrum® Silver
vianočné balenie, 100 + 30 tbl NAVIAC
Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými 
prvkami v špeciálnom vianočnom balení pre dospelých nad 
50 rokov. Bezgluténový, bez cukru. VÝHODNE AJ vianočné 
balenie Centrum® od A až po ŽELEZO, 100 + 30 tbl NAVIAC, 
za 24,99 € (z pôvodných 26,19 €). Výživové doplnky.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Magnesium B6 Premium
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.
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1. Liek na vnútorné použitie. 8. Liek na aplikáciu do vagíny. 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. * Podľa zákona. Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na 
odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie 
informácie na obaloch. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva. Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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 pre 
normálny rast a vývoj kostí dieťaťa.*

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

INTÍMNA  
HYGIENA
ROSALGIN® EASY
140 mg vaginálny roztok 5 × 140 ml
Liek⁸ prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, svrbenia 
a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. Vaginálny roztok 
určený na výplachy pošvy. Obsahuje benzydamíniumchlorid.

ŽIVÉ KULTÚRY
LINEX® FORTE
28 cps
Kombinácia živých bakteriálnych kmeňov a prebiotík, ktoré 
pomáhajú udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry. Odporúča sa 
užívať v dávke 1 kapsula 1 až 3 krát denne. VÝHODNE AJ LINEX® 
COMPLEX, 14 cps, za 6,29 € (z pôvodných 7,59 €). 
Výživové doplnky.

VLASY, NECHTY,  
PLEŤ
Collagen Drink
30 vreciek
Collagen Drink s obsahom kolagénu, hyaluronátu sodného, 
biotínu, zinku, mangánu a vitamínu C poskytuje unikátnu 
starostlivosť o pokožku, vlasy a nechty a pomáha udržiavať zdravé 
kosti, kĺby a spojivové tkanivá. V komfortnej forme vreciek 
na prípravu nápoja s limetkovo-citrónovou príchuťou. 
Výživový doplnok.

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

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. 2019 alebo do vypredania zásob.

MULTIVITAMÍNY  
PRE DETI
Vibovit®+ Imunity
50 ks
Želé multivitamíny pre deti so zvýšeným obsahom vitamínu D a C 
pre lepšiu imunitu. S vynikajúcou chuťou bazy čiernej a 100 % 
prírodnými farbivami a arómou. VÝHODNE AJ iné 
multivitamínové želé Vibovit®+. Výživové doplnky.

Výhodná cena  
vo vybrané dni
18. 11. – 30. 11. 2019

Doprajte si jeseň  
plnú energie.

MULTIVITAMÍNY  
PRE DETI 
Marťankovia® GUMMY  
+ VESMÍRNY SVETLOMET
50 + 50 tbl
Multivitamínové želatínky s Vesmírnym svetlometom ako darček! 
Súťažte o vesmírne ceny na martankovia.sk/beamer.  
Výživový doplnok.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
MAGNE B6® CONTROL STRESS
30 tbl
Extrakt z rhodiola rosea prispieva k odolnosti voči stresu. 
Horčík prispieva k zníženiu únavy. Výživový doplnok.  
Akcia platí od 18. 11. do 30. 11. 2019.

RAST VLASOV  
A NECHTOV
REVALID® KAPSULY
120 cps
Švajčiarsky liek¹ podporujúci rast vlasov a nechtov. VÝHODNE AJ 
REVALID® KAPSULY, 30 cps¹, za 8,69 € (z pôvodných 9,99 €). 

VITAMÍNY
Pharmaton® GERIAVIT
100 cps
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku 
G115®. Výťažok Panax ginseng G115® prispieva k telesnej a duševnej 
pohode, k odolnosti organizmu voči stresu a pomáha podporovať 
vitalitu organizmu. Výživový doplnok. K nákupu Pharmaton® 
Geriavit, 100 cps, získate Pharmaton® Geriavit, 30 cps (v hodnote 
12,19 €), ZADARMO. Akcia platí od 18. 11. do 30. 11. 2019.

ÚNAVA A VYČERPANIE
Acutil®
30 kapsúl
Vďaka svojmu zloženiu prispieva k udržaniu správnej funkcie 
mozgu, psychiky a k zníženiu vyčerpania a únavy. Obsahuje 
nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, Ginkgo biloba 
extrakt, kyselinu listovú, vitamín E a B12. VÝHODNE AJ Acutil® 
60 kapsúl za 20,29 € (z pôvodných 21,29 €). Výživové doplnky.

ODVYKANIE OD FAJČENIA
Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálna roztoková aerodisperzia, 2 × 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Účinkuje rýchlo a túžbu 
po cigarete uhasí po 30 sekundách (po užití dvoch dávok). 
Zmierňuje chuť na cigaretu. Umožňuje plynule reagovať na 
potrebu doplnenia nikotínu v tele. Neobsahuje cukor. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Nicorette®.  
Lieky na podanie do úst, obsahujú nikotín.

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Bepanthen®  
Sensiderm krém
20 g
Uľavuje od svrbenia do 30 minút po aplikácii. Obnovuje tiež kožnú 
bariéru po liečbe ekzému kortikoidmi. Hydratuje a regeneruje. 
Možno ho používať dlhodobo. Vhodný aj pre deti, tehotné či 
dojčiace ženy. VÝHODNE AJ Bepanthen® Sensiderm krém, 
50 g, za 12,49 € (z pôvodných 14,09 €), 24,980 €/100 g. 
Zdravotnícke pomôcky.

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
HIPP COMBIOTIK®  
KOJENECKÉ MLIEKO
600 g
Následná dojčenská výživa v biokvalite s obsahom pro a prebiotík 
od ukončeného 6. mesiaca. K nákupu HIPP COMBIOTIK® 
KOJENECKÉ MLIEKO, 600 g, získate HIPP BabySANFT vlhčené 
obrúsky, 10 ks (v hodnote 0,99 €), ZADARMO. Akcia platí aj pre 
HIPP COMBIOTIK® BATOĽACIE MLIEKO, 600 g, od ukončeného 
1. roku.*

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl
Urinal Akut® FORTE vyvinutý v spolupráci s expertmi na urológiu 
obsahuje patentované zloženie s vysokokoncentrovaným 
extraktom z kanadských brusníc a s vitamínom D, doplnené 
zlatobyľou obyčajnou na podporu zdravia močových ciest.  
Akútna starostlivosť. VÝHODNE AJ Urinal Akut® FORTE, 20 tbl, 
za 17,29 € (z pôvodných 19,89 €). Výživové doplnky.

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.

579 €
28,950 €/100 g

20 g /659 €
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 HIPP  
BabySANFT  

vlhč. obrúsky, 10 ks

ZADARMO
UŠETRÍTE
0,99 €

Sudocrem®  
care & protect,  

30 g
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,59 €

1349 €
60 cps /1499 €

719 €
30 cps /799 €

1069 €

1+1
ZADARMO

2999 €
100 cps /3069 €

 Pharmaton®  
Geriavit, 30 cps

ZADARMO
UŠETRÍTE
12,19 €



www.drmax.sk/beautyclub

 Odborné články 
 Online poradňa
 Aktuálne akcie 

 Tipy a trendy
 Novinky zo sveta kozmetiky
 Podujatia

BeautyClub Dr.Max je miesto, 
kde nájdete všetky odpovede na témy 
zdravia a krásy z pohodlia domova.

Krása sa začína zdravím

NOVÝ
WEB
OBJAVTE VIAC

Viac informácií nájdete na www.drmax.sk/beautyclub. 

Zľavy až do 50 % platia na produkty dermokozmetiky od 13. 11. do 16. 11. 2019 alebo do vypredania zásob. Zľavy nie je možné 
kombinovať s  inými akciovými ponukami. Zľavy platia v  online lekárni Dr.Max na www.drmax.sk/beautyclub a  vo vybraných 
kamenných lekárňach Dr.Max s ponukou dermokozmetiky. Zoznam kozmetických značiek zahrnutých v tejto akcii nájdete na 
www.drmax.sk/skindays. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

SKIN DAYS
13. – 16. november 2019 
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % 
v lekárňach s ponukou dermokozmetiky 
a online na stránke www.drmax.sk/beautyclub.

-50 %
ZĽAVY AŽ DO 

PLATÍ

PRE PONUKU 

DERMOKOZMETIKY

BBB
B B

B
Výhodne aj iné vianočné balíčky Eucerin® z produktových radov 
 Eucerin® pH5 a Eucerin® Q10 Active. Zľava –20 % platí na všetky pro-
dukty zo všetkých produktových  radov URIAGE. Akcia 2 + 1 zadarmo 
platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých 
 produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 
produkt s  najnižšou cenou. Zľavy nie je možné kombinovať s  inými 
 akciovými ponukami. Ponuka  Eucerin platí od 1. 11. do 30. 11. 2019 ale-
bo do vypredania zásob.  Všetky ostatné ponuky platia od 1. 11. do 
31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Akcie neplatia počas dní SKIN 
DAYS od 13. 11. do 16. 11. 2019. Zoznam vybraných lekární s ponukou 
dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Tajomstvo krásy ukryté v darčekových 
baleniach od VICHY

Cesta ku zdravej kráse 
s Termálnou vodou Uriage

Praktické vianočné balíčky 
s produktmi BIODERMA

Darujte zdravie a krásu 
s kozmetikou Eucerin

NUANCE – starostlivosť 
o pokožku nielen pre ženy

2+ 1
ZADARM

O

www.drmax.sk/beautyclub

ZĽAVA

-20 %
NA CELÉ 

PORTFÓLIO



    Doprajte si
poriadnu dávku

vitamínov C&D

Zľava platí na vybrané produkty značky Jamieson®.

od 419 €
100 tbl /499 €

-15%

CERTIFIKOVANÁ 
PRÍRODNÁ 
KOZMETIKA 

WELEDA

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

2+1
ZADARMO

-10%

Akcia platí na všetky produkty z produktového radu HYALURMED.

od 2599 €
12,995 €/100 ml

200 ml /2889 €

5+1
ZADARMO

od 899 €
1,498 €/100 g

600 g /999 €

Pre vašich  najmenších 
 robíme  to najlepšie*

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 11. do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob. 
* Dôležité upozornenie: Najvhodnejším a prirodzeným spôsobom výživy dojčiat je dojčenie, ktoré má prednosť pred dojčenskými 
prípravkami. Prípravok odporúčame užívať len na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv či iných osôb profesionálne sa 
zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Bližšie informácie o správnej príprave a užívaní nájdete na obale prípravku.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online na
www.drmax.sk

Neplaťte viac 
za to isté

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

www.drmax.sk/genericka-substitucia

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

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

Ušetrite 
na receptoch

* Bližšie informácie o zľavách poskytovaných členom vernostného programu nájdete vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max CLUB 
 dostupných na www.drmax.sk alebo v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr.Max. Zľavy pri nákupe liekov a dietetických potravín, ktoré sú aspoň čiastočne hradené 
z verejného  zdravotného poistenia, sú poskytované v súlade so zákonom č. 363/2011 Z. z.

www.drmax.sk

Vďaka vernostnej karte 
Dr.Max CLUB máte vždy 
istotu, že aj na lieky 
na srdce a cievy a na 
antidiabetiká, ktoré sú 
na predpis, dostanete 
vždy zľavu z doplatku.

Zľava až do

z doplatku*
50 %

Lieky na srdce a cievy

Antidiabetiká



Produkty 
s logom Dr.Max 
sú vždy výhra
Neobjavujeme nové lieky. 
Objavujeme, ako ich 
spraviť dostupnejšie.

Lekárenská kvalita, priaznivá cena.

www.drmax.sk/produkty
Produkty s logom Dr.Max zahŕňajú lieky, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, kozmetické výrobky 
a iné výrobky. Vyobrazené produkty nie sú lieky a nepredstavujú kompletnú ponuku produktov Dr.Max.

1+1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

Akcia 1 + 1 zadarmo sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov z celého produktového radu PRO32. 
Pri rôznych cenách zvolených produktov získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Ponuku nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.

Zdravý a krásny úsmev vďaka 
produktom Dr.Max PRO32

Zubné ke� y

od 199 €
1,990 €/1 ks

1 ks

Čistiace tbl a fi xačný 
krém na zubné protézyMedzizubné ke� y

od 249 €
0,415 €/1 ks

6 ks

Zubné pasty

od 199 €
2,653 €/100 ml

75 ml
399 €

9,975 €/100 g

40 g
od 079 €

8 tbl


