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vitalita výživový
doplnok

Energia na celý deň! Kapsuly prípravku 
Premium GoldAktiv obsahujú vyváženú 

kombináciu štandardizovaného extraktu 
ženšenu pravého s vitamínmi a stopovými 

prvkami. Jedno balenie vydrží až 4 mesiace.

Premium GoldAktiv 
darčekové balenie

120 cps

cena  za 1 ks

2990€

DRUHÝ KUS

ZA 1 €
UŠETRÍTE AŽ 

28,90 € 

nádcha liek5

Rýchla úľava od nádchy. Uvoľnenie 
upchatého nosa. Uvoľnenie prinosových 

dutín. Nástup účinku už o 5 minút. 
Na podanie do nosa. Obsahuje 

xylometazolini hydrochloridum.

Olynth® 0,1 % nosová
roztoková aerodisperzia 

10 ml
akcia

395€

335€

% nosová

make-up kozmetika

Dokonalé krytie počas 16 hodín 
s textúrou „nahej pleti“, matný vzhľad.

Pre ženy, ktoré potrebujú zakryť menšie 
až mierne nedokonalosti pleti. 

VICHY DERMABLEND 
korekčný make-up 

odtieň 25 30 ml akcia
2200€

1890€

kĺby výživový
doplnok

99,9% čistý lyofi lizovaný kolagén
bez farbív a prídavných látok.

Stačí jedna kocka denne. Vhodný
pre športovcov, seniorov, tehotné

a dojčiace ženy.

COLAFIT®  
120 + 30 kociek ZADARMO

akcia
3075€

2460€

T® 

TERAZ 
s dávkou 

na mesiac 
ZADARMO

Veselé Vianoce 
a veľa zdravia 

v novom roku 2016

komplex laktobacilov 

a bifi dobaktérií

výživový
doplnok

Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov 
a bifi dobaktérií. Množstvo 5 miliárd 
mikroorganizmov v každej kapsule 

na konci doby minimálnej trvanlivosti 
je overené stabilitnou štúdiou.

Laktobacily „6“ 30 cps

cena  za 1 ks

725€

2+1
ZADARMODARMO

UŠETRÍTE AŽ 

7,25 € 

kašeľ liek1

Lieči a tíši kašeľ, chráni pred ďalším 
zahlienením. MUCOSOLVAN® obsahuje 

ambroxoliumchlorid. 
MUGOTUSSOL® sirup obsahuje 

dextrometorfániumbromid.

akcia
605€

480€

MUCOSOLVAN® sirup
100 ml

ZĽAVA AJ NA

MUCOSOLVAN® 
JUNIOR 100 ml

A 
MUGOTUSSOL® 

SIRUP 190 ml

ZĽ
MU
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S

48,00 €/l

ZĽAVA
NA CELÝ RAD 

OLYNTH®

mamakeke-up

ŠPEECIÁÁLNA 
PPOONNUKKA PPLATNÁ 

LLENN NNA NNÁKUP 
OONLLINE na 

www.ddrmmaxx.skk



bolesť hrdla kašeľ kašeľliek1 liek1 liek1

Rýchla úľava od bolesti v krku. 
Zmierňuje bolesť už po 15 sekundách. 

Účinkuje antibakteriálne. Lieči zápal 
ústnej dutiny a ďasien. Neobsahuje 

cukor. Obsahuje chlórhexidín 
a benzokaín. Na orálne podanie.

OlynHexo 5 mg/1,5 mg 
pastilky 20 tvrdých pastiliek

Rýchla úľava od kašľa. Rozpúšťa 
hlien už po 15 minútach. Zmierňuje 

prieduškový kašeľ. Uľahčuje vykašliavanie 
hlienu. Obsahuje  guajfenezín.

Sirup s vanilkovou vôňou proti 
suchému dráždivému kašľu. 

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

Obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.

OlynMuco
s príchuťou medu a citrónu 

20 mg/ml sirup 150 ml
Sinecod® sirup 200 ml

akcia
500€

350€

nádcha liek5

Rýchlo a účinne uvoľní nos pri nádche 
a prechladnutí. Od 6 rokov. 

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

Obsahuje  tramazolini hydrochloridum.

Bariéra proti prechladnutiu. 
Zmierňuje príznaky prechladnutia 

a znižuje množstvo vírusov až o 92 %. 
Prírodný, s klinicky overeným účinkom. 

Pre deti už od 1 roka.

akcia
530€

420€

akcia
715€

570€

MUCONASAL® PLUS 10 ml

MUCOVIRAL® sprej proti 

prechladnutiu  20 ml

chrípka, prechladnutie liek1

Účinná kombinácia proti príznakom 
chrípky a prechladnutia, ktorá pomáha 

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

Nespôsobuje ospalosť. 

akcia
855€

725€

chrípka, prechladnutie liek1

Prášok na prípravu horúceho 
nápoja. Rýchla úľava pri príznakoch 

prechladnutia a chrípky. Obsahuje 
4 liečivá na potlačenie príznakov pri 

prechladnutí a chrípke.

THERAFLU® 
PRECHLADNUTIE 

A CHRÍPKA 14 vreciek

akcia
1030€

820€

PARALEN® GRIP
horúci nápoj citrón

12 vreciek

bolesť hrdla liek7

akcia
805€

640€

Sprej na úľavu od bolesti hrdla. 
Účinkuje už o 5 minút až na 6 hodín. 

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

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

prechladnutie zdravotnícka
pomôcka

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. 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
490€

340€

ZĽAVA AJ NA

PARALEN® GRIP 
horúci nápoj 

čerešňa 12 vreciek

THERAFLU®THERAFLU® 
PRECHLADNUTIE 

epfen® SSprej 8,75 mg 

2,7 €/l

akcia
615€

490€

SSiinneeccoodd® sisirup 200 ml

24,50 /l

ZĽ
PA

h
čer

OlynMuco

nájdete nás aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

chrípka, prechladnutie liek1

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

na horúčku, nádchu a upchatý nos.

akcia
650€

550€

NUROFEN® STOPGRIP  
24 tbl

ZĽAVA AJ NA

OlynMuco 
s príchuťou 

mentolu 
20 mg/ml 

perorálny roztok 150 ml 



Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. 
Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne 

Mamičky vedia, čo je pre ich deti dobré.
Starostlivo pripravená dojčenská výživa Amilk Bifi do
obsahuje 

www.amilk.sk

akcia
990€

850€

Amilk Bifido® 2, 3 600 g 

14,17 /kg



kašeľ liek1

Znižuje viskozitu hlienu o 30-50 % 
a zlepšuje prienik antibiotík 

do pľúcneho tkaniva. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 

Využitím akcie ušetríte 4,46 €.

Ambrobene 
15 mg/5 ml sirup 100 ml

akcia
495€

445€
44, €/l

Ambrobene
ml sirup 100 ml

kašeľ liek1

Silné antitusikum kodeínového typu, 
ktoré obsahuje kombináciu liečiv 

rastlinného pôvodu. 

Pleumolysin® 
kvapky 10 ml

akcia
355€

315€

Pleuummoolllyysiiin® 
kvapky 10 ml

kašeľ liek1

Nekodeínové antitusikum so silným 
antitusickým a antihistamínovým 

účinkom, ktorý môže priaznivo 
ovplyvniť i kašeľ alergického pôvodu. 

Obsahuje dropropizín.

DITUSTAT® kvapky 25 ml, 50 ml

akcia
525€

470€

50 ml

akcia
365€

325€

25 ml

94,00 €/l

Nekodeínové a

DITUSTAT®
usikum so silným 

m a antihistamínovým 
ktorý môže priaznivo 
ľ l i kéh ô d

pppkykkykyky 2222225555 lmlml, 5050 ml

antitu

kvapp

kašeľ liek1

Účinný prírodný sirup, 
ktorý pôsobí na každý druh kašľa.

STODAL® sirup 200 ml

akcia
645€

545€
27,25 €/l

lokálna bolesť liek2

Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal 
a znižuje opuch. Dobre sa vstrebáva. 

Bez parfumácie. Bez rizika fototoxicity.
Ibalgin® obsahuje ibuprofen.

Ibalgin® GEL 100 g akcia
690€

585€

ZĽAVA AJ NA

IBALGIN® KRÉM 
100 g

58,50 €/kg

trávenie liek1

Obsahuje tráviace enzýmy na prírodnej 
báze, ktoré obnovujú a zlepšujú trávenie.

Odstraňuje ťažkosti ako je pocit plnosti, 
nadúvanie a plynatosť po jedle. Obsahuje 

pankreatín (amyláza, lipáza, proteáza).     

PANCREOLAN® forte
60 tbl

akcia
795€

675€

PANCREOLAN® forte

pálenie záhy liek1

GAVISCON
 Žuvacie tablety 48 tbl

Poskytuje rýchlu úľavu od pálenia záhy 
a tráviacich ťažkostí. Vhodné aj pre 

tehotné a dojčiace ženy. 

GAVISCON
Žuvacie tablety 48 tbl

ZĽAVA AJ NA

GAVISCON 
Žuvacie tablety

24 tbl

bolesť liek1

Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom. Ľahko rozpustné mäkké 

kapsuly. Okamžité uvoľnenie liečivej 
látky v tekutej forme, ktorá sa tak 

dostane k miestu bolesti rýchlejšie. 
Obsahuje ibuprofen.

Ibalgin® Rapidcaps 
400 mg 20 cps

akcia
420€

355€

Ibalgin® Rapidcaps

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. 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.

vitamíny liek1

Posilňuje odolnosť organizmu pri infekčných 
chorobách, ako je chrípka a prechladnutie. 

Skracuje dĺžku trvania a znižuje 
závažnosť chrípky a prechladnutia. 

Obsahuje kyselinu L-askorbovú (vitamín C).

Celaskon® ČERVENÝ 
POMARANČ 500 mg 30 tbl eff

akcia
610€

515€

nájdete nás aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

akcia
625€

530€

K NÁKUPU
 Calcium

chloratum -
TEVA1 100 ml

LEN ZA 0,01 €!
0,10 €/l



Potešte svojich blízkych 

na Vianoce darčekom od VICHY. 

K nákupu vybraných produktov 

VICHY navyše získate 

DARČEK ZADARMO
MICELÁRNU VODU VICHY

100 ml aj vy!

Vianočné 
balenia VICHY

2+1
ZADARMO

K nákupu vybraných produktov 
z radu Avène Physiolift získate

 ZĽAVU -20 %  a navyše 

až DVA DARČEKY ZADARMO 
MICELÁRNU VODU Avène 100 ml 

a Avène TERMÁLNU VODU 
V SPREJI 50 ml.  

 Avène Physiolift

ktoovvvv 

OO
VICHY LIFTACTIV vianočné 
balenie limitovaná edícia 3145€

125,80 €/l

Avène Physiolift 
denný krém 30 mlýý

ZĽAVA -20 % 

na celý rad produktov 
Eucerin® Anti-age

AAAAAAAAAAAvvvv
de

3080€
3855€

na ce
Euc

Eucerin® Intenzívny vypĺňajúci denný 
krém proti vráskam HYALURON-FILLER 
pre suchú pleť, 50 ml2470€

3090€

494,00 €/l

BIODERMA 
vybrané produkty z radu 

HYDRABIO a SENSIBIO

1485€

59,40 €/l

BIODERMA HYDRABIO H2O 
micelárna voda, 250 ml



vitalita liek1

akcia
4135€

3305€

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

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

a schopnosť koncentrácie.

Pharmaton® Geriavit 
100 cps

Pharmatonn®® GGeerriiaavviitt 

vypadávanie vlasov liek1

Švajčiarsky liek podporujúci rast 
a pevnosť vlasov a nechtov. REVALID®

ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM je kozmetika.

REVALID® KAPSULY
120 cps

akcia
2780€

2275€

REVALID® KAPSULY
120 cps

akcia

ZĽAVA AJ NA

REVALID® 
ŠAMPÓN PROTI 
LUPINÁM 250 ml

vlasy výživový
doplnok

akcia
2725€

2230€

Obsahuje extra účinné zloženie 
s extraktom zo žihľavy, zvýšenú dávku 
aminokyselín a ďalších účinných látok. 

Rýchly nástup účinku, 
dlhodobejšie pôsobenie 

a viditeľne lepšia kvalita vlasov.

DonnaHAIR Forte 
90 tob + darček

 DARČEK 
náušnice alebo 

prívesok s krištáľmi 
Swarovski® 

3-MESAČNÁ 
KÚRA

akcia
2680€

2275€

starostlivosť o vlasy výživový
doplnok

Udržuje silné vlasy a nechty. 
Obmedzuje vypadávanie vlasov, 
podporuje lesk a hustotu vlasov. 

Intenzívna dvojmesačná kúra.

HairClinic  120 cps + darček

 DARČEK 
Elektrická masážna 

kefa pre krásne 
vlasy

zuby kozmetika

Fixačný krém pre úplné a čiastočné 
horné a dolné zubné náhrady. 

Celodenný fi xačný účinok. 
Neobsahuje zinok.

Corega® FIXAČNÝ KRÉM 
Extra Silný 40 g akcia

490€

440€

oči výživový
doplnok

Obsahuje rybí olej, luteín, zeaxantín, 
selén, zinok, vitamíny C, E 

a betakarotén, ktorý sa v ľudskom tele 
mení na vitamín A. Vitamín A a zinok 

prispievajú k udržaniu dobrého zraku.

Lutein Complex Premium 
darčekové balenie 180 cps

akcia
3580€

2490€

trávenie výživový
doplnok

Výživový doplnok, bylinný prípravok. 
Angelika lekárska stimuluje trávenie. 
Prispieva k činnosti tráviaceho traktu.

Dr.Theiss Schweden 
bitter - Švédske kvapky 

500 ml

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. 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.

oči výživový
doplnok

Najsilnejšia výživa pre oči na trhu - 
obsahuje 25 mg luteínu. Najviac luteínu 
pre rýchlejší nástup ochranného účinku.

OCUTEIN® BRILLANT - 
DA VINCI + očné kvapky 

OCUTEIN® SENSITIVE 
ZADARMO 60 tob + kvapky 15 ml

akcia
2505€

2050€

OCUTEIN® BRILLANT -

ZĽAVA AJ NA

OCUTEIN® BRILLANT
DA VINCI 90+30 tob 
S ANTISTATICKOU 

UTIERKOU ZADARMO

bolesť chrbta, krku, pliec zdravotnícka
pomôcka

Hrejivé liečivé zábaly efektívne 
a dlhodobo uľavujú od bolesti svalov 

a kĺbov. Dostupné v dvoch variantoch, 
zábal na chrbát a univerzálny zábal 

(krk, plecia, zápästie).

ThermaCare® na chrbát 2 ks

ThermaCare® na krk, 
plecia, zapästie 2 ks

akcia
445€

360€

ThermaCare® 
 krk, plecia, 

zápästie

akcia
745€

595€

ThermaCare® 
na chrbát

nájdete nás aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

cena  za 1 ks

1415€
28,30 €/l

UŠETRÍTE AŽ 

12,15 € 
Š Í

DRUHÝ KUS

ZA 2 €
4,00 €/l

K NÁKUPU
COREGA® TABS

1 vrecko 

ZA 0,01 €!

COR

Z

Teraz 

vo vianočnom 

balení.



DARČEK
1 mesiac 
užívania 
ZADARMO

DARČEK
Urinal Akut®

FORTE 10 tbl

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

Komplexná kĺbová výživa so silou 3  látok.
 � Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým účinkom.

 � Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex.

 � Glukozamín, chondroitín a kolagén tvoria základné stavebné látky 

chrupavky.

Degasin® 2GO 20 pas

Degasin 32 cps

 � Rýchla úľava od nadúvania a plynatosti.

 � S príjemnou mätovou príchuťou.

Septofort 
Forte Combi 24 pas
 � Okamžitá úľava od bolesti 

hrdla.

Nadúvanie    |   Zdravotnícka pomôckaProstata   |   Výživový doplnokBolesť hrdla   |   Liek1

Marťankovia
s Imunactivom

50+50 tbl + DARČEK

Marťankovia
Gummi s Echinaceou

50+50 tbl + DARČEK
Na podporu imunity.
 � Vitamíny a minerály s betaglukánmi.

 � Vitamín C a zinok prispievajú k správ-

nemu fungovaniu imunitného systému.

 � Bez umelých farbív, cukru, konzervač-

ných látok, lepku a laktózy.

Chutné želatínové tablety na podporu 
detskej imunity.
 � Vitamín C a zinok podporujú imunitu 

organizmu.

 � Bez umelých farbív, sladidiel, 

konzervačných látok, lepku a laktózy.

Multivitamíny 
pre deti

výživový doplnok

Multivitamíny 
pre deti

výživový doplnok

Kĺby

výživový doplnok
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Urinal® so zlatobyľou 

Urinal 60 tob + Urinal Akut® FORTE 10 tbl

Prostenal® FORTE  60 tbl

Osvedčená starostlivosť o prostatu.
 � Komplexné zloženie na dlhodobú starostlivosť.

 � Saw palmetto pomáha udržiavať zdravú prostatu.

Komplexná starostlivosť o močové cesty.
 � Unikátna kombinácia extraktov z brusníc,

vitamínu D a zlatobyle obyčajnej.

 � Pre pravidelnú starostlivosť o zdravie močových ciest.

Urinálny systém

výživový doplnok
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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.

Pri zakúpení 
60 tbl balenia 

dostanete 30 tbl 
za 0,01 €.

304
20 pas

4014
60 tbl

205
24 pas

9510
50+50 tbl

5513
90 + 30 tbl

305
32 cps

6513
60 tob + 10 tbl

12,90

15,95 16,10

5,40 6,656,35

5522
180 + 90 tbl

26,55



kĺby výživový
doplnok

Unikátna kombinácia švajčiarskeho 
natívneho kolagénu NCI®, natívneho 

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

akcia
1660€

1325€

cemio kamzík®
VIANOČNÉ BALENIE

60 cps

kĺby výživový
doplnok

Obsahuje kombináciu glukozamínu, 
chondroitínu, MSM a vitamínu C, ktorý 

prispieva k správnej tvorbe kolagénu pre 
správnu funkciu kostí a chrupaviek. 

Darčekové balenie s 2 konskými gélmi 
v hodnote 7 eur ako darček!

akcia
3190€

2490€

Complex 3 Aktiv 
darčekové balenie 180 tbl

2x 
KONSKÝ GÉL 140 ml 

ZADARMO

akcia
545€

445€

vitamíny výživový
doplnok

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.
Viac informácií na www.slovaksuperbrands.com  

Jamieson™ Vitamin D3 
1,000 IU, 25 mcg 100 tbl

i i

Darčekové balenia GS výživový
doplnok

akcia

1860€

1580€

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. 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.

pre mužov výživový
doplnok

Kombinácia extraktu Serenoa repens, 
žihľavy dvojdomej a lykopénu 

so zinkom, ktorý prispieva k udržaniu 
normálnej hladiny testosterónu v krvi, 

plodnosti a správnej reprodukčnej 
funkcii. K nákupu získate 

autolekárničku v hodnote 9,95 € 
zadarmo.

ProstaMax 
darčekové balenie 180 cps

akcia
3580€

2790€

Pre zrelého 
muža: na doma 

aj na cesty. 
Autolekárnička 

k nákupu 

ZADARMO!

masážne gély kozmetika

Masážne gély na podpornú starostlivosť 
o svaly, kĺby a chrbticu. Originálna 

kombinácia bylinných zložiek. Dostupné 
v týchto variantoch: Chladivý, Hrejivý, 

Extra hrejivý, Konopné mazanie. 
Akcia 3 za cenu 2: Nakombinujte si 

ľubovoľné tri produkty podľa vášho 
výberu a zaplatíte iba za dva z nich.

Masážne gély Dr.Max
1x350 ml

UŠETRÍTE AŽ 

7,00 € 

srdce a mozog výživový
doplnok

Denný príjem aspoň 250 mg EPA a DHA 
(1 kapsula) prispieva k správnej funkcii 

srdca. Denný príjem aspoň 250 mg DHA 
(2 kapsuly) prispieva k udržaniu správnej 

funkcie mozgu a zraku.

Omega 3 Premium 
darčekové balenie 180 cps

akcia
2180€

1590€

masážne gély kozmetika

Konopné mazanie hrejivé a chladivé 
pri bolesti kĺbov a svalov. Chladivé 

je vhodné pri svalovej únave, horúčke 
alebo pri zápale kĺbov a reumatických 

ochoreniach. Hrejivé pri svalovej 
stuhnutosti a zahriatí svalov pred 
pohybovou aktivitou či športom.

VÝHODNÉ BALENIE 
Konopné mazanie 3 x 250 ml

ZĽAVA AJ NA
VÝHODNÉ BALENIE 
KONOPNÉ MAZANIE 

hrejivé 250 ml + 
chladivé  250 ml + 

KONOPNÁ VAZELÍNA  
250 ml

ZĽAVA AJ NA
Jamieson Vitamin 

D3 1,000 IU 
pomaranč cmúľací 

100 tbl 
A

 Jamieson Vitamin 
D3 KIDS 400 IU

60 tbl

správna funkcia mozgu výživový
doplnok

Unikátna 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.

Ginkgo Pro Brain  
darčekové balenie 120 cps

akcia
2190€

1590€

ZADARMO!

akcia
2700€

1990€
6,5 €/l

cena za 1 ks

cena  za 1 ks

750€

21,43 €/l

32
z a
cenu

akcia
1465€

1245€

akcia
2215€

1880€

GS Condro® 
DIAMANT 

60+30 tbl

GS Dormian 
RAPID 60 cps + 
plyšová ovečka

GS Koenzým Q10, 
60 mg PREMIUM 

60+30 cps

Kĺby, šľachy 
a väzy

Spánok

Srdce, cievy, 
energia



bylinné pastilky s medom výživový
doplnok

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

chuťové vlastnosti. Každé balenie 
obsahuje 36 pastiliek.

Bylinné pastilky 
šalvia, lišajník, echinacea, 

skorocel a materina dúška 36 ks akcia
450€

385€

cena za 1 ks

multivitamíny pre deti výživový
doplnok

akcia
1350€

1145€

Vibovit® GUMMIES - multivitamínové 
želé na posilnenie imunity, 

Vibovit® JUNIOR prášok s jahodovou 
alebo pomarančovou príchuťou - 

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

 Vibovit® DUO PACK 
JUNIOR 30 ks + GUMMIES 50 ks

Vibovit® DUO PA

S Dino lampičkou 
Brontosaurus,

Stegosaurus, Triceratops
Tyranosaurus

ZADARMO

ACK 
50 ks

ACK

ZADARMO

kombinácia živých črevných 
baktérií a vitamínov B

výživový
doplnok

Obsahuje 3 kmene živých črevných 
baktérií a 6 vitamínov skupiny B. 

Prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému (B6, B12).

akcia
1100€

880€

floraliv® kapsuly 20 cps

ZĽAVA AJ NA

floraliv® 
fľaštičky 7x10 ml

Obsahuje 3 kmene živých črevných
a

11

floraliv® kapsuly 20 cps

fl
fľaš

komplex laktobacilov výživový
doplnok

Pre diétny režim pri poruchách zažívania, 
ako je napríklad dojčenská kolika.

Biogaia® ProTectis™  
Drops 5 ml

akcia
1060€

865€

ZĽAVA AJ NA

Biogaia® 
Citrónová príchuť 10 tbl

A 
Biogaia® 

Jahodová príchuť 10 tbl

imunita výživový
doplnok

Kombinácia extraktu hlivy ustricovej, 
extraktu rakytníka rešetliakového 

a extraktu echinacey purpurovej so zinkom 
a selénom, ktoré prispievajú k správnemu 

fungovaniu imunitného systému.

Hliva Forte  60 tbl

K NÁKUPU
 Multivit „10“ 

60 tbl 
len za 1 €

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. 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.

bylinné čaje čaje

Namixujte si trojicu bylinných čajov podľa 
vašej chuti. Na výber z 25 druhov čajov!
Namiesto troch zaplatíte iba za dva! 

Zadarmo získate vždy produkt 
s najnižšou predajnou cenou.

Bylinné čaje 20 vreciek

cena  za 1 ks

od 160€

32
z a
cenu

25 druhov 
bylinných čajov!

dojčenská výživa dojčenská
výživa

cena  za 1 ks

995€

Lahodná mliečna chuť. Vápnik a vitamín D 
prispievajú k správnemu rastu kostí.
Akcia platí na ľubovoľnú kombináciu. 

Platí pri jednorázovom nákupe.
Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. 
Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie 

lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na  základe 
rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb 

profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob 
použitia a ďalšie informácie na obaloch a  www.sunar.sk.

Sunar® complex 
2,  2 banán, 3, 3 banán, 3 vanilka, 

4, 4 jahoda, 5 600 g

16,58 €/kg

vitamíny pre dospelých výživový
doplnok

Kompletné multivitamíny s obsahom 
minerálov a stopových prvkov 

v špeciálnom vianočnom balení 
ponúkajúcom mesiac užívania naviac.

Centrum® od A 
až po Železo 100 + 30 tbl

Centrum® Silver 100 + 30 tbl akcia
2660€

2180€

Centrum® 

SILVER

akcia
2365€

1915€

Centrum® od A 
až po Železo

dojčenská výživa dojčenská
výživa

akcia
3085€

2590€

Mliečna batoľacia výživa.
Obsahuje unikátnu klinicky testovanú zmes 
prebiotík. 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 liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich 
starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie 

na obaloch a  www.nutriklub.sk.

Nutrilon™ 
Pronutra™ 2, 3 a 4

2 x 800 g

16,19 €/kg

ZVÝHOODNNEENNÉÉ 
DVOJBBALLENNIIEE

N t il ™

nájdete nás aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

cena  za 1 ks

950€

Hliva Forte 60 tbl

4+1
ZADARMO

+

UŠETRÍTE AŽ 

3,90 € 



meranie krvného tlaku zdravotnícka
pomôcka

Špeciálna edícia digitálny tlakomer 
s PAD funkciou na zachytávanie srdcovej  
arytmie. S 30 pamäťami. 3 roky záruka.

akcia
4815€

3945€

microlife® 
Digitálny Tlakomer 

s technológiou PAD 1 ks

S ADAPTÉROM 

ZADARMO

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.

meranie krvného tlaku zdravotnícka
pomôcka

Nový model tlakomeru OMRON 
s kontrolou správneho nasadenia 

manžety pre normálnu aj silnú pažu. 
Klinicky overené. 

Tlakomer OMRON M6 
PLUS s adaptérom 

a teplomerom 1 ks

Záruka 5 rrookoovv. 
S kalibbrááciioou 

ZADARRMOO -- rraz 
ročne ppo doobbuu 

zárrukky..

meranie krvného tlaku zdravotnícka
pomôcka

Ramenný tlakomer novej generácie. 
Meria rovnako presne ako ortuťový 

tlakomer u  lekára. Je vhodný aj pre osoby 
s arytmiou. Jednoduché ovládanie.

Tensoval® duo control 
darčekové balenie 

1 ks

Výhodné balenie 
s 2 manžetami 
a adaptérom. 

Záruka 5 rokov.

Tensoval® duo control

Výhodné bal
s 2 manžeta
a adaptéro

Záruka 5 rok

akcia
10775€

8620€

UŠETRÍTE AŽ 

21,55 € 

nájdete nás aj na www.drmax.sk
facebook.com/drmaxlekaren

akcia
9330€

7810€

Vianoce, obdobie, ktoré si každý z nás užíva 

do sýta v kruhu svojej rodiny a blízkych priateľov. 

Čaká nás pár voľných dní, počas ktorých 

sa naplno oddáme zimným radovánkam. Svoje 

zdravie najviac potešíte ak si doprajte aj krátku 

vychádzku v prírode. Načerpáte potrebnú 

energiu, posilníte imunitu a zároveň spálite 

aj trocha kalórií. V chladnom období však 

vždy dbajte na vhodný odev a po vychádzke 

si doprajte váš obľúbený horúci čaj s citrónom 

a medom. Bola by škoda tento krásny čas 

preležať doma v posteli s prechladnutím alebo 

chrípkou. Preto sa v zime odporúča posilniť 

odolnosť organizmu napríklad aj vitamínom C 

alebo komplexmi vitamínov, minerálov 

a stopových prvkov, ktoré sú určené špeciálne 

pre potreby detí, žien i mužov. Pevné zdravie 

podporia aj prípravky na prírodnej báze 

napríklad s obsahom echinacey alebo výťažkov 

z hlivy ustricovej či rakytníka. Potlačiť rast baktérií 

a prečistiť nosové dutiny vám môže pomôcť 

aj nosový sprej na báze morskej vody. 

Ak prechladnutie prepukne, nezúfajte. Bolesť 

hrdla je možné prekonať pomocou antiseptických 

sprejov, ktoré svojím pôsobením ničia škodlivé 

vírusy. Niektoré obsahujú aj lidokaín, prípadne 

iné lokálne anestetikum, ktoré znecitliví dané 

miesto a tým bolesť utlmí. Antiseptické spreje 

môžete kombinovať s bylinnými pastilkami, ktoré 

vydezinfi kujú a upokoja sliznicu. Rýchlu úľavu od 

nádchy a upchatého nosa a prinosových dutín 

dokážu vyriešiť nosové spreje. Mnohé obsahujú 

aj zvlhčujúcu látku, ktorá je prospešná v období, 

keď sa v miestnostiach kúri. Suchý vzduch sliznicu 

vysušuje a tým sa znižuje jej obranná schopnosť. 

Pokiaľ sa v priebehu celého roka stravujete 

zdravo nie je dôvod, aby ste si počas 

sviatkov nedopriali čosi menej zdravé. 

Ako to je na Vianoce zvykom, doprajte 

si všetko – chutný koláčik, pohár dobrého 

vínka, majonézový šalát i kapra. Nezabúdajte 

však, že menej je niekedy viac. Siahnite radšej 

po menšom tanieriku a nakladajte si naň 

pochúťky častejšie v priebehu dňa. Nezabúdajte, 

že organizmus si zaslúži aj v tomto období aspoň 

2 litre čistej vody alebo bylinného čaju. V prípade, 

že sa chcete udržať fi t aj počas sviatkov, 

je vhodné koláč vymeniť za ovocie, ak nemáte 

čerstvé, môže byť aj to sušené, veď sušenie 

je najstarší a najzdravší spôsob konzervovania. 

Namiesto slaných orieškov a tyčiniek siahnite 

radšej po vlašských orechoch. 

Ak sa vám aj napriek týmto radám po konzumácii 

jedla priťaží, je vhodné siahnuť po tráviacich 

enzýmoch. Tie spôsobujú trávenie potravy pri 

prechode v tráviacom trakte, čím obnovujú 

a zlepšujú trávenie. Ak vás bude páliť záha, 

vyskúšajte ako prvú pomoc antacidá – prípravky, 

ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu a poskytujú 

rýchlu úľavu. Patria sem prípravky s obsahom solí 

hliníka, vápnika a horčíka. Zaťažený tráviaci trakt 

odporúčame podporiť aj prírodnými bylinnými 

čajmi. Púpava a rumanček pomáhajú podporiť 

trávenie, repík prispieva k regulácii vylučovania 

žlče do čreva, pestrec pomáha zachovať 

správnu funkciu pečene a následne podporuje 

trávenie a prečistenie organizmu, pri tráviacich 

ťažkostiach a plynatosti pomôže mäta pieporná.

Pevné zdravie v celom novom roku 

a pokojné prežitie vianočných sviatkov 

v kruhu rodiny a blízkych priateľov 

vám želá Tím Dr.Max 

te si ppočas 

u 

žlč d č áh h ť



Doprava 

zadarmo

Osobný odber 

100 lekární

Akcia platí pri nákupe nad 40 € do 20. 12. 2015 alebo do vypredania zásob len v internetovej lekárni Dr.Max. 

Cena jedného produktu je 0,01 €. Viac informácií nájdete na www.drmax.sk/vianoce-kazdy-den.

Získajte ku každému 
nákupu nad 40 € produkt 
v hodnote až 29,90 €

len za 0,01 € 

len v internetovej lekárni
www.drmax.sk

Môžete získať jeden z týchto 
produktov v celkovej hodnote až



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. Robitussin™ ANTITUSSICUM a Robitussin™ JUNIOR 

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

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

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

bolesť hrdla

JOX® 30 ml

bolesť

260€

330€

Panadol® Extra Novum 24 tbl

lokálna bolesť

1980€

2480€

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

kašeľ

395€

505€

Robitussin™ 100 ml

ANTITUSSICUM, EXPECTORANS, JUNIOR

liek1 liek7 liek1 liek2

460€
515€

suché oko

optive FUSION™ 10 ml

opary

780€
980€

1060€

1250€

Compeed® 
diskrétna

náplasť 
na opary 15 ks

zuby

620€

775€

elmex® gelée  25 g

lokálna bolesť

Diclobene 140 mg
Liečivá náplasť 5 ks

liek2 zdravotnícka pomôcka zdravotnícka pomôcka liek6

komplex laktobacilov

Biopron9® PREMIUM 30 + 10 cps

760€

955€

Centrum® od A až po Železo 30 tbl

multivitamínyprobiotikum 

695€

870€

LINEX® kapsuly 32 cps

liek1 výživový doplnok výživový doplnok

820€

1025€

chrupavky, kĺby

VERSAN+ 90 tbl

výživový doplnok

2695€

3005€

bylinné zmesi

195€

250€

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

čaje

teplomer

Thermoval® baby 1 ks

test pre rozlíšenie bakteriálnej 
alebo vírusovej infekcie

940€

1325€

CRP test 
na rozlíšenie 

vírusovej 
a bakteriálnej 

infekcie 2 ks v balení

meranie krvného tlaku

5790€

8040€

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

zdravotnícka pomôcka zdravotnícka pomôcka zdravotnícka pomôcka3845€

4810€

vši a hnidy

1530€

1800€

Paranit 
sprej 100 ml 

+ hrebeň 
+ šampón zdarma

zdravotnícka pomôcka

zapareniny

355€

445€

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

kozmetika

60 g

695€

775€

39,50 /l 99 /kg

R b

9

DDDiDiDDiDiDiDDiDiDi lclclclobe
Liečivá opopttive FU ll

153 /l 59,17 /kg

ZĽAVA AJ NA

ĎALŠIE VYBRANÉ 
DRUHY ČAJOV 

LEROS® 

ZĽAVA AJ NA

LINEX® kapsuly1

16 cps

i

57

darče

VVERSA + ša 60 g

imunita

2095€

2620€

HLIVA USTRICOVITÁ + 
LACTOBACILY so šípkami 120+120 cps

výživový doplnok

26

VÝHODNÉ 
BALENIE 

2 mesiace užívania
ZDARMA!

2

chrupavky, kĺby

1095€

1290€

výživový doplnok

ZĽAVA AJ NA

Centrum® Silver 
30 tbl

Kolagén 2000 Aktiv  120 tbl


