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Lekáreň

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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.

789 €
20 pst

/849 €

679 €

/2820 €

1999 €
2 × 100 g

9,995 €/100 g

/549 €

449 €

/3169 €

2499 €

/539 €

439 €

Doluxio Combi1 12 vreciek

LEN ZA 1 CENT *

-29 %

-20 %

-21 %

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. * K NÁKUPU Dorithricin®, 20 pst, získate Doluxio Combi1, 12 vreciek (v hodnote 8,39 €) LEN ZA 0,01 €!

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. 

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. 

BOLESŤ 
Ibalgin® 400
48 tbl 
Liek1 pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej 
menštruácii. Znižuje horúčku a tlmí zápal. Má protizápalový účinok. 
Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén. 

KOLAGÉN  
Colafit® 
120 + 30 kociek ZADARMO 
Exkluzívna edícia na 5 mesiacov užívania. Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, 
ľahko prehltnuteľných kociek. Ako darček 30 kociek ZADARMO. Výživový doplnok.  

NÁDCHA 
MUCONASAL® PLUS
10 ml 
Liek5 rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Navyše obsahuje éterické oleje z mäty a eukalyptu. Vhodný pre 
dospelých a deti od 6 rokov. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.



Lekáreň

1. Liek na vnútorné použitie. 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."  

/799 €

719 €

/809 €

699 €

/429 €

399 €

/1079 €

899 €

/499 €

449 €
24 pst

/589 €

539 €
10,780 €/100 ml

/689 €

599 €

/539 €

499 €

/649 €

549 €
5,490 €/100 ml

-15 %

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.

BOLESŤ HRDLA 
Strepfen® Sprej7 8,75 mg
orálna roztoková aerodisperzia 15 ml
Sprej na úľavu od bolesti hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až na 
6 hodín. Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla aplikácia. VÝHODNE AJ 
INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Strepfen®. Lieky obsahujú flurbiprofén.

KAŠEĽ 
Pleumolysin® 
10 ml 
Silné antitusikum na úľavu od suchého a dráždivého kašľa. Liek1. 

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
THERAFLU® 
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA 
14 vreciek 
Prášok na prípravu horúceho nápoja. Zmierňuje príznaky chrípky 
a prechladnutia ako horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý 
nos. Liek1.

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.

KAŠEĽ 
DITUSTAT® 
50 ml 
Overený liek1 so silným účinkom proti suchému a dráždivému kašľu.
Vhodný aj na kašeľ alergického pôvodu. Obsahuje dropropizín.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE 
COLDREX® TABLETY 
24 tbl 
Najviac účinných látok v jednej tablete na úľavu od príznakov chrípky 
a prechladnutia. Liek1 tlmí bolesť hlavy, bolesť v hrdle, uvoľňuje 
upchatý nos, znižuje horúčku a uľahčuje odkašliavanie.

BOLESŤ HRDLA 
JOX® orálna aerodisperzia
30 ml 
Liek7 na dezinfekciu ústnej dutiny a hltanu pri zápalových a infekčných 
ochoreniach. Obsahuje jódovaný povidón a alantoín.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® Sirup 
100 ml
Liek1 lieči vlhký kašeľ, rozpúšťa hlien, uľahčuje vykašliavanie. Jahodová 
príchuť. VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN® Junior1 100 ml za 4,79 €, 
4,790 €/100 ml (z pôvodných 5,69 €). Lieky obsahujú 
ambroxoliumchlorid.



Lekáreň

Vedeli ste že? 
Vitamín C podporuje 
prirodzenú 
obranyschopnosť 
organizmu v zimnom 
a chrípkovom období?

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE 

Magnesium-Sandoz 

300 mg RAPID 20 vreciek

LEN ZA 1 CENT *pre
členov
Dr.Max

CLUB

IMMUNAL® 

perorálny roztok1 50 ml

LEN ZA 1 CENT  *

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."  

/159 €

129 €

999 €
bežná cena

/493 €

419 €
250 mg × 100 tbl

949 €
20 tbl

/809 €

699 €

579 €
bežná cena

/729 €

649 €

-18 %-15 %

2+1
zadarmo

PARALEN® 500 
24 tbl 
Liek1 tlmí bolesť. Znižuje horúčku. Pomáha pri chrípke. Nedráždi 
žalúdok. Je vhodný aj pre diabetikov. Obsahuje paracetamol. 

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.

VLHKÝ KAŠEĽ
ACC® LONG  
20 šumivých tbl 
Na liečbu všetkých ochorení dýchacích ciest spojených s intezívnou tvorbou hustého viskózneho hlienu. 
Stačí 1 tableta denne. Liek1 obsahuje 600 mg acetylcysteínu.* K NÁKUPU ACC® LONG1, 20 šumivých tbl, 
získate IMMUNAL® perorálny roztok1 50 ml v hodnote 4,89 € len za 0,01 €, 0,020 € / 100 ml. 
IMMUNAL® perorálny roztok 50 ml obsahuje šťavu z čerstvej kvitnúcej vňate echinacey purpurovej.

Celaskon® 250 mg 
100 tbl 
Vyššia potreba vitamínu C je aj počas dospievania, v tehotenstve, 
u starších osôb, pri dojčení, športe, po úrazoch, u fajčiarov. 
VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY Z RADU Celaskon®. 
Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú. 

STRES, NERVOZITA
Persen®  
40  tbl obd  
Rastlinný liek1 s upokojujúcim účinkom vhodný pri psychickej záťaži,  nepokoji a podráždenosti. 
* S vernostnou kartou Dr.Max CLUB K NÁKUPU PERSEN®, 40 tbl obd, získate Magnesium-Sandoz 300 mg 
RAPID, 20 vreciek, v hodnote 4,69 € len za 0,01 €. Magnesium-Sandoz 300 mg RAPID, 20 vreciek, je 
výživový doplnok. 

BOLESŤ 
ATARALGIN® 
50 tbl
Voľnopredajný liek1 proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Uľavuje od 
bolesti a znižuje emočné a psychické napätie.

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6® 
50 tbl
Liek1 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému sa 
horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. MAGNE B6® zlepšuje pri nedostatku 
horčíka nervozitu, únavu, podrážděnie, svalové kŕče, tŕpnutie. 



Lekáreň

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.

/1378 €

899 €
2 × 100 g

4,495 €/100 g /1138 €

849 €
2 × 100 g

4,245 €/100 g

3299 €
bežná cena

/3059 €

2549 €

/2499 €

1999 €

/3037 €

2399 €

-25 %

-34 %

-21 %novinka

NA DARČEKU UŠETRÍTE AŽ  

9,99 €

LOKÁLNA BOLESŤ 
Ibalgin® KRÉM alebo GÉL
VÝHODNÉ BALENIE 2 × 100 g 
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. K liečbe poranení šliach, svalov a kĺbov, 
ako sú pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Lieky2 obsahujú ibuprofén.

KĹBY
Complex 6 Aktiv 180 tbl + DARČEK Vitamin C High Effect 90 tbl
S obsahom glukozamínu, chondroitínu, MSM, hylauronátu sodného, kolagénu typu II a vitamínu C, ktorý 
prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii kostí a chrupaviek. Výživový doplnok.

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 
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.

KĹBY A CHRUPAVKY 
Glucosamin PLUS Curcumin 
DARČEKOVÉ BALENIE 160 tbl
Obsahuje glukozamín sulfát, kurkumín-fosfolipidový komplex, extrakt z piepra čierneho a vitamín C, ktorý 
prispieva k správnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii kostí a chrupaviek. Výživový doplnok.

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



Lekáreň

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.

/1499 €

1369 €

/2789 €

2299 €

2499 €
od A po Železo

/1979 €

1699 €

-17 %

30 tabliet  

NAVIAC

s kartou Dr.Max CLUB

/1859 €

1499 €

s kartou Dr.Max CLUB

/1859 €

1569 €

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.

SRDCE, CIEVY, ENERGIA
GS Koenzým Q10 60 mg PREMIUM 
45 cps + 45 cps
Silná dávka 60 mg koenzýmu Q10 s vysokou vstrebateľnosťou, s hlohom a biotínom. 
Výživový doplnok. 

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.

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. 

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

PROSTATA
Prostamol® UNO
60 cps
Liek1 na liečbu ťažkostí s močením pri nezhubnom zväčšení prostaty v I. a II. štádiu. Obsahuje extrakt 
zo serenoa repens (serenoy plazivej).



Lekáreň

MERANIE TLAKU KRVI 

-19 %

XXL 
BALENIE

Obdarujte svojich blízkych 

darčekovou kartou Dr.Max, 

 kartou plnou zdravia.

Kúpite v každej lekárni Dr.Max.*

Rozbaľte to
s nami

h blízkych 

u Dr.Max, 

u zdravia..

kárni Dr.Max.*

* 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.

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.

/2799 €

2399 €
90 tob.

/2579 €

2179 €
60 tob

+  očné kvapky 15 ml

/4329 €

3729 €

3499 €
bežná cena

-11 %

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

recyklačný poplatok 0,07 €

s kartou Dr.Max CLUB

/7699 €

6199 €

s kartou Dr.Max CLUB

/4499 €

3999 €

-13 %

VLASY, NECHTY, PLEŤ 
Donna HAIR Forte
90 tob (3 mesiace) + náušnice 
alebo prívesok s krištáľmi Swarovski® ZADARMO
Prípravok pre zdravé a krásne vlasy s obsahom biotínu, zinku a extraktu 
zo žihľavy a prasličky roľnej. Výživový doplnok. 

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.

OČI 
OCUTEIN® BRILLANT LUTEIN 
25 mg DA VINCI 
60 tob + OCUTEIN® 
Sensitive očné kvapky 15 ml ZADARMO  
alebo 90 + 30 tob + antistatická utierka
Vysokoúčinné zloženie s obsahom 25 mg luteínu, minerálov, vitamínov 
a omega 3 mastných kyselín. Výživový doplnok. 

Tlakomer Microlife® BPA2 
ACCURATE s adaptérom ZADARMO 
1 ks 
Microlife® presný tlakomer s technológiou PAD aj na zistenie 
prípadných srdcových arytmií. Univerzálna manžeta M-l, 30 pamätí.  
Zdravotnícka pomôcka. 

OČI 
LUTEIN COMPLEX PREMIUM 
DARČEKOVÉ BALENIE 180 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.

Tlakomer Tensoval® 
comfort classic 
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 Tensoval® Baby.



Lekáreň

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.

/1769 €

1599 €
2,665 €/100 ml /2429 €

2190 €
9,125€/100 ml

3129 €
bežná cena

13,604 €/100 ml

4899 €
bežná cena

48,990 €/100 ml

4259 €
bežná cena

65,523 €/100 ml

-20%

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O AKNÓZNU PLEŤ 
BIODERMA Sébium Gel moussant a Sébium Global + motivačný diár 
v hodnote 14,90 € ZADARMO

STAROSTLIVOSŤ O DEHYDRATOVANÚ PLEŤ 
Avène Hydrance Výživný hydratačný krém 40 ml + Micelárna voda 200 ml 

STAROSTLIVOSŤ PROTI VRÁSKAM 
Eucerin® Hyaluron-Filler, Volume-Filler, Hyaluron-Filler + Elasticity 
denný krém alebo nočný krém 50 ml, očný krém 15 ml, sérum 30 ml.

NA OBNOVU HUTNOSTI ZRELEJ PLETI 
VICHY NEOVADIOL MAGISTRAL balzam 50 ml + NEOVADIOL nočný krém 50 ml 

ŠAMPÓN NA BLOND ODLESKY  
KLORANE Šampón 400 ml + Balzam na vlasy 200 ml s výťažkom z rumančeka

NA SPOMALENIE PREJAVOV STARNUTIA PLETI
VICHY SLOW AGE denný krém 50 ml + očný krém 15 ml 



Lekáreň

1. Liek na vnútorné užitie. 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 uvedené v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 11. Výdaj lieku je obmedzený na 
počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

/999 €

899 €
600 g

1,498 €/100 g

/1399 €

1249 €
60 cps

/749 €

679 €
30 cps

/1079 €

849 €
600 g

1,415 €/100 g

/929 €

799 €

/1279 €

1049 €

/1159 €

999 €
5 ml

/1099 €

899 €
20 cps

/3499 €

2999 €

5+1
zadarmo

novinka

-21 %

-14 %

s kartou Dr.Max CLUB

/1219 €

999 €
60 ml

16,650 €/100 ml

DOJČENSKÁ VÝŽIVA 
Sunar® complex 2, 3, 4 a 5 
600 g
Lahodná mliečna chuť. Vápnik a vitamín D pre normálny rast kostí.* 
AKCIA 5 + 1 ZADARMO platí s hracou kartou od 1. 7. do 31. 12. 2017.

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.

JAZVY, STRIE 
Bi-Oil® 
60 ml alebo 200 ml
Špecialista v starostlivosti o pokožku, napomáha zlepšiť vzhľad jaziev, 
strií a zjednotiť odtieň pokožky. Kozmetika. 

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

LAKTOBACILY 
PROBIO-FIX® ATB assist
15 cps 
Výživový doplnok obsahuje minimálne 2 milardy laktobacilov 
a bifidobaktérií na konci exspirácie. Odporúčaný Slovenskou 
spoločnosťou pre probiotiká.

IMUNITA 
HLIVA USTRICOVITÁ 
s rakytníkovým olejom 
a REISHI FORTE 
60 cps 
Hliva v kombinácii s hubou reishi a rakytníkovým olejom. Rakytník je 
prírodný zdroj vitamínu C, ktorý prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému. Výživový doplnok.

TRÁVENIE 
BioGaia® ProTectis® Kvapky 
5 ml 
Kvapky s L. reuteri pre diétny režim pri poruchách zažívania. Dietetická 
potravina. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU BioGaia®.

TRÁVENIE 
floraliv® 
20 cps alebo fľaštičky 7 × 10 ml
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Vitamín B6 a B12 prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Výživový doplnok.

VITALITA 
Premium GoldAktiv
120 cps
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. 
Výživový doplnok.



Lekáreň

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.
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DÓZA NA PROTÉZY

LEN ZA 1 CENT *-20 %
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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.

ABY TRÁVENIE 
NEBOLO TRÁPENIE
PANCREOLAN® FORTE
60 tbl 
Liek1 dodá potrebné tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré podporia 
trávenie a pôsobia proti plynatosti a nadúvaniu po jedle. Obsahuje 
pankreatín.

PÁLENIE ZÁHY 
Talcid® 
20  tbl
Rýchla úľava od pálenia záhy. Stupňovite neutralizuje kyselinu 
v žalúdku. Chráni žalúdok. Liek1 obsahuje hydrotalcit.

NÁDCHA 
Otrivin Menthol 0,1 % 
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 
Sprej s osviežujúcou silou mentolu a eukalyptu. Uľaví od upchatého 
nosa od 2 minút a až na 12 hodín. Liek5 obsahuje  
xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA
STÉRIMAR® Cu
mikrosprej s obsahom morskej vody 
a medi 50 ml
100 % prírodný fyziologický roztok na prevenciu a doliečenie 
vírusovej aj bakteriálnej nádchy. VÝHODNE AJ STRÉRIMAR BABY na 
upchatý nos 50 ml za 9,49 € (z pôvodných 11,19 €), 18,980 €/100 ml. 
Zdravotnícka pomôcka.

TRÁVENIE 
Dr. Theiss Schweden-bitter 
500 ml 
Bylinný prípravok s obsahom angeliky lekárskej, ktorá stimuluje 
trávenie. Prispieva k činnosti tráviaceho traktu. Výživový doplnok.

OPAR
ZOVIRAX® DUO
2 g
Liek2 na liečbu oparu s dvojitým zložením: zastavuje množenie vírusu 
a pomáha liečiť zápal. Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

NÁDCHA 
QUIXX® Nosový sprej
30 ml 
Starostlivosť o váš nos. VÝHODNE AJ Quixx Extra soft Nosový sprej 
30 ml za 6,49 € (z pôvodných 7,59 €).

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



Akcia platí pri nákupe nad 25 € do 20. 12. 2017 len v online lekárni Dr.Max. Cena jedného produktu je 0,01 €. Viac informácií o akcii nájdete na www.drmax.sk/vianoce.

Nakúpte
nad 25 €

a získajte produkt
v hodnote až 28,99 €

len za
JEDINÝ 
CENT



* 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 č. 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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MICELÁRNA VODA
PRVÝ KROK V STAROSTLIVOSTI
O VAŠU PLEŤ, OČI A PERY
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citlivá pleť
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hydratácia

regenerácia

citlivá pleť

NORMÁLNA 
A ZMIEŠANÁ PLEŤ SUCHÁ PLEŤ

TI

čistenie
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regener

citlivá p

SUCHÁSUCHÁ

OOSTLIVOSST
PPERY

čistenie
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sviežosť

livá pleť

MÁLLNANALLMÁ AÁMÁLNA 
Á PLLEŤÁ PLEŤ

TI

Á PLEŤÁ PLEŤHÁHÁ

NOVINKA
vhodná 

aj pre citlivú pleť

999
ks / 200 ml

4,995 € 
/ 100 ml

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. 12. do 31. 12. 2017. Zľavu nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. 

NA CELÉ PORTFÓLIO NUANCE

ZADARMO*

duktov NUANCE zE zo všo etkýetkýtk ch ph droduktových radodooradoovvv.vv
rmo produkt s najnižšouou cencenouou. PlatPlatíí v akejk koľvkoľvek ek 
1. 12. do 31. 12. 2017. Zľavu nie je možné

ÓLIO NUAANNNANANCECECECECE

MOO**

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

ZAČÍNA ZLATÁ ÉRA 
VAŠEJ KRÁSY

Vysoká koncentrácia účinných látok 
v najčistejších rastlinných extraktoch
V ká k t á i úči ý h lát k

ZLATÁ MASKA NUANCE

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

84 % žien by odporučilo zlatú masku Nuance priateľke.**
*Výsledok spotrebiteľského testu na vzorke 102 žien.


