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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. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob. 

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.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč a zázvor 650 mg/10 mg
12 vreciek
Liek¹ odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. 
Nespôsobuje ospalosť. Bez umelých farbív.

NÁDCHA
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Uvoľňuje upchatý nos a zvlhčuje nosovú sliznicu tromi zvlhčujúcimi 
látkami. Bez obsahu konzervačných látok. Liek⁵ obsahuje 
xylometazolíniumhydrochlorid. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY 
Z RADU Olynth®.

       december 2018

-18%

-21%

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32 % gél
2 × 150 g
Liek² vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 
2× denne. Ľahko otvárateľný uzáver. * Vianočné balenie Voltaren® Forte 2,32 % gél, 2 × 150 g, 
za výhodnú cenu. Bežná cena Voltaren® Forte 2,32 % gél, 150 g, je 18,99 €, 12,660 €/100 g. 
Obsahuje diklofenak dietylamín.

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.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek
Liek¹ účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám. 

-18%-20%

-26%*

www.drmax.sk
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KAŠEĽ
PROSPAN® Sirup
100 ml
Pomáha pri kašli a zápalových ochoreniach dýchacích ciest. 
Vhodný pre deti od narodenia. VÝHODNE AJ PROSPAN® Sirup, 
200 ml, za 9,99 € (z pôvodných 11,49 €), 4,995 €/100 ml. 
Lieky¹ obsahujú výťažok z listov brečtana popínavého.

KAŠEĽ
MUCONATURAL complete
120 ml
Účinné riešenie na všetky druhy kašľa. Zmierňuje kašeľ, chráni sliznicu, 
rozpúšťa hlien. Obsahuje prírodné extrakty zo skorocelu, ibiša, tymianu 
a rastlinný glycerín. Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ 
MUCOSOLVAN® Sirup1, 100 ml, za 5,49 € (z pôvodných 6,49 €), 
5,490 €/100 ml.

BOLESŤ A HORÚČKA
NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
20 mäkkých kapsúl
Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku pri chrípke 
a zápaloch horných dýchacích ciest. 2× rýchlejšia úľava od bolesti 
v porovnaní s obaľovanými tabletami Nurofen®. 
Liek¹ obsahuje ibuprofén. 

BOLESŤ A HORÚČKA
MIG-400®
30 tbl
Rýchly proti bolesti a horúčke. VÝHODNE AJ MIG® Junior 2 %, sirup, 
100 ml¹, za 2,79 € (z pôvodných 3,19 €), 2,790 €/100 ml. MIG® Junior 
2 % je vhodný pre deti od 5 kg (6 mesiacov). Lieky¹ obsahujú ibuprofén. 

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.

CHRÍPKA A KAŠEĽ
THERAFLU® FORTE, 10 vreciek
1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášok na perorálny roztok
Efektívna úľava od príznakov prechladnutia a chrípky. Tieto príznaky 
zahŕňajú miernu až stredne silnú bolesť, horúčku, upchatý nos. 
Liek¹ navyše pomáha pri vlhkom, produktívnom kašli.

VLHKÝ KAŠEĽ
Ambroxol Dr.Max sirup 
15 mg/5 ml alebo 30 mg/5 ml
100 ml
Liek¹ pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimuluje činnosť 
riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčuje tak vykašliavanie 
a zmierňuje kašeľ. Obsahuje ambroxoliumchlorid.

KAŠEĽ
Stoptussin®
50 ml
Stoptussin® – správna voľba proti kašľu vďaka 2 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 5,69 € (z pôvodných 6,19 €), 3,161 €/100 ml. 

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

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Na liečbu 
poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. 
Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých a dospievajúcich. 
Lieky² obsahujú ibuprofén. * Pri nákupe Ibalgin® gél, 2 × 100 g, 
alebo Ibalgin® krém, 2 × 100 g, získate výhodnú cenu. 
Produkty je možné kombinovať. Bežná cena Ibalgin® gél 
alebo krém, 100 g, je 6,89 €, 6,890 €/100 g.  

IMUNITA
Vitamin C High Effect 1 000 mg
90 žuvacích tbl
Obsahuje unikátnu kombináciu vysokej dávky vitamínu C a prírodných 
látok, ktorú tvoria extrakty z plodov camu camu a čerešne acerola, 
prášok z plodov šípok a citrónové bioflavonoidy. Výživový doplnok.

KAŠEĽ
ACC® 20 mg/ml pre deti a dospelých
perorálny roztok 200 ml
Skvapalňuje hlien v dýchacích cestách a uľahčuje vykašliavanie. Dávkovanie možné odmerným pohárikom 
alebo striekačkou. Bez umelých farbív. S čerešňovou príchuťou. * K nákupu ACC® 20 mg/ml, 200 ml, získate 
ACC® 20 mg/ml, 100 ml (v hodnote 3,89 €), LEN ZA 0,01 €, 0,010 €/100 ml. Lieky¹ obsahujú acetylcysteín.

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. 12. do 31. 12. 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. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob.  

-15%

-17%-16%

ACC® 20 mg/ml, 100 ml

UŠETRÍTE 3,88 € *

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6® FORTE
50 tbl
Obsahujú horčík a vitamín B6. MAGNE B6® BALANCE navyše obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje správnu 
funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť voči stresu. * K NÁKUPU MAGNE B6® FORTE, 
50 tbl, získate MAGNE B6® BALANCE, 20 vreciek (v hodnote 7,99 €), LEN ZA 0,01 €, 0,001 €/1 vrecko. 
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. 

-27%

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

MAGNE B6® BALANCE, 20 vreciek

UŠETRÍTE 7,98 € *

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
OSCILLOCOCCINUM®
30 × 1 g
Homeopatický liek¹ sa tradične používa pri liečbe chrípkových stavov 
(horúčka, prechladnutie, bolesti). Obsahuje extrakt z pečene a zo srdca 
kačice Anas barbariae.

-16% novinka

PREŽITE SVIATKY V ZDRAVÍ PREŽITE SVIATKY V ZDRAVÍ
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1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 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. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob.  

BOLESŤ HRDLA
Septolete® extra 
16 pas
Pastilky a sprej Septolete extra komplexne liečia bolesť a zápal hrdla. Eliminujú pôvodcov infekcie hrdla – 
vírusy, baktérie a kvasinky. Lieky¹ uľavia od bolesti už do 15 minút. * K nákupu ktoréhokoľvek produktu 
z produktového radu Septolete® extra získate SeptaNazal® sprej pre dospelých, 10 ml5 (v hodnote 
4,49 €), LEN ZA 0,01 €, 0,100 €/100 ml. 

BOLESŤ HRDLA
Strepfen® sprej 8,75 mg
orálna roztoková aerodisperzia 15 ml
Sprej na úľavu od bolesti hrdla. Liek⁷ účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín. Pri ťažkostiach s prehĺtaním. 
Rýchla aplikácia. VÝHODNE AJ STREPFEN® s pomarančovou príchuťou bez cukru1, 24 pas, za 7,29 € 
(z pôvodných 8,29 €). Obsahujú flurbiprofén. 

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

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

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.

NÁDCHA
Orinox 1 mg/ml
10 ml
Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch slizníc 
v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie. 
Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid. * K nákupu Orinox 
1 mg/ml, 10 ml, získate Algirin 500 mg, 10 tbl (v hodnote 0,99 €), 
LEN ZA 0,01 €. Liek1 obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

NÁDCHA
Otrivin® Menthol 0,1%
nosový sprej s chladivou silou 
mentolu a eukalyptu 10 ml
Sprej s osviežujúcou silou mentolu a eukalyptu. Uľaví od upchatého 
nosa od 2 minút a až na 12 hodín. VÝHODNE AJ Otrivin® 0,1%, 
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml, za 4,39 € (z pôvodných 
5,09 €), 43,900 €/100 ml. Lieky⁵ obsahujú xylometazolíniumchlorid.

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. 

SeptaNazal® sprej pre dospelých, 10 ml

UŠETRÍTE 4,48 € *

Algirin 500 mg, 10 tbl

UŠETRÍTE 0,98 € *

Čoskoro vám predstavíme nový, ešte lepší a výhodnejší vernostný program. 
Využite čo najskôr svoje staré body, ktoré ste doteraz získali ako člen Dr.Max CLUBu 
so svojou vernostnou kartou, aby vám príchodom nového vernostného programu neprepadli.

Overte si aktuálny stav bodov na svojej vernostnej karte na 
www.drmax.sk/zakaznicky-servis/overenie-stavu-bodov.



Majte svoj stres pod kontrolou
Čas pred sviatkami si rozplánujte tak, aby ste prípravy zvládali 
v pokoji. Nepečte, ak vás to nebaví. Dnes je množstvo možností, 
ako si zadovážiť domáce vianočné koláče a pečivo aj bez nočného 
vyčerpávajúceho pečenia. 

Samozrejme, že na Vianoce chcete mať všetko tip-top! Nezabú-
dajte ale na to, že Vianoce prídu aj bez umytých okien a preplne-
nej chladničky.

Ak máte aj napriek tomu povinností nad hlavu, pomôže vám na-
príklad magnézium, ktorým zvýšite svoju odolnosť proti stresu 
a únave či prírodné extrakty s mierne upokojujúcimi účinkami. 
Na večer si uvarte čaj z medovky, ktorá má nielen uvoľňujúce 
účinky, ale okrem iného spríjemní aj váš spánok. 

Dobroty áno, ale s rozumom
Vianoce sú síce sviatkami hojnosti, malo by však skôr ísť o užíva-
nie si času s našimi blízkymi ako o neustále prejedanie sa. Maškrtiť 
sa dá aj zdravo. Rybu môžete pripraviť aj inak ako ju len vyprážať, 

štedrovečerný šalát chutí výborne aj s bielym jogurtom namiesto 
majonézy a kapustnice netreba zjesť na kilá, aby sme sa uistili, že 
je správne dochutená.

Pevná vôľa je však tiež len jedna, a preto majte poruke tráviace 
enzýmy na rýchlejšie pretrávenie či lieky na neutralizáciu žalúdoč-
nej kyseliny a zmiernenie pálenia záhy. 

Piť či nepiť?
Alkohol môže náš organizmus dobre potrápiť. Pokiaľ ho ale prijí-
mate v správnej miere, telo sa s ním dokáže popasovať. Dôležité 
je však nepiť na lačný žalúdok a ostať ideálne celý večer pri jed-
nom druhu alkoholu. 

Dbajte i na to, že sladké alkoholické nápoje organizmus znáša 
horšie. Alko hol odbúrava z tela vitamín C,  magnézium i mine-
rály, je preto vhodné tieto látky telu doplniť. Na trhu nájdete prí-
pravky s obsahom minerálov a stopových prvkov, ktoré sú 
 určené práve na užitie po nadmernej konzumácii alkoholu i jedla.

Tiež to poznáte? Rok čo rok si opakujete, že nabudúce už začnete 
s prípravami na vianočné sviatky skôr? Veľké upratovanie, nekončiace 
pečenie vianočných koláčov, zháňanie vysnených darčekov 
v preplnených obchodoch a do toho ešte aj koncoročné uzávierky v práci. 
Jeden nevie, kde mu hlava stojí. Hoci z veľkej časti sú tieto sviatočné dni 
hlavne o trblietkach v očiach našich detí, i my dospelí by sme si v nich mali 
nájsť svoje čaro. Ako ale všetko stihnúť a pritom sa nezblázniť?

Prežite Vianoce bez stresu 
a v dobrej nálade

Darujte svojim blízkym pod stromček 
Darujte svojim blízkym pod stromček 
Darujte svojim blízkym pod stromček 
Darujte svojim blízkym pod stromček 

darčekovú kartu Dr.Max, 
darčekovú kartu Dr.Max, 
darčekovú kartu Dr.Max, 

kartu plnú zdravia.kartu plnú zdravia.kartu plnú zdravia.

Kúpite v každej lekárni Dr.Max.*
Kúpite v každej lekárni Dr.Max.*

Rozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte toRozbaľte to
s namis namis namis nami

* Darčeková karta na nákup voľnopredajného sortimentu je platná v každej kamennej lekárni Dr.Max na území Slovenskej republiky.* Darčeková karta na nákup voľnopredajného sortimentu je platná v každej kamennej lekárni Dr.Max na území Slovenskej republiky.* Darčeková karta na nákup voľnopredajného sortimentu je platná v každej kamennej lekárni Dr.Max na území Slovenskej republiky.* Darčeková karta na nákup voľnopredajného sortimentu je platná v každej kamennej lekárni Dr.Max na území Slovenskej republiky.* 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.Všeobecné podmienky používania darčekovej karty nájdete na www.drmax.sk.Všeobecné podmienky používania darčekovej karty nájdete na www.drmax.sk.
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PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl
Pálenie záhy je už minulosťou. Rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy 
do  niekoľkých minút. Neutralizuje prebytočnú kyselinu v žalúdku. 
Zdravotnícka pomôcka.
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TRÁVENIE
Iberogast®
20 ml
Unikátny bylinný liek¹ na tráviace ťažkosti. Sila 9 bylín uľaví od jednej 
a viacerých tráviacich ťažkostí naraz. Uľavuje od kŕčov, plynatosti, 
bolesti brucha, nevoľnosti. Harmonizuje pohyb čriev a navyše pôsobí 
protizápalovo. * Akcia platí pri kúpe dvoch balení Iberogast®, 
2 × 20 ml, za 10,98 €, (z pôvodných 13,18 €), 27,450 €/100 ml. 
Pri kúpe jedného balenia Iberogast®, 20 ml, platí bežná cena 6,59 €, 
32,950 €/100 ml.

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.

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

PÁLENIE ZÁHY
Talcid®
20 žuvacích tbl
Dômyselné riešenie na pálenie záhy! Rýchla úľava od pálenia záhy. 
Neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa potreby. Chráni žalúdok. 
* Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu Talcid®, 20 žuvacích tbl 
získate druhé balenie len za polovicu. Liek¹ obsahuje hydrotalcid. 

TRÁVENIE
BioGaia® ProTectis® Kvapky
5 ml
Kvapky s L. reuteri pre diétny režim pri poruchách zažívania. VÝHODNE 
AJ BioGaia® ProTectis® Kvapky, 10 ml, za 17,49 € (z pôvodných 
20,29 €), 174,900 €/100 ml. Dietetická potravina.

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON 9® Premium
30 cps
Vhodný pri a po užívaní antibiotík. Kombinácia 9 kmeňov živých 
mikroorganizmov v maximálnej koncentrácii 20 miliárd CFU* v dennej 
dávke. Pre dospelých a deti od 3 rokov. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU BIOPRON 9® Premium. 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.

1. Liek na vnútorné použitie. * CFU – počet živých mikroorganizmov (colony-forming units).
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. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob.

-16%

-16%*

TRÁVENIE
Pancreolan® FORTE
60 tbl
Aby trávenie nebolo trápenie! Dodá potrebné tráviace enzýmy 
na prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Liek¹ obsahuje pankreatín. 

členov
Dr.Max

CLUB -50%*
na druhé balenie



Vyrobené vo 
ŠVAJČIARSKU

1799 €
/2129 € 2399 €

/2789 €

2699 €
/3149 €

999 €
/1338 €

2 × 100 g

4,995 €/100 g

1499 €
/1759 €

1499 €
/1879 € 0,150 €/1 ks

2399 €
/2839 €

1599 €
/1859 €

2599 €
/3069 €

2449 €
/3039 €

1099 €
/1289 €

PROSTATA
Prostenal® CONTROL 
75 + 15 tbl + DARČEK multifunkčný skrutkovač
Saw palmetto a pŕhľava dvojdomá pomáhajú udržovať správnu funkciu močového ústrojenstva a zdravie 
prostaty. Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi. Kotvičník zemný pomáha 
podporovať sexuálnu aktivitu. Vitamín B6 prispieva k znižovaniu únavy a vyčerpania. Vitamín D3 podporuje 
funkciu imunitného systému. Výživový doplnok.

IMUNITA
HLIVA USTRICOVÁ s rakytníkovým olejom 
120 cps + DARČEK krokomer
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom. Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov s deklarovaným 
obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule. Výživový doplnok.

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZY
Proenzi® Intensive 
120 + 60 tbl NAVIAC
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.

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®, 
gél 2 × 100 g za výhodnú cenu. Bežná cena Diclobene®, gél 100 g, je 6,69 €, 6,690 €/100 g.

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. 

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.

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. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob. 

-15%

PROSTATA, 
POTENCIA, VITALITA
Cemio RED3®
90 cps + DARČEK
Nová generácia starostlivosti o prostatu, potenciu a vitalitu. Tri účinky 
v jednej kapsule denne. Klinicky overené zložky v prvotriednej švajčiarskej 
kvalite. Slivka africká a ľan siaty podporujú zdravie prostaty, maca 
podporuje sexuálne zdravie a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen podporuje 
vitalitu. Navyše s exkluzívnym vianočným darčekom. Výživový doplnok.

SRDCE, CIEVY, ENERGIA
GS Koenzým Q10 Premium 60 mg
45 + 45 cps
Silná dávka 60 mg koenzýmu Q10 s vysokou vstrebateľnosťou. Navyše 
hloh na správnu činnosť srdca a ciev. Biotín pre normálny energetický 
metabolizmus. Vhodné pri užívaní statínov. Výživový doplnok.

PODPORA IMUNITY
GS Vitamín C1000 + šípky
70 + 70 tbl
Silná dávka vitamínu C na podporu imunitného systému a zníženie 
miery únavy a vyčerpania. Navyše obohatený o prírodnú silu šípok. 
V špeciálnej tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej postupné uvoľňovanie. 
Výživový doplnok.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY
Cemio Kamzík®
100 + 50 cps
Švajčiarsky originál na kĺby! Nie 1, ale 2 kolagény, nie bežné, ale natívne. Pre radosť z každého skoku! 
Vitamín C je dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách. Výživový doplnok.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY
GS Condro® DIAMANT
120 + 40 tbl
1 600 mg glukozamín sulfátu v dennej dávke a DIAMANT FORTESCIN®. Obsahuje aescin pre správne krvné 
zásobenie kĺbového puzdra, väzov a šliach. Vitamín C pre pevnosť kolagénovej siete chrupaviek a meniskov. 
Výživový doplnok.

Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob. Celú ponuku nájdete na www.darujemgs.sk.

DARČEK
MULTIFUNKČNÉ 
NÁRADIE 
s nadstavcami

MULTIFUNKČNÉ 

na kúpeľné pobyty
v každom balení.  

20 €
Poukaz

 v hodnote

na kúpeľné pobyty
v každom balení.  

20 €
Poukaz

 v hodnote

 Darujte
        svojim 
blízkym 
     zdravie 

na kúpeľné pobyty
v každom balení.  

20 €
Poukaz

 v hodnote

SÚŤAŽ
O VESMÍRNU
KOZMODRÁHU

-25%*

VIANOČNÁ PONUKAVIANOČNÁ PONUKA



5 rokov
z á r u k a

PAD upozornenie 
na displeji

ZDARMA

1169 €
/1299 €

2739 €
/3429 €

105 žuvačiek

0,261 €/1 žuvačka

1079 €
/1199 €

5099 €
/6398 €

629 €
/679 € 5,032 €/100 g

449 €
/479 € 22,450 €/100 g

849 €
/1079 €

600 g

1,415 €/100 g

659 €
/759 € 21,967 €/100 ml

989 €
/1189 €

135 ml

7,326 €/100 ml

1099 €

s kartou Dr.Max CLUB

/1259 € 549,500 €/100 g

1149 €

s kartou Dr.Max CLUB

/1239 €

600 g

1,9 15 €/100 g

L.SK.MKT.CC.11.2016.0454

/1319 € 9,990 €/100 g13

999 €
100 g

od 399 €
/479 €

30 ks

0,133 €/1 ks

5499 €
/6839 €

recyklačný 
poplatok 0,07 €3799 €

/4329 €

recyklačný 
poplatok 0,07 €

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. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP A2 
Accurate NEW s AD
1 ks
Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene, 
vybavený PAD technológiou na včasné rozpoznanie arytmie srdca. 
Klinicky overená presnosť, pamäť na 30 meraní. Zdravotnícka pomôcka. 

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. 

PAMÄŤ, ZRAK
Ginkgo Pro Brain
60 cps
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. Výživový doplnok.

ODVYKANIE 
OD FAJČENIA
Nicorette® Icemint Gum
105 liečivých žuvačiek, 4 mg
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Liek¹ zmierňuje chuť na cigaretu, 
keď pociťujete nutkanie fajčiť. Liečivé žuvačky Nicorette® obsahujú 
nikotín vo forme rezinátu a sú určené na orálne použitie. VÝHODNE AJ 
INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO RADU Nicorette®.

SRDCE
Omega 3-6-9
120 cps
Vďaka kombinácii rybieho, ľanového a slnečnicového oleja obsahujú 
kapsuly vyvážený pomer omega-3, -6 a -9 nenasýtených mastných 
kyselín. Denný príjem 250 mg mastných kyselín EPA a DHA prispieva 
k správnej funkcii srdca. Výživový doplnok.

ZUBNÉ PROTÉZY
COREGA®
Starostlivosť o vašu zubnú náhradu. Akcia platí na všetky produkty z produktového radu COREGA. 
* K nákupu akýchkoľvek dvoch produktov z produktového radu COREGA® získate dózu na protézy 
LEN ZA 0,01 €. Zdravotnícke pomôcky.

VITAMÍNY
Pharmaton® Geriavit
100 + 30 cps
Zlepšuje fyzickú a duševnú kondíciu. Liek1 pôsobí aj proti únave a podporuje celkovú vitalitu. 
* Akcia platí pri kúpe balenia 100 cps + 30 cps. Bežná cena Pharmaton Geriavit, 100 cps, je 46,29 € 
a Pharmaton Geriavit, 30 cps, je 17,69 €. 

MYKÓZA NECHTOV 
A KOŽE
Candibene
dermálny krém 20 g
Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka. 
Liek² obsahuje klotrimazol. 

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.

OPAR
ZOVIRAX® DUO
2 g
Jediný krém na liečbu oparov s dvojitým zložením. Liek² zastavuje 
množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. Je klinicky preukázané, 
že pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov. Skracuje čas hojenia.

NÁDCHA
QUIXX® Nosový sprej
30 ml
Starostlivosť o váš nos. VÝHODNE AJ QUIXX® extra Nosový sprej, 
30 ml, za 6,59 € (z pôvodných 7,59 €), 21,967 €/100 ml. 
Zdravotnícka pomôcka.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
BEBA® OPTIPRO® 2, 3, 4 a 5
600 g
Vitamíny A, C a D podporujú prirodzenú obranyschopnosť vášho 
dieťaťa.*

DOJČENSKÁ 
VÝŽIVA**
Sunar® premium 2, 3, 4, 600 g 
s mliečnym tukom
Prémiová starostlivosť o imunitu. Vitamín A prispieva k normálnej 
funkcii imunitného systému.*

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. * 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. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
Bepanthen® Care Masť
100 g
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenín. Na každodennú starostlivosť. Stará sa aj o prsné 
bradavky namáhané dojčením aj o suchú pokožku celej rodiny. * Akcia platí pri kúpe dvoch balení 
Bepanthen® Care Masť, 2 × 100 g, za 19,98 € (z pôvodných 26,38 €), 9,990 €/100 g. Pri kúpe jedného 
balenia  Bepanthen® Care Masť, 100 g, platí bežná cena 13,19 €, 13,190 €/100 g. VÝHODNE AJ Bepanthen® 
Care Masť, 30 g, za 5,19 € (z pôvodných 5,69 €), 17,300 €/100 g. Kozmetika.

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

-16%-24%*

-21%

-19%

-20%*

-20%

DÓZA NA PROTÉZY

LEN ZA 1 CENT *

6149 €

s kartou Dr.Max CLUB

/7699 €

recyklačný 
poplatok 0,07 €

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. 

-20%



Elektronický recept akceptujeme v každej lekárni. 
Musí byť vystavený lekárom v systéme eZdravie.
Na výber vašich liekov na predpis vám v lekárni postačí
iba kartička poistenca alebo občiansky preukaz.

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva k efek-
tívnej a účelnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise 
a zároveň zabraňuje duplicitám. Niektoré elektronické recepty vystavené v eZdravie aj naďalej vyžadujú papierovú 
formu (napríklad OPL) – poraďte sa so svojím lekárom, prosím. Ste v dobrých rukách

Na výber liekov 
už nepotrebujete 
papierový recept
❍ Nemusíte ich hľadať, 

nehrozí ich strata.

❍ Systém eviduje všetky 
predpísané lieky aj od rôznych 
lekárov, ktorí vypisujú recepty 
v systéme eZdravie.

❍ Ušetríte poplatok 0,17 € 
za každý recept, ktorý bol 
vystavený v systéme eZdravie.

❍ Nemusíte si zaťažovať pamäť:
lekárnik v systéme vidí, 
aké lieky užívate.

Rozviňte svoju krásu s kozmetikou NUANCE 
Vyskúšajte zimnú ponuku na celé portfólio produktov.

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 1. 12.  do 31. 12. 2018 alebo do 
vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

2 + 1
ZADARMO

Ste v dobrých rukách

BeautyClubBeautyClub

Akcia –20 % platí na všetky produkty zo všetkých produktových radov URIAGE a Eucerin® HYALURON-FILLER, Eucerin® HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, Eucerin® VOLUME-FILLER, 
 Eucerin® HYALURON-FILLER + ELASTICITY, Eucerin® ELASTICITY-FILLER okrem akciových balení. Zľava 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio produktov BIODERMA, okrem promo 
balíčkov a zľava 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov EAU THERMALE Avène zo všetkých produktových radov okrem akciových balení. Pri rôznych cenách produktov 
získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie URIAGE, Eucerin® a EAU THERMALE Avène platia od 1. 12. do 31. 12. 2018 
alebo do vypredania zásob, akcia BIODERMA platí od 10. 12. do 16. 12. 2018. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Milí klienti,
vitajte vo svete jedinečnej starostlivosti o vaše zdravie a krásu. 
Prinášame vám výhodnú ponuku produktov vhodných na zimné 
obdobie, ktoré potešia nielen vás, ale aj vašich blízkych.

Celú ponuku nájdete online 
na www.drmax.sk/beautyclub

ELASTICITY-FILLER
Pleťové olejové 
sérum, 30 ml

HYALURON-FILLER 
+ ELASTICITY
Denný krém, 50 ml

HYALURON-FILLER
Nočný krém, 50 ml
Nočné sérum, 30 ml

Termálna voda 
v spreji, 300 ml

Nočný vyhladzujúci 
regeneračný balzam 
proti vráskam, 30 ml

Relipidačný balzam 
pre atopickú pokožku, 400 ml

Extra výživný 
kompenzačný krém 
50 ml

ZĽAVA

20 %Spoznajte novú francúzsku
kozmetiku URIAGE
Sila prípravkov URIAGE spočíva v termálnej vode,  
ktorú prípravky obsahujú. Ako tip vám prinášame  
tieto produktové rady:
Xémose – upokojenie suchej a atopickej pokožky
Bariéderm – ochrana a regenerácia pokožky
Age Protect – novinka v boji proti vráskam
Vyskúšajte produkty URIAGE teraz v zľave –20 % na celé portfólio.

Sprchový olej
1 l

Upokojujúci balzam
500 ml

Čistiaci penivý gél 
500 ml

Nodé DS+
Šampón, 125 ml

ZĽAVA

20 % 2 + 1
ZADARMO

2 + 1
ZADARMO



Akcia platí pri nákupe nad 39,90 € len v online lekárni Dr.Max. Akcia platí od 1. 12. do 19. 12. 2018. Viac informácií nájdete na www.drmax.sk/vianoce. 
SANYTOL je biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Nakúpte 
nad 39,90 € 

a získajte produkt 

len za 0,01 €.

LEN 
V ONLINE 
LEKÁRNI

®

AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

Nakupujte online na
      www.drmax.sk

2399 €
500 ml + 200 ml

3,427 €/100 ml

BIOLÓGIA V SLUŽBÁCH DERMATOLÓGIE

S BALÍČKAMI BIODERMA
DOPRAJTE STAROSTLIVOSŤ VAŠEJ POKOŽKE

V ponuke aj iné vianočné balíčky BIODERMA za výhodnú cenu.
Akcia 2 + 1 platí na celý rad produktov Avène. 
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

ČISTÝ POHĽAD 
NA SVET

K nákupu získate roztok 
na kontaktné šošovky 

ReNu® MultiPlus, 120 ml,

LEN ZA 0,01 €
0,008 €/100 ml

upokojenie z prírody

Akcia platí pri nákupe produktu ReNu MultiPlus, 360 ml.

1399 €
3,886 €/100 ml

od 3699 €
50 ml + 75 ml

29,592 €/100 ml

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob.

V ponuke aj iné vianočné balíčky VICHY za výhodnú cenu.



Ste v dobrých rukách

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI 
PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

PRIAZNIVÁ
CENA

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.

Pod vlastnou 
vlajkou
Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich spraviť dostupnejšie.

Prežite sviatky v zdraví

Zľava platí na vybrané výživové doplnky. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob.

Premium GoldAktiv 
120 cps za 3499 €  2499 €

VITALITA

Achillex  
60 + 30 cps za 2699 €  1799 €

VÄZY, ŠĽACHY

Complex 6 Aktiv  
180 + 90 tbl za 4999 €  3399 €
KĹBY, CHRUPAVKY

Complex 3 Aktiv  
180 + 90 tbl za 3699 €  2499 €
KĹBY, CHRUPAVKY

ReviHair
60 + 30 cps 

za 1599 €  1099 €
VLASY, 
NECHTY, PLEŤ

Lutein Complex Premium  
90 + 30 cps za 2799 €  2099 €

OČI

UŠETRÍTE
12 €

UŠETRÍTE
9 €

UŠETRÍTE
10 €

UŠETRÍTE
7 €

UŠETRÍTE
5 €

UŠETRÍTE
16 €


