
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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj  
pomaranč a zázvor 500 mg/10 mg
12 vreciek + vlhčené obrúsky za 1 cent
Liek¹ odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. 
Nespôsobuje ospalosť. Bez umelých farbív. K nákupu PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč 
a zázvor 500 mg/10 mg, 12 vreciek, získate Linteo® vlhčené obrúsky, 10 ks (v hodnote 0,59 €),  
LEN ZA 0,01 €, 0,001 €/1 ks. AKCIA PLATÍ AJ PRE OSTATNÉ PRÍCHUTE PARALEN® GRIP horúci nápoj.

LOKÁLNA BOLESŤ 
Voltaren Forte 2,32 % gél
2 × 150 g 
Liek² vo forme gélu s účinkom až na 12 hodín. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.  
Stačí aplikovať iba 2× denne. Ľahko otvárateľný uzáver. 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 diclofenacum diethylaminum.

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.

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. Neobsahuje 
konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek
Liek¹ na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám v priebehu 1 minúty (na základe štúdie in vitro). 
Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ LIEKY Z RADU STREPSILS®.

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 €), ZADARMO. 
Výživové doplnky. VESELÉ VIANOCE VÁM PRAJE Dr.Max
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1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom 
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob.  

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. 2019 alebo do vypredania zásob.  

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.

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

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
JOX®
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml
Liek⁷ na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana pri zápalových 
a infekčných ochoreniach. Obsahuje jódovaný povidón a alantoín.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek
Horúci nápoj na účinnú úľavu od príznakov chrípky a prechladnutia. Liek¹ odstraňuje bolesti hlavy, 
svalov a kĺbov, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos a znižuje horúčku. VÝHODNE AJ COLDREX® 
Horúci nápoj CITRÓN S MEDOM, 10 vreciek¹, za 7,99 € (z pôvodných 9,29 €), 0,799 €/1 vrecko. 

NÁDCHA
Olynth® PLUS 1 mg/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Lieky⁵ uvoľňujú upchatý nos, urýchľujú hojenie poranenej nosovej sliznice, chránia nosovú sliznicu, 
bez obsahu konzervačných látok. Olynth® PLUS 1 mg/50 mg/ml, nosová roztoková aerodisperzia, 
10 ml, obsahuje xylometazolíniumchlorid a dexpantenol. Olynth® HA 0,1 %, nosová roztoková aero dis- 
perzia, 10 ml, obsahuje xylometazolíniumchlorid. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Olynth®.

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®  
SPRAY FORTE
orálna aerodisperzia, 15 ml
TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla. Pôsobí na bolesť 
v hrdle trojitým účinkom – proti bolesti, proti zápalu a proti 
baktériám a kvasinkám. VÝHODNE AJ TANTUM VERDE® SPRAY, 
orálna aerodisperzia, 30 ml za 6,99 € (z pôvodných 7,39 €), 
23,300 €/100 ml. Lieky⁷ obsahujú benzydamíniumchlorid.

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.

Vedeli ste, že
ľudia si často mýlia, či ide o chrípku  
alebo prechladnutie?

Prechladnutie je zápal horných dýchacích ciest,  
ktorý sa prejavuje bolesťou v krku či nádchou,  
ale len zriedkavo zvýšenými teplotami. Chrípku 
pociťujeme na celom tele. Prichádza náhle, 
spolu s veľkou vyčerpanosťou a často  
vysokými horúčkami.

SUCHÝ KAŠEĽ
Tussical 1,5 mg/ml
200 ml
Tussical sa používa na symptomatickú liečbu suchého  
dráždivého kašľa rôzneho pôvodu.  
Liek¹ obsahuje butamirátium dihydro gen citrát.

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 5,79 €  
(z pôvodných 6,19 €), 3,217 €/100 ml.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® Sirup
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ. 
Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť. Liek¹ obsahuje 
ambroxoliumchlorid. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY 
Z RADU MUCOSOLVAN®.

VLHKÝ KAŠEĽ
Ambroxol Dr.Max sirup  
15 mg/5 ml alebo 30 mg/5 ml
100 ml
Lieky¹ pomáhajú vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimulujú 
činnosť riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčujú tak 
vykašliavanie a zmierňujú kašeľ. Obsahujú ambroxoliumchlorid.

NÁDCHA
Sanorin® 1 ‰
nosová roztoková instilácia, 10 ml
Zmierňuje príznaky akútnej nádchy, rýchlo a účinne uvoľňuje 
upchatý nos a prínosové dutiny. Vhodný na aplikáciu od 15 rokov. 
VÝHODNE AJ Sanorin 0,5 ‰, nosová roztoková instilácia,  
10 ml, za 4,49 € (z pôvodných 4,99 €), 44,900 €/100 ml.  
Lieky5 obsahujú nafazolíniumnitrát. 

BOLESŤ
Parapyrex Combi  
500 mg/65 mg
20 tbl
Liek1 je vhodný na úľavu od bolesti hlavy, pri migréne, od bolesti 
chrbta, zubov a menštruačnej bolesti, zmierňuje nepríjemné 
príznaky sprevádzajúce chrípku a nachladnutie, ako je bolesť 
svalov a kĺbov, bolesť hrdla, a znižuje horúčku. Nedráždi žalúdok.

MERANIE KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plnoautomatický 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.
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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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON® 9 Premium
30 cps
Prémiový komplex živých mikroorganizmov s frukto oligo-
sacharidmi na ideálnu podporu vašej celkovej pohody 
a rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života počas 
a po liečbe antibiotikami. VÝHODNE AJ BIOPRON® 9 Premium, 
60 cps, za 16,99 € (z pôvodných 19,79 €). Výživové doplnky.

ŽIVÉ BAKTÉRIE
LINEX® COMPLEX
14 cps
Kombinácia živých baktérií Lactobacillus rhamnosus GG 
s garanciou 20 miliárd CFU* v dennej dávke (2 kapsuly), 
vitamínov B1, B2, B6 a zinku na užitie pri únave a celkovom 
oslabení imunitného systému. 1 – 2 cps denne. Pre dospelých 
a deti od 6 rokov. Výživový doplnok.

VIANOCE BEZ  
PÁLENIA 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.

HISTAMÍN
DAOsin®
60 cps
DAOsin s patentovaným biogénnym enzýmom DAO 
(DiAminoOxidáza) poskytuje telu prírodný komplex enzýmov 
potrebný na spracovanie prebytočného histamínu. 
Výživový doplnok.

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.

VIANOCE BEZ  
PÁLENIA ZÁHY
Talcid®
50 žuvacích tbl
Dômyselné riešenie na pálenie záhy! Rýchla úľava od pálenia 
záhy. Neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa potreby. Chráni 
žalúdok. Liek¹ obsahuje hydrotalcid.

NADÚVANIE
Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. Prináša úľavu 
pri črevných a brušných ťažkostiach. Zdravotnícka pomôcka.

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml
1 riešenie na 6 tráviacich ťažkostí. Aby ste sa zbavili tráviacich 
problémov, stačí použiť JEDINÝ liek¹ – Iberogast. Unikátna 
kombinácia 9 liečivých bylín. Uľavuje od nadúvania, pocitu plnosti, 
žalúdočno-črevných kŕčov, ako aj bolestí brucha, žalúdka či 
od nevoľnosti. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ 
Iberogast®, 20 ml¹, za 5,99 € (z pôvodných 6,59 €), 29,950 €/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. VÝHODNE AJ Hylak® forte, 
30 ml¹, za 4,99 € (z pôvodných 5,39 €), 16,633 €/100 ml.

Užite si Vianoce  
aj s dlhoročnými tradíciami
Aj vy sa neviete dočkať Štedrého dňa 
a vysnívaného pokoja s rodinou pri vianočnej 
rozprávke? Aby vás nič nevytrhlo z vianočnej 
pohody, snažte sa pripraviť si všetko vopred 
a zapojte do príprav celú svoju rodinu. Práca vám 
pôjde nielen rýchlejšie, ale spoločne sa budete 
cítiť aj veselšie. Veď počas vianočných sviatkov 
ide práve o to, aby bola celá rodina pokope. 
Počas Štedrého dňa dodržte i vianočné tradície, 
pretože práve tie dávajú tomuto dňu ten kúzelný 
voňavý nádych.

Zlaté prasiatko
Aj vy si s úsmevom na perách spomínate, 
ako vám tiekli slinky zakaždým, keď mama 
pripravovala štedrovečernú hostinu? A ako 
schovávala pred vami hrnce, keď ste si chceli 

„uždibnúť“? Tradícia hovorí, že ak vydržíme na Štedrý deň 
nejesť až do slávnostnej večere, uvidíme zlaté prasiatko 
– symbol bohatstva a hojnosti. Tento zvyk siaha ďaleko do 
minulosti a určite má svoje čaro. Nezabúdajte však, že nie pre 
každého z nás je vhodné naplno pôst dodržať. Predovšetkým 
starší, deti, ľudia s ochoreniami tráviaceho traktu či 
metabolickými chorobami by mali počas tohto dňa jesť aspoň 
striedmo. To isté by malo platiť aj počas slávnostnej večere, 
a síce snažiť sa neprejedať ani po celodennom hladovaní. 

Pevná vôľa je však tiež len jedna, a preto majte poruke 
tráviace enzýmy na rýchlejšie pretrávenie či lieky na 
neutralizáciu žalúdočnej kyseliny a zmiernenie pálenia záhy. 
Pozitívne účinky na trávenie, ako aj na celkové zdravie nášho 
organizmu majú aj „pozitívne baktérie“ vo forme probiotík.

Bozk pod imelom
Halúzky imela vešiame zvyčajne s červenou 
mašľou nad sviatočný stôl, znázorňujú pevnosť 
zväzku celej rodiny. História tejto rastliny 
spadá až do obdobia Keltov, pre ktorých bola 

čarovnou a mala magickú silu. Využívali ju preto aj počas 
svojich rituálov. Nezdráhajte sa a dajte si bozk s milovanými 
pod darovaným imelom. Hovorí sa, že si tak zabezpečíte 
šťastie a zelenú lásku, ktorá bude neustále prekvitať. 
A aby ste počas Vianoc prekvitali i vy, snažte sa neprepadnúť 
stresu. 

Pri množstve povinností pomôže napríklad magnézium, 
ktorým zvýšite svoju odolnosť proti stresu a únave. Na večer 
si uvarte čaj z medovky, ktorá má nielen uvoľňujúce účinky, 
ale okrem iného spríjemní aj váš spánok.

Rozpolenie jabĺčka
K štedrovečernému stolu neodmysliteľne patrí 
aj červené jabĺčko, ktoré sa rozkrojí kolmo na 
jadierka. Ak sa po rozpolení jablka objaví 
hviezdička, symbolizuje to zdravie po celý 

rok pre všetkých členov rodiny. Ak sa ale objavia jadierka 
v tvare kríža, nebýva to dobré znamenie. Aby sme si privodili 
zdravie, zjeme počas slávnostnej večere aj oblátku s medom 
a cesnakom.

Svoj imunitný systém naštartujete aj prísunom vitamínu C, 
ktorý podporí obranyschopnosť organizmu. Prispeje 
k zníženiu únavy a vyčerpania, ochráni bunky pred 
oxidačným stresom. Výborným prírodným zdrojom tohto 
vitamínu sú napríklad šípky.
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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. 2019 alebo do vypredania zásob.  

PAMÄŤ
GinkoPrim® MAX
60 + 60 tbl NAVIAC
Vianočné balenie, vysokokvalitný výťažok z Ginkgo biloba na vašu pamäť.  
Výživový doplnok 

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

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. 2019 alebo do vypredania zásob.

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 6,59 €, 
6,590 €/100 g.

VITAMÍNY
Pharmaton® Geriavit
100 cps alebo 30 cps
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng 
G115® prispieva k telesnej a duševnej pohode, odolnosti organizmu voči stresu a pomáha podporovať 
vitalitu organizmu. Výživové doplnky.

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. Vianočné balenie Ibalgin®, gél alebo krém, 2 × 100 g, 
za výhodnú cenu. Bežná cena Ibalgin® gél a krém, 100 g, je 6,89 €, 6,890 €/100 g.  
Produkty je možné kombinovať.

ZUBNÉ PROTÉZY
COREGA Dvojitá sila
36 čistiacich tbl
Uvoľňuje 2× viac čistiacich zložiek (in vitro, vs Corega TABS). Rýchle a dôkladné čistenie. Pomáhajú 
odstraňovať škvrny. K nákupu dvoch ľubovoľných produktov COREGA získate kefku na zubné 
náhrady (v hodnote 4,99 €) ZADARMO. AKCIA PLATÍ AJ NA INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU 
COREGA. Zdravotnícke pomôcky.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY
GS Condro® DIAMANT
120 tbl + DARČEK zlatá dóza
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.

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.

ZDRAVÉ KĹBY
Cemio Kamzík®
120 cps + DARČEK zlatá dóza
4-mesačná kúra. Švajčiarsky originál na kĺby. Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu 
pre normálnu funkciu kĺbových chrupaviek. Obsahuje kolagén typu 1 a 2 v prirodzenej podobe. 
Výživový doplnok.

ENERGIA
GS Koenzým Q10 s biotínom PLUS
60 + 60 cps + DARČEK zlatá dóza
Dávka 60 mg koenzýmu Q10 s vysokou vstrebateľnosťou. Biotín pre normálny energetický 
metabolizmus, psychickú a nervovú činnosť. Výživový doplnok.

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.
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PAMÄŤ
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.

VLASY, NECHTY,  
PLEŤ
Collagen Drink
30 vreciek
Výživový doplnok vo forme prášku na prípravu nápoja s obsahom 
až 10 g kolagénu v jednej dávke, 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.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife  
BP 3AG1 New s adaptérom
1 ks – teplomer MT 3001 ZADARMO
Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou na 
zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami. 3 roky záruka. 
Zdravotnícka pomôcka.

SPÁNOK  
A NERVOZITA
SÉDATIF PC®
60 tbl
Homeopatický liek¹, tradične používaný pri úzkostných stavoch, 
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Neutlmuje 
a nie je návykový.

KLIMAKTÉRIUM
GS Merilin HARMONY
60 + 30 tbl
Vysokoúčinný v období klimaktéria. Prírodný a nehormonálny. 
Ploštičník na všetky prejavy klimaktéria (návaly tepla, potenie), 
ľubovník pre psychickú pohodu. VÝHODNE AJ GS Merilin,  
60 + 30 tbl, za 22,69 € (z pôvodných 26,39 €). Výživové doplnky.

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.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Magnesium B6 Gold
30 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.

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

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Supradyn® CoQ10 energy
30 tbl
Chýba vám energia? Cítite sa unavení? Vyvážený komplex 
vitamínov, minerálov a stopových prvkov s koenzýmom Q10. 
Vďaka obsahu niacínu prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. 
VÝHODNE AJ Supradyn® CoQ10 energy, 60 tbl, za 15,69 € 
(z pôvodných 17,09 €). Výživové doplnky.

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.

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.

IMUNITA
Celaskon® ČERVENÝ POMARANČ
30 tbl eff
Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Užíva sa pri zvýšenej potrebe vitamínu C 
počas dospievania, v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných 
ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov. K nákupu Celaskon® ČERVENÝ POMARANČ, 30 tbl eff, 
získate Celaskon® ČERVENÝ POMARANČ, 10 tbl eff (v hodnote 2,49 €), ZADARMO.  
Lieky¹ obsahujú kyselinu askorbovú.

IMUNITA
HLIVA USTRICOVÁ  
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
60 + 60 cps
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodnom 
vianočnom balení. Hliva pochádza od certifikovaných 
pestovateľov s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2 mg  
v 1 kapsule. Rakytník podporuje funkciu imunitného systému. 
Bez prímesí a konzervačných látok. Výživový doplnok. 

VITAMÍNY
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tbl + DARČEK strieborná dóza
Extra silná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok. V špeciálnej 
tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej postupné uvoľňovanie. 
VÝHODNE AJ GS Vitamín C 500 so šípkami, 100 + 20 tbl 
+ strieborná dóza ako darček, za 9,99 € (z pôvodných 11,69 €). 
Výživové doplnky.

1. Liek na vnútorné použitie.  
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu 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. 2019 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. 2019 alebo do vypredania zásob.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Dolgit® krém
100 g
Je určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických bolestí 
a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu formou 
lokálneho zábalu. Vhodný od 14 rokov. Liek² obsahuje ibuprofén.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
NUROFEN® 200 MG LIEČIVÁ NÁPLASŤ
2 ks
Liek² uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, podvrtnutí 
či pomliaždení v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok 1 náplaste  
až počas 24 hodín. Diskrétna, flexibilná, neobmedzuje pohyb. 
Obsahuje ibuprofén. Pôsobí protizápalovo. 

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.
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom 
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob.

* 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. 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. 2019 alebo do vypredania zásob. 

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

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Bepanthen® Baby
2 × 100 g 
Názov sa mení, zloženie zostáva. Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenia.  
Na každodennú starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky namáhané dojčením i o suchú pokožku 
celej rodiny. Pri kúpe dvoch balení získavate výhodnú cenu 9,99 € za jeden kus, 9,990 €/100 g.  
Bežná cena jedného balenia Bepanthen® Baby je 13,39 €, 13,390 €/100 g. Kozmetický výrobok.

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Nutrilon™ 2, 3, 4 alebo 5
800 g
Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu 
materského mlieka pre podporu imunity vášho dieťaťa. Vitamíny 
A, C a D prispievajú k správnej funkcii imunitného systému.*

NÁDCHA
PHYSIOMER® Hypertonický
135 ml
Prírodný nosový sprej. Uvoľní upchatý nos pri nádche 
a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene 
regeneruje. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE  
AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER®.  
Zdravotnícke pomôcky.

IMUNITA
HLIVIAČIK® SIRUP  
S HLIVOU USTRICOVITOU  
+ RAKYTNÍK  
s príchuťou hrušky
100 ml
Sirupy z prírodných zdrojov na podporu imunity pre deti od 1 roka. 
Obsahujú ovocný koncentrát z viac ako 1 kg čerstvého ovocia, 
rakytník a hlivu so 118,2 mg betaglukánov v 1 lyžičke. Sirup možno 
užívať neriedený, zmiešať s nápojom alebo ho pridať do jedla. 
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ HLIVIAČIK® SIRUP 
S HLIVOU USTRICOVITOU + RAKYTNÍK s príchuťou višne, 
100 ml, za 8,99 € (z pôvodných 10,79 €), 8,990 €/100 ml. 
Výživové doplnky.

BOLESŤ UŠÍ
DOLORgit med Ušné kvapky
10 ml
Kvapky pomáhajú zmierňovať bolesť, začervenanie a svrbenie. 
Použiteľné pre deti od veku 12 mesiacov. Zdravotnícka pomôcka.

MULTIVITAMÍNY  
PRE DETI
Vibovit®+ Abeceda
50 ks
Želé multivitamíny pre deti v tvare písmen s vynikajúcou ovocnou 
chuťou a komplexom 10 vitamínov a minerálnych látok pre 
podporu ich imunity. VÝHODNE AJ iné multivitamínové želé 
Vibovit®+. Výživové doplnky. Neslúžia ako náhrada pestrej 
a vyváženej stravy.

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.

HLADINA CUKRU  
V KRVI
TEREZIA DIAREGUL
60 cps
Obsahuje hnojník obyčajný, tinosporu srdcolistú, škoricu a zázvor. 
Je vhodný pre osoby so zvýšenou hladinou cukru v krvi a ako 
doplnok pri užívaní antidiabetík. Môžu ho užívať osoby s poruchou 
glukózovej tolerancie aj ľudia trpiaci nadváhou. Výživový doplnok.

KŔČOVÉ ŽILY,  
HEMOROIDY
Flebaven® 500 mg
90 tbl
Lieči prejavy žilového ochorenia, ako bolesť, opuch a pocit 
ťažkých nôh. Tiež lieči príznaky akútneho hemoroidálneho 
ochorenia. Liek¹ obsahuje mikronizovaný diosmín.

OPAR
ZOVIRAX DUO 50 mg/g + 10 mg/g
dermálny krém, 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.

ZÁPCHA
lactecon®
perorálny roztok 200 ml
Liek¹ na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom. 5 ml laktulózového 
perorálneho roztoku obsahuje 3,335 g laktulózy. Laktulóza 
vykazuje prebiotický účinok. Napomáha zmäkčovať stolicu, 
účinkuje v hrubom čreve, a tým uľahčuje vyprázdňovanie. 
Nenávykový a ideálny aj na dlhodobé používanie pre široké 
spektrum pacientov od dojčiat až po seniorov.

VITAMÍNY
Jamieson™ B12
100 tbl
Vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene, ktorá je 
dôležitá pre tvorbu energie, k správnej činnosti nervového 
a imunitného systému, k odstráneniu stavov únavy a vyčerpania.
Vitamín B12 zohráva úlohu v procese delenia buniek a krvotvorby. 
Výživový doplnok.

VITAMÍNY
Jamieson™ B6 + B12
90 + 20 tbl
Vitamín B6 a kyselina listová prispievajú k aktívnej látkovej 
premene homocysteínu, vitamín B12 pôsobí na rast červených 
krviniek. Kyselina listová sa zúčastňuje na zabezpečovaní 
psychickej rovnováhy a optimálnom budovaní imunitného 
systému. Výživový doplnok.

MYKÓZA  
NECHTOV A KOŽE
Canespor® krém
15 g
Koniec svrbenia aj pálenia, koniec plesniam. Určený na liečbu 
kožnej mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových priestorov, 
rúk a ďalších častí tela. VÝHODNE AJ Canespor® roztok, 15 ml, 
za 7,29 € (z pôvodných 8,09 €), 48,600 €/100 ml a Canespor® 
sada na nechty, 10 g, za 20,99 € (z pôvodných 23,59 €). Lieky2 
obsahujú bifonazol.

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. 
Zdravotnícke pomôcky.

1+1
ZADARMO

LAKTOBACILY
Probio Sticks  
EXTRA STRONG
7 ks
Výživový doplnok so sladidlami obsahuje 4 kmene mikrobiálnej 
kultúry v extra silnej koncentrácii 30 miliárd CFU v dennej dávke 
a vitamín C, ktorý prispieva k správnej funkcii imunitného systému. 
Vo forme prášku určeného na priame rozpúšťanie v ústach bez 
nutnosti zapíjania.
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8,990 €/100 ml

/1079 €

S kartou
Dr.Max CLUB

579 €
2,895 €/100 ml

/729 €

659 €
21,967 €/100 ml

30 ml /759 €

-17%

-20%-16%

-15%

-16% -16%

1199 €
11,990 €/100 g

100 g /1219 €

Sudocrem®  
care & protect,  

30 g,
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,59 € 679 €

UŠETRÍTE

KÚPTE  
2 ks



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.

www.drmax.sk/produkty

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

Lekárenská kvalita, priaznivá cena.

Nechajte si poradiť 
v BeautyClub Dr.Max to najlepšie 
pre vašu krásu a zdravie. Navštívte 
nás v lekárňach, online na stránke 
www.drmax.sk/beautyclub, 
na Instagrame a Facebooku.

Krása 
sa začína 
zdravímBBB

B B
B

Zľava –4 € platí pri nákupe produktu VICHY MINÉRAL 89 Hyaluron-Booster, 50 ml. Zľavu 
–10 € získate pri nákupe produktov LA ROCHE-POSAY nad 38 €. Zľava platí na všetky 
produkty z produktových radov LA ROCHE-POSAY okrem akciových balení. Zľava –15 % 
platí na všetky produkty z produktových radov Eucerin® HYALURON-FILLER, Eucerin® 
HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, Eucerin® VOLUME-FILLER, Eucerin® HYALURON-
-FILLER + ELASTICITY, Eucerin® ELASTICITY-FILLER, Eucerin® DermatoCLEAN, Eucerin® 
ANTI-PIGMENT, Eucerin® Q10 Active okrem akciových balení. Akcia 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. Zľava –20  % platí na všetky produkty zo všetkých produktových 
radov URIAGE. Zľavy nie je možné kombinovať s  inými akciovými ponukami. Akcia 
LA ROCHE-POSAY platí IBA od 1. 12. do 22. 12. 2019. Všetky ostatné vyššie zobrazené 
akcie platia od 1. 12. do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární 
s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Dovoľte svojej pleti opäť voľne dýchať 
vďaka produktom Eucerin

Cesta ku zdravej kráse 
s Termálnou vodou Uriage

Posilnenie a hydratácia pleti 
s produktmi od VICHY

Starostlivosť počas zimných dní 
s kozmetikou LA ROCHE-POSAY

Regenerácia pleti s produktmi Avène

2+ 1
ZADARMO

www.drmax.sk/beautyclub

ZĽAVA

-20 %
NA CELÉ 

PORTFÓLIO

ZĽAVA

-10 €
PRI NÁKUPE 

NAD 38 €

MINÉRAL 89 

Hyaluron-Booster

so ZĽAVOU

-4 €

ZĽAVA

-15 %

NOVINKA



Darček získate k nákupu nad 39,90 €. Akcia platí od 20. 11. do 20. 12. 2019 alebo do vypredania zásob len v online lekárni Dr.Max. Viac informácií nájdete na www.drmax.sk/vianoce. 
Wobenzym je liek na vnútorné použitie. Ibuprofen STADA je liek na vnútorné použitie, obsahuje ibuprofén. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa 
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

K nákupu
nad 39,90 €

získate darček 

ZADARMO

LEN 
V ONLINE 

LEKÁRNI

Rethinking healthcare

Ranná dávka zdravia.

z Nórska

BP A150 AFIB

NC 100

Zdravie svojich
 blízkych

pod kontrolou

NC 200Pri rôznych cenách produktov získate 
zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

V akcii 5 + 1 zadarmo získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. 
Pri využití akcie Nutrilon 5 + 1 zadarmo získate darček LEGO duplo ZADARMO.

70
ROKOV

INDULONA
SPOKOJNOST

Števo 
Martinovic
herec

NUTRILON
PRE PODPORU IMUNITY*

5+1
ZADARMO

2+1
ZADARMO

VÝHODNÉ
DARČEKOVÉ

BALENIE
2 × 250 ml

1999€
3,998 €/100 ml

2 × 250 ml

-15%

od 2759 €
/3249 €

recyklačný poplatok 0,02 €

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 12. do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob.
* 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. 

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online na
www.drmax.sk



DARČEKOVÉ 
BALENIA 

ZA VÝHODNÚ  
CENU

KĹBY
Complex 6 Aktiv
180 + 90 tbl

2999 €
/4999 €

KĹBY
Complex 3 Aktiv
180 + 90 tbl

2499 €
/3699 €

OČI
Lutein Complex PREMIUM
90 + 30 cps

2099 €
/2799 €

VLASY, NECHTY, PLEŤ
ReviHair
60 + 30 cps

1099 €
/1599 €

VITALITA
PREMIUM GoldAktiv
120 cps

2999 €
/3499 €

ABSOLÚTNY KLENOT  
PRE VAŠU KRÁSU

NUANCE ABSOLUTE CAVIAR 
AND PEARL

VZÁCNE EXTRAKTY Z PERÁL, 
KAVIÁRU A KOMPLEX 

OMLADZUJÚCICH LÁTOK 
STIMULUJÚ PRIRODZENÚ 

OBNOVU BUNIEK V PLETI.

VÝSLEDKOM JE OMLADENÁ,  
VYPLNENÁ A ROZŽIARENÁ PLEŤ.

Exkluzívne len vo vybraných kamenných lekárňach Dr.Max s ponukou dermokozmetiky a na www.drmax.sk. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika. 
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. 11. do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob.

Vianočná ponuka produktov
Dr.Max pre vaše zdravie

Výživové doplnky. Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. 

od 799 €
15,980 €/100 ml

50 ml

2+1
ZADARMO

NA CELÉ  
PORTFÓLIO


