
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. 5. do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob. 

BOLESŤ
VALETOL®
24 tbl
Liek¹ sa používa pri bolesti hlavy, zubov, migréne,  
bolesti pri nachladnutí a pooperačnej bolesti.

BOLESŤ A LOKÁLNA BOLESŤ  
Voltaren®   
Radosť z pohybu. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. * Akcia platí na vybrané produkty z produktového radu Voltaren®. Voltaren Forte 2,32 % gél 50 g, 100 g, 150 g, 180 g, je na vonkajšie použitie 
a obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg, 5 ks, liečivá náplasť je na vonkajšie použitie a obsahuje diclofenacum natricum. Voltaren Rapid 25 mg, 20 mäkkých cps, je na vnútorné použitie 
a obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 obalených tbl, je na vnútorné použitie a obsahuje diclofenacum kalicum. VoltaTherm, 5 hrejivých náplastí je zdravotnícka pomôcka. 

KOLAGÉN
Colafit®
60 kociek
Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko prehlt nu teľ
ných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len 1 kocka 
denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový doplnok. 

ALERGIA
Fenistil® 0,1 %
dermálny gél, 30 g
Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho pôvodu. Účinkuje 
priamo v mieste svrbenia a podráždenia. Forma gélu má chladivý 
účinok. Liek² obsahuje dimetindeni maleas.

BOLESŤ
Ibalgin® 400
48 tbl
Ružový Ibalgin je len jeden. Liek1 pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, kĺbov, men štruač ných  
bolestiach a horúčkach pri chrípkových ochoreniach. Má protizápalový účinok. Pre dospelých a dospie va jú cich  
od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén. K nákupu Ibalgin® 400, 48 tbl, získate praktické puzdro na blister LEN ZA 0,01 €.
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TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml
Vaše trávenie ako nové. Liek¹ na rýchlu a účinnú obnovu črevnej 
mikroflóry pri hnačke, ale aj pri 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. 

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. 5. do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob.

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. 5. do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob. 

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Flectopar®
7 ks
Náplasť na liečbu následkov športových poranení, podvrtnutia, 
natiahnutia, pomliaždenia a opuchu. Každá náplasť je balená 
samostatne. Stačí nalepiť 1 × denne.  
Liek² obsahuje diklofenak epolamín.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Diclobene
gél 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. 

Vedeli ste, že
problémy s kĺbmi má 
stále viac mladých ľudí?  
Začnite sa starať o svoje kĺby 
už od mladosti a doprajte im 
správnu výživu aj zvnútra. 
Určite sa vám odmenia 
fungovaním na dlhé roky. 

Vedeli ste, že
kliešťa môžete „chytiť“ 

nielen v lesoch, ale aj 
v parkoch, na kúpaliskách 
či hocikde na trávnikoch?  

Po príchode zvonku si dôkladne 
skontrolujte oblečenie aj celé telo. 

Prisatého kliešťa čo najskôr  
odstráňte napríklad pomocou 

špeciálnej pinzety.

BOLESŤ,  
HORÚČKA
MIG-400®
30 tbl
Rýchly proti bolesti a horúčke. Liek1 obsahuje ibuprofén. 

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZIVÁ
proenzi®  
ArthroStop® Rapid+
180 tbl
Komplexná kĺbová výživa so silou 3 látok. Špičková starostlivosť 
o vaše kĺby s dlhodobým účinkom až 2 – 3 mesiace po ukončení 
užívania. Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex. 
Obsahuje glukozamín, chondroitín a kolagén. S extraktom 
z boswellia serrata, ktorý pomáha udržiavať zdravé a pružné kĺby, 
a s vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu 
pre správnu funkciu chrupaviek. Výživový doplnok.

KĹBY
GS Condro® DIAMANT
120 tbl 
1 600 mg glukozamín sulfátu v dennej dávke a DIAMANT 
FORTESCIN®. Aescin na správne prekrvenie kĺbov, väzov a šliach. 
Vitamín C pre tvorbu kolagénovej siete chrupaviek a meniskov. 
Výživový doplnok.

KLIEŠTE
Atix
súprava na bezpečné  
odstraňovanie kliešťov
Kliešťa zmrazí a bezpečne odstráni. Vhodné pre ľudí aj zvieratá. 
Zdravotnícka pomôcka.

ALERGIA
Claritine® 10 mg
10 tbl
Rieši príznaky alergickej nádchy, prejavy sezónnych alergií, aj 
celoročných alergénov v interiéroch. Uľavuje od kýchania, výtoku 
z nosa, slzenia očí, svrbenia a začervenania pokožky s vyrážkami. 
VÝHODNE AJ Claritine® 10 mg, 7 tbl, za 4,39 € (z pôvodných 
4,79 €). Lieky¹ obsahujú loratadín. Bezplatná mobilná aplikácia 
dostupná na www.claritine.sk.

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. 

ALERGICKÁ  
NÁDCHA
STÉRIMAR™ Mn
nosový mikrosprej  
s obsahom morskej vody  
a mangánu, 50 ml
Potláča vylučovanie histamínu zodpovedného za príznaky 
alergickej nádchy, ako je kýchanie a svrbenie v nose. 
100 % prírodný, bez konzervantov. Vhodný pre všetky vekové 
skupiny, tehotné aj dojčiace ženy. VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Cu 
(meď), 50 ml, za 9,49 € (z pôvodných 11,09 €), 18,980 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky.

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

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

OPAĽOVANIE
EQUILIBRIA
opaľovacie prípravky + darček SUN INDICATOR
Spoľahlivé UVA a UVB filtre vhodne doplnené extraktom z morskej riasy laminaria ochroleuca. 
S obsahom bambuckého masla. Rad BABY môžu používať aj deti už od narodenia. * Akcia platí 
na všetky produkty z produktového radu EQUILIBRIA. K nákupu akéhokoľvek produktu značky 
EQUILIBRIA získate SUN INDICATOR, 7 ks (v hodnote 4,99 €), ZADARMO. Kozmetické výrobky.

PO OPAĽOVANÍ
PANTHENOL Omega
Dokonalá regenerácia a hydratácia nielen po opaľovaní. Prinášajú úľavu slnkom podráždenej 
pokožke. Vďaka zvýšenému obsahu Dpanthenolu účinne upokojujú a napomáhajú regenerovať 
pokožku po opaľovaní. * Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu vybraného produktu PANTHENOL 
Omega získate vodotesný obal na mobil LEN ZA 0,01 €. Kozmetika. 

ANTIPERSPIRANT
Driclor® ROZTOK
20 ml
Číry guľôčkový antiperspirant. Pomáha znižovať nadmerné 
potenie. Vhodný na podpazušie, dlane i chodidlá.  
Kozmetický prípravok.

1869 €
2,670 €/1 ks

/2169 €
619 €

6,190 €/100 g

/659 €

899 €
8,990 €/100 ml

100 ml /969 €

329 €
/369 €

S kartou
Dr.Max CLUB

2159 €
/2459 €

-16%

S kartou
Dr.Max CLUB

2549 €
/3069 €

1099 €
/1309 €

-16%

S kartou
Dr.Max CLUB

529 €
10 tbl /589 €

L.SK.MKT.CC.03.2018.0679

489 €
48,900 €/100 ml

/539 €

S kartou
Dr.Max CLUB

949 €
18,980 €/100 ml

Mn /1109 €

759 €
/809 €

459 €
4,590 €/100 ml

/489 €

od 699 €
13,980 €/100 ml

50 ml /999 €
739 €

4,927 €/100 ml

150 ml

-30%* 001 €*
LEN ZA

VODOTESNÝ  
OBAL NA MOBIL 

-20%

839 €
41,950 €/100 ml

/1059 €

PRÍPRAVA NA SLNEČNÉ DNIPRÍPRAVA NA SLNEČNÉ DNI



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. 5. do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob.

VITAMÍNY
GS Vitamín C 1 000 so šípkami
100 + 20 tbl
Vitamín C podporuje imunitu. Prispieva k zníženiu únavy, 
vyčerpania. Unikátna tableta TIMERELEASE s postupným 
uvoľňovaním. Navyše so šípkami. VÝHODNE AJ GS Vitamín C 
1000 so šípkami, 50 + 10 tbl, za 6,79 € (z pôvodných 7,79 €). 
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.

ZDRAVÁ  
POKOŽKA
Betakarotén 90 cps 
Betakarotén Forte 90 cps
Betakarotén je jednou z foriem vitamínu A, ktorý prispieva 
k udržaniu zdravej pokožky, dobrého zraku a správnemu 
fungovaniu imunitného systému. Výživový doplnok.

799 €
Forte 90 cps /899 €

629 €
90 cps /699 €

Taká výhodná, 
že ju budete chcieť 
využívať stále

Voľnopredajný sortiment je na účely zbierania bodov osobitným spôsobom defi novaný vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max. 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, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu uvedenú v príslušnom kategorizačnom 
zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z. Zľavu nie je možné uplatniť v e-shope. 
Zľavu je možné uplatniť v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr.Max.

www.drmax.sk/drmaxclub

Nový lepší vernostný program 
Dr.Max CLUB

Zbierajte body z nákupov voľnopredajného 
sortimentu na svoju vernostnú kartu 
a získajte zľavu až 20 %. 

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON® Forte
30 cps
Unikátny komplex živých mikroorganizmov S. Boulardii, laktobacilov 
a fruktooligosacharidov. Pre dospelých a deti už od ukončeného 
6. mesiaca života. VÝHODNE AJ BIOPRON® Forte, 60 cps,  
za 14,69 € (z pôvodných 18,69 €). Výživové doplnky. 

LAKTOBACILY
ProbioMaxík Baby
5 ml
Kvapky pre deti od nultého mesiaca veku s obsahom paten tova
ného bakteriálneho kmeňa Lactobacillus reuteri LR 92 MDX® 
v množstve 1,5 miliardy živých baktérií v dennej dávke.  
* K nákupu ProbioMaxík Baby, 5 ml, získate Simethicon Baby, 
30 ml (v hodnote 3,99 €), ZADARMO. Výživový doplnok.

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

HNAČKA
Imodium®
20 tvrdých kapsúl
Rýchla a účinná liečba akútnej a chronickej hnačky. Neovplyvňuje 
prirodzenú črevnú mikroflóru. Vhodné pre dospelých a deti  
od 6 rokov. VÝHODNE AJ Imodium® Instant, 6 orodisper go-
vateľných tabliet, za 3,69 € (z pôvodných 4,19 €).  
Lieky¹ obsahujú loperamídiumchlorid.

HNAČKA
Loperamid Dr.Max 2 mg
20 cps
Loperamid Dr.Max¹ sa môže užívať ako liečba náhle vzniknutej, 
krátkodobej (akútnej) hnačky. Obsahuje loperamidiumchlorid.

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. 

Dentálna hygiena

Poskytnutie poradenstva v lekárňach nenahrádza odbornú zdravotnú starostlivosť v oblasti zubného lekárstva a dentálnej hygieny. 
Vyobrazené produkty sú len ilustračné. Dostupnosť jednotlivých produktov závisí vždy od aktuálnej ponuky konkrétnej lekárne.

www.drmax.sk/drmaxclub

Navštívte lekáreň Dr.Max a nechajte 
si poradiť, ako sa správne starať 
o zuby a ústnu dutinu.

449 €
/499 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1149 €
100 + 20 tbl /1329 €

869 €
30 cps /1119 €

-22% ZADARMO*

Simethicon  
Baby, 30 ml 

799 €
159,800 €/100 ml

5 ml
589 €

/689 €
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489 €
/549 €

-17%

S kartou
Dr.Max CLUB

599 €
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1. Liek na vnútorné použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka.
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. 5. do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob. 

HLADINA CUKRU  
V KRVI
Glucea
60 tbl
Obsahuje extrakt z listov morušovníka bieleho a extrakt z tropickej 
liany zvanej gurmar, ktoré prispievajú k správnemu metabolizmu 
glukózy a udržaniu normálnej hladiny cukru v krvi.  
Výživový doplnok.

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. Kali brá 
cia v rámci 3ročnej záruky zadarmo. Zdravotnícka pomôcka.

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. 

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 7,19 € (z pôvodných 8,09 €), 47,933 €/100 ml a Canespor® 
sada na nechty, 10 g, za 20,59 € (z pôvodných 23,59 €).  
Lieky2 obsahujú bifonazol.

MENOPAUZA
Menoa
60 cps
Menoa je nehormonálny výživový doplnok vhodný pre ženy 
v období menopauzy a postmenopauzy. Obsahuje prírodné 
izoflavóny extrahované zo sóje fazuľovej doplnené o resveratrol, 
ktorý prispieva k normálnej činnosti kardiovaskulárneho systému.

NECHTOVÁ  
MYKÓZA
EXO-NAILNER® Lak 2 v 1
5 ml
Preukázaný účinok proti plesňovým infekciám nechtov. Necht nie 
je potrebné obrusovať. VÝHODNE AJ Excilor® pero na liečbu 
plesňových infekcií nechtov za 10,29 € (z pôvodných 12,09 €). 
Zdravotnícke pomôcky.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 9. Liek na aplikáciu do konečníka.
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. 5. do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob. 

BRADAVICE
WARTNER®
50 ml
Zmrazí bradavicu až k jej jadru, najrýchlejšia metóda samoliečby, 
väčšinou stačí jedna aplikácia. Jednoduché použitie, vhodné pre 
deti od 4 rokov. Klinicky overená zdravotnícka pomôcka.

PĽUZGIERE
Compeed®
náplasť na pľuzgiere, 5 ks
COMPEED hydrokoloidná technológia je aktívny gél s časticami 
absorbujúcimi vlhkosť. Náplasť pôsobí ako druhá koža. 
Zdravotnícka pomôcka.

DETOX
Silymarin Premium
30 cps
Obsahuje extrakt z pestreca mariánskeho (silymarín) a cholín. 
Cholín prispieva k udržaniu normálnej funkcie pečene a k správnej 
látkovej premene lipidov a homocysteínu. * K nákupu Silymarin 
Premium, 30 cps získate Essetan, 60 cps (v hodnote 4,49 €) 
ZADARMO. Výživový doplnok.

Vedeli ste, že
bradavice patria medzi 
najbežnejšie typy 
kožnej infekcie?  

Ľahko vzniknú pri oslabenom 
imunitnom systéme. Môžu sa 
preniesť priamym kontaktom 
s infikovanou oblasťou,  
z človeka na človeka alebo 
u danej osoby z jedného  
miesta na druhé.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 FORTE rybí olej  
1 000 mg 
90 cps
Vysoká dávka pre zdravé srdce, mozog a zrak. Denný príjem 
250 mg EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca. DHA 
podporuje duševnú vitalitu, prispieva k normálnej funkcii mozgu 
a zraku. VÝHODNE AJ Omega-3 rybí olej FORTE 1 000 mg, 
180 cps, za 10,89 € (z pôvodných 12,89 €). Výživové doplnky. 

SUCHÁ POKOŽKA
Flexitol® Balzam na päty
56 g
Flexitol na problémy so suchou pokožkou prináša riešenie, ktoré 
naozaj funguje. S obsahom urey a ďalších 10 zvlhčujúcich 
a vyživujúcich zložiek posilňuje suchú a popraskanú pokožku 
– rozdiel zistíte už o 3 dni! Vhodný aj pre diabetikov. VÝHODNE 
AJ Flexitol® Balzam na ruky, 56 g, za 4,29 € (z pôvodných 
4,79 €), 7,661 €/100 g. Kozmetické výrobky.

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

OČI
Ophthalmo-Septonex®
10 ml
Na liečbu akútnych a chronických nehnisavých zápalov spojoviek, 
očných mihalníc a nehnisavých povrchových zápalov rohovky. 
Liek⁴ je určený na vkvapkávanie do oka. 

HEMOROIDY
PREPARATION H®
rektálna masť, 25 g
Liečba hemoroidov vo forme masti. Liek2,9 uľavuje od bolesti 
a zmierňuje podráždenie a svrbenie, je bezpečný aj pre tehotné 
a dojčiace ženy. VÝHODNE AJ PREPARATION H® čapíky, 12 ks9, 
za 5,59 € (z pôvodných 6,19 €), 0,466 €/1 ks. 

HEMOROIDY
Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Liek2,9 sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. VÝHODNE AJ Procto-Glyvenol®, 10 čapíkov9, 
za 5,49 € (z pôvodných 6,89 €), 0,549 €/1 čapík.

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

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
60 tbl
Vylepšené zloženie obsahuje rastlinné extrakty zo saw palmetta 
a pŕhľavy, ktoré pomáhajú udržiavať správnu funkciu močového 
ústrojenstva a prostaty. VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT, 60 tbl, 
za 15,99€ (z pôvodných 18,69 €). Výživové doplnky.  
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Celú ponuku nájdete online na www.drmax.sk/beautyclub.

Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na všetky URIAGE micelárne termálne vody, dezodoranty, 
antiperspirant a Termálnu vodu Uriage v spreji. Pri rôznych cenách produktov získate 
zadarmo produkt s nižšou cenou. Zľava 30 % platí na všetky produkty z produktového 
radu URIAGE Bariésun. K nákupu akýchkoľvek dvoch produktov BIODERMA Photo-
derm získate BIODERMA Photoderm After Sun (v hodnote 20,99 €) zadarmo. Akcia 
platí na všetky produkty z produktového radu BIODERMA Photoderm. Zľava sa ne-
vzťahuje na akciové balenia a zlacnené produkty. Zľava 20 % platí na všetky produkty 
z produktového radu Eucerin ANTI-PIGMENT, okrem akciových balení. * Pri nákupe 
akýchkoľvek produktov Eucerin zo všetkých produktových radov nad 22,90 € získate 
Letný darčekový set Eucerin zadarmo. Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio 
značky NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s nižšou ce-
nou. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 5. 
do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s po nukou der-
mokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Tajomstvo ukryté 
v Termálnej vode URIAGE

Účinná ochrana pred slnkom 
s produktmi BIODERMA Photoderm

Víťazstvo nad pigmentovými 
škvrnami s kozmetikou Eucerin

Kúzlo francúzskej 
kozmetiky NUANCE

Bezpečné opaľovanie pre deti 
aj dospelých s URIAGE Bariésun

1 + 1
ZADARMO

+

SET
ZADARMO

PRI NÁKUPE
NAD 22,90 €*

ZĽAVA

20 %

ZĽAVA

30 %

1 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

K nákupu
2 produktov
+ AFTER SUN
V HODNOTE 

20,99 €
ZADARMO

* 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. 5. 
do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenskavyziva.

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Bepanthen® Care masť
100 g
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenia. 
Na každodennú starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky 
namáhané dojčením i o suchú pokožku celej rodiny. VÝHODNE 
AJ Bepanthen® Care masť, 30 g, za 5,29 € (z pôvodných 5,79 €), 
17,633 €/100 g. Kozmetické výrobky.

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

ZAPARENINY
Sudocrem®
125 g
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri 
plien kových zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností 
v starostlivosti o pokožku. VÝHODNE AJ Sudocrem®, 60 g,  
za 3,49 € (z pôvodných 3,79 €), 5,817 €/100 g. 
Kozmetické výrobky.

INTÍMNE ZDRAVIE
Beliema® Effect
vaginálne tablety, 10 tbl
Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety s laktobacilmi a kyselinou mliečnou vhodné pri 
bakteriálnej a kvasinkovej infekcii. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Beliema®.  
Zdravotnícke pomôcky. * K nákupu Beliema® Effect, 10 tbl, získate Beliema® Expert Intim krém, 50 ml 
(v hodnote 9,49 €), LEN ZA 0,01 €, 0,020 €/100 ml. Beliema® Intim krém je kozmetický výrobok.

DENTÁLNA HYGIENA
PRO32 Zubná pasta Intensive, Sensitive, Whitening, 75 ml  
PRO32 Ústna voda, 300 ml
Vybrané produkty PRO32 pre váš zdravý úsmev. Namixujte si ľubovoľnú kombináciu produktov. 
* Zadarmo vždy produkt s najnižšou predajnou cenou. Kozmetické výrobky.

INTÍMNE  
ZDRAVIE
GYNIMUN® Intim Protect 
10 cps
Vaginálne probiotikum. Podporuje liečbu bakteriálnej vaginózy 
a predchádza jej opakovaniu. Obnovuje a udržuje prirodzenú 
vaginálnu flóru. Zdravotnícka pomôcka.

MOČOVÉ  
ZDRAVIE
Urinal Akut® FORTE
10 tbl
Akútna starostlivosť o močové cesty. Obsahuje CystiCran®, 
vysokokoncentrovaný výťažok z brusníc veľkoplodých, výťažok 
zo zlatobyle obyčajnej a vitamín D. VÝHODNE AJ Urinal Akut® 
FORTE, 20 tbl, za 16,99 € (z pôvodných 19,89 €).  
Výživové doplnky. 

INTÍMNE  
ZDRAVIE
Ialuna®
10 ks
Vaginálne čapíky s kyselinou hyalurónovou a vitamínom E 
zmierňujú podráždenie, svrbenie a suchosť vaginálnej sliznice. 
Zvyšujú obranyschopnosť pri častých infekciách, podporujú 
hojenie po pôrode a gynekologickej operácii.  
Zdravotnícka pomôcka.

S kartou
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Beliema® Expert  
Intim krém, 50 ml
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Vieme, čo
ženy chcú

-15%

Zľava platí na vybrané produkty značky Jamieson®.

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

od 369 €
/439 €

Upokojenie 
z prírody

K nákupu 
produktov 
Avène SUN 

nad 16 € získate
ZĽAVU 6 €

Profi ZYM plus je enzýmový výživový doplnok novej generácie. 
Obsahuje 8 enzýmov, Serrazimes, rutín, selén a vitamín C.

UŠETRÍTE

18 €

5199 €
/6999 €

 pri rekonvalescencii
 pri športovom a inom zaťažení organizmu
 pri podpore pozitívnych procesov v tele

Profi ZYM plus je vhodné užívať:
Prírodná certifi kovaná kozmetika 
WELEDA v ľubovoľnej kombinácii

Vyživuje

pokožku už

rokov

2+1
ZADARMO

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 5. do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte 
online na
www.drmax.sk

Nakupujte 
12. mája 2019

www.drmax.sk
Akcia platí len 12. 5. 2019 alebo do vypredania zásob v online lekárni Dr.Max. 
Výživový doplnok GS Eladen PREMIUM, 30 cps (v hodnote 12,39 €), získate len za 0,01 €. 

online na www.drmax.sk

Ku každému nákupu nad 29,90 € získate výživový 
doplnok GS Eladen PREMIUM, 30 cps LEN ZA CENT.

KU DŇU
MATIEK LEN

ZA CENT

Ušetrite 
na receptoch

* Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných pod-
mienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu uvedenú v príslušnom 
kategorizačnom zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

www.drmax.sk

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

Zľava až do

z doplatku*
50 %

Lieky na srdce a cievy

Antidiabetiká



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

PRIAZNIVÁ
CENA

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI PRODUKTY
S LOGOM Dr.Max

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.

1+1
ZADARMO

Akcia 1  +  1 zadarmo sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu tu vyobrazených produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách zvolených produktov získate zadarmo 
produkt s nižšou cenou. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob.

Vitamin C Imuno Akut 
30 cps

Kalciový sirup 
150 ml

Glucosamin PLUS 
Curcumin  120 tbl

Konopné mazanie 
350 ml

Čo je výhodné s logom 
Dr.Max tento mesiac?

499 € 499 €
3,327 €/100 ml

1999 € 799 €
2,283 €/100 ml


