
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. 2. do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob. 

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®
TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla! Rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla. Lieky na orálne použitie, obsahujú 
benzydamíniumchlorid. Zľava –18 % platí na všetky produkty 
z produktového radu TANTUM VERDE®.

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

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
14 vreciek + darček ZADARMO
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek¹ účinne odstraňuje väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia, 
ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu horúceho nápoja.  
K nákupu THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA 325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok  
na perorálny roztok, 14 vreciek, získate vreckovky Kleenex oválny box ZADARMO.

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. K nákupu Hylak® forte, 100 ml, 
získate Hylak® forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,39 €), LEN ZA 0,01 €, 
0,033 €/100 ml.

IMUNITA
Celaskon® TABLETY 250 mg
100 tbl
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.

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
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom 
zvlhčujúcim látkam, bez obsahu konzervačných látok, dlhodobý 
účinok až 10 hodín. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Olynth®.

Hrajte o nové auto a ďalšie skvelé ceny

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 2. do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob. 

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. 2. do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob. 

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® Grip plus KAŠEĽ s príchuťou citrónu 
a mentolu, 10 vreciek¹, za 8,29 € (z pôvodných 10,09 €), 
0,829 €/1 vrecko.

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

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Flector® EP náplasť
5 ks
Náplasť lieči bolesti svalov, šliach, kĺbov či chrbtice. Účinne 
zmierňuje zápal a opuch. Liek² obsahuje diklofenak epolamín.

NÁDCHA
STÉRIMAR™ Cu (Meď)
mikrosprej s obsahom morskej  
vody a medi, 50 ml
100 % prírodný, fyziologický roztok na prevenciu často sa 
opakujúcej vírusovej aj bakteriálnej nádchy a na jej doliečenie. 
VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Na upchatý nos, 50 ml, za 9,69 € 
(z pôvodných 11,09 €), 19,380 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

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

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.

Vedeli ste, že
účinná látka paracetamol sa používa 
nielen na zmiernenie bolesti,  
ale znižuje aj horúčku?

V dôsledku oslabenej imunity je naše telo v zime 
náchylnejšie na ochorenia. Pri zvýšenej horúčke 
je potrebné dbať na dostatočný príjem tekutín, 
ochladzovať sa studenými obkladmi a nezabúdať 
na pravidelné vetranie miestnosti.

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

BOLESŤ
Panadol Migréna
20 tbl
Zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv 
proti bolesti a kofeínu na posilnenie účinku. Liek¹ od 18 rokov.

NÁDCHA
Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosový sprej s chladivou silou mentolu  
a eukalyptu, 10 ml + darček ZADARMO
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. Uvoľní upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. 
Neobsahuje konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid. K nákupu Otrivin MENTHOL 0,1 % 
alebo Otrivin PLUS získate vreckovky Kleenex ZADARMO. VÝHODNE AJ Otrivin PLUS 1 mg/ml 
+ 50 mg/ml, 10 ml⁵, za 5,29 € (z pôvodných 6,39 €), 52,900 €/100 ml.

BOLESŤ  
A HORÚČKA
Ibuprofen Dr.Max 400 mg
24 tbl alebo 48 tbl
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy 
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti a na zníženie 
horúčky. Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

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.

CHRÍPKA A BOLESŤ
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
24 tbl
Liek¹ odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť 
hrdla. Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti. VÝHODNE AJ PARALEN® GRIP, 24 tbl, 
za 4,99 € (z pôvodných 6,59 €).

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®.

BOLESŤ,  
HORÚČKA
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 a znižuje horúčku. 
K nákupu Parapyrex Combi 500 mg/65 mg, 20 tbl, získate 
výživový doplnok Vitamin C Long Effect, 30 cps (v hodnote 
3,99 €), LEN ZA 1,99 € alebo 60 cps (v hodnote 6,99 €) 
LEN ZA 3,49 €.

BOLESŤ A HORÚČKA U DETÍ
NUROFEN® pre deti Jahoda
200 ml
Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Obsahuje dávkovaciu 
trubičku na presné a jednoduché dávkovanie. Suspenzia pre deti 
od 3 mesiacov. Balenie pre rodiny s deťmi. Len pre členov Dr.Max 
CLUB VÝHODNE AJ Nurofen pre deti, 200 ml1, za 7,19 € 
(z pôvodných 8,39 €), 3,595 €/100 ml. Lieky1 obsahujú ibuprofén.
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www.drmax.sk/sutaz
* Za voľnopredajný sortiment sa nepovažuje liek, ktorého výdaj sa viaže na lekársky predpis, dietetická potravina, ktorá 
je uvedená v zozname kategorizovaných dietetických potravín, ani zdravotnícka pomôcka, ktorá je uvedená v zozname 
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ak sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.

Máme recept na výhru
Nakúpte nad 9 € a hrajte o nové auto a ďalšie skvelé ceny
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Súťaž prebieha 
od 1. 2. do 29. 2. 2020

Ako hrať?
1. Nakúpte voľnopredajný sortiment v lekárňach Dr.Max 
 alebo v online lekárni na www.drmax.sk.*
2. Za každých 9 € s DPH nákupu získate súťažný žreb.
3. Zotrite políčko so súťažným kódom.
4. Zadajte 9-miestny kód a kontaktné údaje
  na www.drmax.sk/sutaz.

V prípade online nákupu vám bude žreb doručený spolu s tovarom. 
Registrácia žrebov je možná do 15. 3. 2020. Podmienkou zapojenia 
sa do súťaže je Vernostná karta Dr.Max CLUB. Viac informácií o súťaži 
a zásadách spracúvania vašich osobných údajov na www.drmax.sk/sutaz. 

ilustračné foto

500x
BALÍČEK 

VÝŽIVOVÝCH 
DOPLNKOV

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. 2. do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob. 

KAŠEĽ 
Calcium chloratum – TEVA
100 ml
Calcium chloratum – TEVA – jedinečný a generáciami overený 
liek¹, ktorý podporuje liečbu zápalového procesu.  
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

KAŠEĽ
ERDOMED® 225 mg
20 vreciek
ERDOMED® je osvedčený liek¹ na ochorenia horných aj dolných 
dýchacích ciest. NOVINKA – ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek 
je odteraz dostupný bez lekárskeho predpisu, s novou 
pomarančovou príchuťou. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich 
od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.

VLHKÝ KAŠEĽ
Solmucol® 200 mg
20 vreciek
Rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje vykašliavanie. 
Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. Neobsahuje cukor, laktózu 
ani lepok. VÝHODNE AJ Solmucol® 90, 90 ml, za 4,69 € 
(z pôvodných 5,39 €), 5,211 €/100 ml.  
Lieky¹ obsahujú N-acetylcysteín.

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.

SUCHÝ KAŠEĽ
Tussical 1,5 mg/ml
200 ml
Tussical sa používa na symptomatickú liečbu suchého dráždivého 
kašľa rôzneho pôvodu. Liek¹ obsahuje butamirátium-
dihydrogencitrát. K nákupu Tussical 1,5 mg/ml, 200 ml, 
získate Algirin 500 mg, 10 tbl (v hodnote 0,99 €), ZADARMO.  
Algirin 500 mg1 obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

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.

KAŠEĽ
Robitussin™ ANTITUSSICUM  
na suchý dráždivý kašeľ
100 ml
Prináša účinnú úľavu od suchého dráždivého kašľa, neobsahuje 
cukor, má príjemnú višňovú príchuť a je vhodný pre dospelých 
a deti od 6 rokov. Liek1 obsahuje dextrometorfániumhydrobromid. 
VÝHODNE AJ INÉ LIEKY Z RADU Robitussin™.

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

VLHKÝ  
KAŠEĽ
ACC® LONG
10 šumivých tbl
Liek¹ uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku.  
Vhodný od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. K nákupu ACC® LONG, 
10 šumivých tbl, získate ACC® LONG Instant, 10 vreciek¹ 
(v hodnote 7,19 €), LEN ZA 0,01 €, 0,001 €/1 vrecko.  
Lieky1 obsahujú acetylcysteín.

NOVINKA -15%
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/499 €

459 €
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20 vreciek /589 €

718 €
UŠETRÍTE

ACC® LONG  
Instant, 10 vreciek,

+ 001 €
10 vreciek /719 €

669 €
10 šumivých tbl

Algirin  
500 mg

ZADARMO
UŠETRÍTE
0,99 €



5 rokov
z á r u k a

PAD upozornenie 
na displeji

►       ◄ZDARMA
Microlife adaptér

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. 2. do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob. 

1. Liek na vnútorné použitie.
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. 2. do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob. 

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.

VITAMÍNY
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tbl
Vitamín C podporuje imunitu a prispieva k zníženiu miery únavy 
a vyčerpania. Navyše obohatený o prírodnú silu šípok. Unikátna 
tableta TIME-RELEASE zaisťujúca postupné uvoľňovanie. 
Výživový doplnok. 

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP A2  
Accurate New s adaptérom
1 ks
Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou na 
zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami. 5 rokov záruka. 
Zdravotnícka pomôcka.

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
60 tbl
Osvedčená starostlivosť na udržanie zdravej prostaty a podporu 
potencie. Saw palmetto, pŕhľava dvojdomá pomáhajú udržiavať 
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 (1 tableta denne). 
VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT, 60 tbl, za 15,99 € 
(z pôvodných 18,69 €). Výživové doplnky.

MULTIVITAMÍN
SUSTENIUM Biorytmus 3  
Multivitamín ŽENA
30 tbl
Kombinácia vitamínov, minerálov a antioxidantov s 3-fázovou 
technológiou uvoľňovania z tabliet. VÝHODNE AJ SUSTENIUM 
Biorytmus 3 Multivitamín MUŽ, 30 tbl, za 9,69 € (z pôvodných 
11,09 €). Výživové doplnky. 

IMUNITA
TEREZIA REISHI
60 cps
Reishi je kráľovnou húb, ktorá účinne podporuje obranyschopnosť 
organizmu a podporuje obehovú sústavu. Vďaka lyofilizácii 
(sušenie mrazom) si uchováva všetky bioaktívne látky.  
V 100 % biokvalite bez prídavných látok. Výživový doplnok. 

OČNÉ KVAPKY
Systane® ULTRA
10 ml
Doprajte si skutočnú úľavu so zvlhčujúcimi očnými kvapkami 
Systane® ULTRA. Obsahujú HP-Guar® na zmiernenie príznakov 
syndrómu suchého oka. Zdravotnícke pomôcky.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Acutil®
30 kapsúl
Vďaka svojmu zloženiu prispieva k udržaniu správnej funkcie 
mozgu, psychiky a k zníženiu vyčerpania a únavy. Obsahuje 
nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, Ginkgo biloba extrakt, 
kyselinu listovú, vitamín E a B12. VÝHODNE AJ Acutil® 60 kapsúl 
za 19,29 € (z pôvodných 21,29 €). Výživové doplnky.

OPUCH, ZÁPAL,  
BOLESŤ
Reparil® – Gel N
100 g
Potláča opuch, zápal a bolesť. Liek² sa používa pri zraneniach 
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách. 
VÝHODNE AJ Reparil® – Dragées 20 mg, 40 tbl¹, za 7,99 € 
(z pôvodných 9,59 €). Liek Reparil® – Dragées 20 mg, 40 tbl¹, 
obsahuje escín.

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.

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. 
Výživové doplnky.

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.

PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl
Zabudnite na pálenie záhy! Rýchla a efektívna úľava od pálenia 
záhy už do niekoľkých minút. Vhodné aj pre tehotné, dojčiace či 
diabetikov pri dodržaní maximálneho dávkovania. VÝHODNE AJ 
Rennie® ICE BEZ CUKRU, 24 žuvacích tbl, za 4,49 € 
(z pôvodných 4,89 €). Zdravotnícke pomôcky. 

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Magnesium Sticks 400 mg
30 ks
Magnézium (horčík) a vitamín B6 prispievajú k zníženiu únavy 
a vyčerpania. Pohodlná aplikácia magnézia v jednorazových 
vreckách. Bez potreby zapíjania vodou. Výživový doplnok.

OČI
Lutein Complex Premium
90 cps
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa 
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú 
k udržaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

CHUDNUTIE
bellasin balance 40+
120 cps
Chudnutie pre ženy po štyridsiatke. Podporuje spaľovanie tukov1,2 
a zníženie hmotnosti1,2 zrelých žien. Rovnako obmedzuje pocity 
hladu2 a návaly chutí1, napomáha k pokojnému a pohodlnému 
priebehu menopauzy3 a prispieva k dobrému stavu kostí4. 
Výživový doplnok.  
1zelený čaj, 2guarana, 3ďatelina, 4vápnik.

TRÁVENIE
floraliv® fľašticky
7 × 10 ml
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmenov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
VÝHODNE AJ floraliv® kapsuly, 20 cps, za 9,49 € (z pôvodných 
10,99 €). Výživové doplnky.

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.

2+1
ZADARMO

-15%

-16%

-19%

-18%-16%

-18%

3799 €
/4329 €

recyklačný poplatok 0,07 € 669 €
48 tbl /769 €

L.SK.MKT.CC.06.2019.0899

5499 €
/6839 €

recyklačný poplatok 0,02 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1169 €
/1369 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1699 €
/2039 €

1349 €
60 cps /1499 €

719 €
30 cps /799 €

1599 €
CONTROL /1869 €

1899 €
/2099 €

3299 €
/3919 €

899 €
12,843 €/100 ml

7 × 10 ml /1059 €

999 €
99,900 €/100 ml

/1199 €
1099 €

30 cps /1219 €
699 €

0,233 €/1 ks

969 €
ŽENA /1109 €

999 €
9,990 €/100 g

100 g /1219 €

999 €
30 cps /1229 €

MAGNE B6®  
BALANCE,  
20 vreciek,

ZADARMO
UŠETRÍTE
7,99 €

999 €
50 tbl

NOVINKA

449 €
/499 €



BBB
B B

B
Zľava –12 € platí pri nákupe prvého produktu z radov pleťových krémov, sér alebo 
mejkapov VICHY a druhého produktu z radov čistenia, pleťových krémov, sér alebo 
mejkapov VICHY. Zľava –20  € platí pri nákupe aspoň dvoch produktov z radov 
pleťových krémov, sér alebo mejkapov VICHY a tretieho produktu z radov čistenia, 
pleťových krémov, sér alebo mejkapov VICHY. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé 
portfólio značky Eucerin® okrem akciových balení. V akcii 2 + 1 ZADARMO získate 
zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. Zľava –30 % platí na všetky produk-
ty z produktových radov URIAGE EAU THERMALE a URIAGE DS HAIR. Zľava –25 % 
platí na všetky produkty z produktových radov NUANCE Supreme Lifting a NUANCE 
Caviar and Pearl. Zľava –50 % platí na všetky ostatné produkty značky NUANCE. 
Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.  Akcie platia do 
29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou 
 dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Hydratačná sila Termálnej vody 
Uriage vo forme krému

Starostlivosť o pokožku nielen 
pre ženy s kozmetikou NUANCE

Každodenná starostlivosť o telo, pleť 
a vlasy so značkou Eucerin

Objavte starostlivosť vhodnú pre 
vašu pleť od odborníkov Vichy

Pre pokožku, ktorá trpí lupinami 
a začervenaním

2+ 1
ZADARMO

www.drmax.sk/beautyclub

Pri nákupe 

dvoch produktov

ZĽAVA -12 €.

Pri nákupe 

troch produktov 

ZĽAVA -20 €.

ZĽAVA

-30 %

ZĽAVA 
AŽ DO

-50 %

ZĽAVA

-30 %

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.

INTÍMNA  
HYGIENA
ROSALGIN® EASY
140 mg vaginálny roztok 5 × 140 ml
Liek⁸ prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, svrbenia 
a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. Vaginálny roztok 
určený na výplachy pošvy. Obsahuje benzydamíniumchlorid.

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. Len pre členov Dr.Max CLUB 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.

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Bepanthen® Sensiderm krém
20 g
Uľavuje od svrbenia do 30 minút po aplikácii. Obnovuje tiež kožnú 
bariéru po liečbe ekzému kortikoidmi. Hydratuje a regeneruje. 
Možno ho používať dlhodobo. Vhodný aj pre deti, tehotné či 
dojčiace ženy. VÝHODNE AJ Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, 
za 12,69 € (z pôvodných 14,09 €), 25,380 €/100 g.  
Zdravotnícke pomôcky.

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Nutrilon™ 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.* 
Akcia 5 + 1 zadarmo platí iba s hracou kartou do 31. 12. 2020. 
Cena jedného balenia pri využití akcie 5 + 1 zadarmo je 11,24 €, 
1,405 €/100 g. 

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA**
Sunar® complex 2 a 3
600 g
Dojčenská výživa s mliečnym tukom. Komplexná starostlivosť pre 
spokojné bruško. Vápnik a vitamín D sú potrebné pre normálny 
rast a vývoj kostí dieťaťa.* VÝHODNE AJ Sunar® complex 4 a 5, 
600 g.

8. Liek na aplikáciu do vagíny. 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. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva. Akcia platí od 1. 2. do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob.

PLÁNOVANIE 
A TEHOTENSTVO
Femibion® 1
28 tbl
Nové zloženie. Na obdobie plánovania a až do konca 12. týždňa 
tehotenstva. S kombináciou kyseliny listovej a Metafolínu 
(prispievajúcou k deleniu buniek a rastu zárodočných tkanív) 
a novou zložkou, cholínom, na podporu zvýšenej výživovej 
potreby počas tehotenstva. VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY 
Z PRODUKTOVÉHO RADU Femibion®. Výživové doplnky.

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.

MULTIVITAMÍNY  
PRE DETI
Vibovit®+ FARMA
50 ks
Vibovit®+ FARMA – želé multivitamíny pre deti s komplexom 
10 vitamínov a minerálnych látok pre zdravú imunitu. Želé  
v tvare zvieratiek z farmy s vynikajúcou ovocnou príchuťou. 
Neslúži ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. VÝHODNE AJ 
Vibovit®+ ABECEDA, 50 ks, za 8,79 € (z pôvodných 9,29 €), 
0,176 €/1 ks. Výživové doplnky.

999 €
10 tbl /1149 €

879 €
0,176 €/1 ks

FARMA /929 €
799 €

1,332 €/100 g

/899 €

1189 €
1,699 €/100 ml

/1289 €

599 €
29,950 €/100 g

20 g /689 €

1349 €
1,686 €/100 g

/1569 €

1299 €
28 tbl /1509 €

Sudocrem®  
care & protect,  

30 g,
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,59 €

799 €
7,990 €/100 g

100 g /889 €
 L.SK.MKT.CC.06.2019.0907

S kartou
Dr.Max CLUB

1998 €
9,990 €/100 g

2 × 100 g /2678 €

680 €
UŠETRÍTE

KÚPTE  
2 ks

5+1
ZADARMO



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 
zdravím

Ušetrite 
na receptoch

* Bližšie informácie o zľavách poskytovaných členom vernostného programu nájdete vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max CLUB 
 dostupných na www.drmax.sk alebo v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr.Max. Zľavy pri nákupe liekov a dietetických potravín, ktoré sú aspoň čiastočne hradené 
z verejného  zdravotného poistenia, sú poskytované v súlade so zákonom 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

AŽ DO

-25%

NEB 400
inhalátor

v detskom
dizajne

BP A150 AFIB

Zdravie
pod kontrolou

BP A2 Accurate NEW

Adaptér
ZADARMO

Adaptér
ZADARMO

2+1
ZADARMO

Liek WobenzymLiek Wobenzym®®

Urýchlite hojenie po úrazoch.Urýchlite hojenie po úrazoch.

 K nákupu Wobenzym®, 
800 tbl, získate Dr.Max 
Vitamin C Long Eff ect, 

30 cps,
ZADARMO

Liek na vnútorné použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte 
písomnú informáciu a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Akcia platí na všetky produkty z produktového radu HYALURMED.

V akcii 2 + 1 zadarmo získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. Platí pre všetky produkty 
Eucerin® okrem akciových balení. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Zľava –15 % platí na vybrané produkty Microlife. Recyklačný poplatok 0,07 €.

9549 €
/10949 €

od 2599 €
13,00 €/100 ml

200 ml /2889 €

-15%

od 3535 €
/4159 €

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 2. do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte online
na www.drmax.sk



-20%

1+1
ZADARMO

2+1
ZADARMO

NA CELÉ 
PORTFÓLIO 

Mix produktov pre celú rodinu

Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov Probio Sticks EXTRA STRONG, 7 ks, Kids Gummies Omega 3, 40 ks, ProbioMaxik Sticks, 20 ks. 
Pri rôznych cenách zvolených produktov získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Zľava –20 % platí na produkty Biotin PLUS, 60 tbl, Multivitamin Energy, 60 tbl, 
Multivitamin Generation 50+, 60 tbl, Hliva Forte, 60 alebo 120 tbl. Akcie nie je možne kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 2. do 29. 2. 2020  
alebo do vypredania zásob.

Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov BEBELO. Pri rôznych cenách zvolených produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.  
Ponuka platí od 1. 2. do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob. Kozmetické výrobky. Zakúpite výhradne v lekárňach Dr.Max a v e-shope www.drmax.sk.

Multivitamin Energy
60 tbl

879 €
/1099 €

Multivitamin Generation 50+
60 tbl

879 €
/1099 €

Biotin PLUS
60 tbl

399 €
/499 €

ProbioMaxik Sticks
20 ks

999 €
0,500 €/1 ks

Dexpanthenol Baby
125 ml

799 €
6,392 €/100 ml

Probio Sticks Extra Strong  
7 ks

999 €
1,427 €/1 ks

399 €
7,980 €/100 ml

50 ml
499 €

3,992 €/100 ml

125 ml
399 €

1,995 €/100 ml

200 ml
399 €

1,995 €/100 ml

200 ml
399 €

7,980 €/100 ml

50 ml
149 €

0,019 €/1 ks

80 ks

Kids Gummies Omega 3
40 ks

899 €
0,225 €/1 ks

 pre deti od narodenia

Hliva Forte
60 alebo 120 tbl

120 tbl /1899 €
879 €
60 tbl /1099 €

1519 €


