
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. 9. do 30. 9. 2020 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. 

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks
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. Bežná cena Diclobene 
140 mg, 5 ks, je 9,89 €, 1,978 €/1 ks. Bežná cena Diclobene gél, 100 g2, je 6,59 €, 6,590 €/100 g. 
Pri kúpe liekov Diclobene 140 mg, 5 ks, a Diclobene gél, 100 g, získate výhodnú cenu 8,99 €. 

Viac ako 300  
PRODUKTOV Dr.Max
Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max. 
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nogrip1 14 vreciek.   
Ibuprofen1 Dr.Max 400 mg, obsahuje ibuprofén. Orinox5 1 mg/ml, 10 ml, obsahuje xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA
Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Uvoľní 
upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Neobsahuje 
konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.

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.

IMUNITA
Celaskon 250 mg
100 tbl
Celaskon1 podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania  
napr. aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov.  
Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním.

Staráme sa s láskou

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU
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ZADARMO
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Dr.Max
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Pri kúpe  
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VÝHODNÁ

CENA 8,99 €
UŠETRÍTE
7,49 €
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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. 9. do 30. 9. 2020 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. 9. do 30. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. 

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.

KAŠEĽ
Stoptussin
50 ml
Stoptussin – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam 
– tíši dráždivý kašeľ. Liek¹ chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, 
riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu.

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

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® DUO EFFECT
100 g
Unikátna kombinácia dvoch účinných látok vo forme krému. Potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje vstrebávanie modrín. 
Lieči poúrazové stavy a následky športových úrazov, krvné podliatiny, podvrtnutie kĺbu. Uľavuje od bolesti chrbta.  
Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. K nákupu Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g, získate Ibalgin® DUO EFFECT, 50 g  
(v hodnote 6,09 €), ZADARMO. Ibalgin® DUO EFFECT je voľnopredajný liek2.

BOLESŤ
Voltaren Rapid 25 mg
20 cps 
Ľahko prehltnuteľné želatínové tobolky s protizápalovým účinkom 
na rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Liek¹ obsahuje draselnú soľ diklofenaku.

BOLESŤ  
A HORÚČKA
MEDIPYRIN® 500 
30 tbl
Prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia, 
ako sú bolesti kĺbov a svalov, bolesť v hrdle, a znižuje horúčku. 
Liek¹ obsahuje paracetamol. 

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
COLDREX® Horúci nápoj Citrón 
14 vreciek
Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Liek1 vďaka 
paracetamolu uľaví od horúčky, bolesti hlavy a bolesti v hrdle. 
Navyše s účinnou látkou na uvoľnenie upchatého nosa 
a s vitamínom C. VÝHODNE AJ COLDREX Horúci nápoj Citrón 
s medom, 10 vreciek1, a COLDREX Horúci nápoj Citrón, 
10 vreciek1, za 7,69 € (z pôvodných 9,49 €), 0,769 €/1 vrecko.

Vedeli ste, že
častou príčinou bolesti  

hrdla býva zápal?
Zasiahnite hneď po prvých 

príznakoch, pastilky a spreje 
podporia liečbu a uľavia 

od bolesti. Po ich aplikácii 
sa odporúča aspoň 15 minút 

nejesť a nepiť. 

BOLESŤ  
HRDLA
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek
Dorithricin – jediný voľnopredajný liek¹ na trhu s obsahom 
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje 
s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

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

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
ACYLPYRIN®
10 tbl
Liek¹ znižuje horúčku pri chrípke a prechladnutí a uľaví od bolesti. 
1 tableta obsahuje 500 mg acidum acetylsalicylicum.

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. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO RADU LINEX®.

BOLESŤ  
HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
36 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®.

BOLESŤ  
HRDLA
JOX
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml
Liek7 na dezinfekciu ústnej dutiny a hltanu pri zápalových 
a infekčných ochoreniach. 

BOLESŤ  
HRDLA
STOPANGIN
orálna aerodisperzia, 30 ml
STOPANGIN® – dezinfikuje ústnu dutinu a hltan pri zápalových 
ochoreniach a je podporný liek⁷ pri liečbe antibiotikami. 
Obsahuje hexetidín.

KAŠEĽ
Ambrobene 15 mg/5 ml
100 ml
Liek¹ na rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

KAŠEĽ
Pleumolysin
10 ml
Liek1 pre úľavu od suchého a dráždivého kašľa.
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UŠETRÍTE
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VITAMÍNY
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.

ALERGIA
Nasometin® 50 mikrogramov/dávku
10 g/60 dávok (ŠUKL kód: 8602C)
Na liečbu sezónnej alergickej nádchy s klinicky potvrdeným 
účinkom. Neovplyvňuje pozornosť. Pre dospelých. Podávanie 
jedenkrát denne. Liek⁵ obsahuje mometazónfuroát.

NÁDCHA
NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s dvojitým účinkom – váš upchatý nos nielen uvoľní, 
ale aj účinne zahojí podráždenú sliznicu. Liek⁵. VÝHODNE AJ 
NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml⁵, za 4,49 € 
(z pôvodných 4,69 €), 44,900 €/100 ml.

NÁDCHA
NASIVIN® SOFT 0,05 %
10 ml
Protivírusový účinok skráti trvanie nádchy o 2 dni. Uvoľní upchatý 
nos už do 25 sekúnd. Neobsahuje konzervačné látky. 
Liek5 obsahuje oxymetazolín.

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. 9. do 30. 9. 2020 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. 9. do 30. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. 

ODVYKANIE  
OD FAJČENIA
Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálna roztoková aerodispenzia, 2 × 13,2 ml
Vyliečte sa zo závisloti od fajčenia. Účinkuje rýchlo a túžbu 
po cigarete uhasí po 30 sekundách (po použití dvoch dávok). 
Zmierňuje chuť na cigaretu. Umožňuje plynule reagovať 
na potrebu doplnenia nikotínu v tele. Neobsahuje cukor. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Nicorette®.  
Lieky na podanie do úst, obsahujú nikotín.

ŽILY
Detralex® 500 mg
60 tbl
Detralex1 je liek s účinnou látkou, čistená mikronizovaná 
flavonoidná frakcia. Lieči prejavy chronického žilového ochorenia 
– bolesť, pocit ťažkých a unavených nôh. Lieči príznaky akútnej 
hemoroidálnej epizódy. Detralex, 60 tbl balenie, je dostupné bez 
lekárskeho predpisu.

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.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 FORTE rybí olej 1 000 mg
180 tbl
Vysoká dávka omega-3 mastných kyselín prémiovej kvality pre 
zdravé srdce, mozog a zrak. EPA a DHA prispievajú k normálnej 
funkcii srdca. DHA podporuje duševnú vitalitu, prispieva 
k normálnej funkcii mozgu a zraku. Priaznivý účinok je dosiahnutý 
pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA. Vysoko čistený olej z rýb 
žijúcich v ekologicky čistých oblastiach okolo Peru. Bez pachuti 
rybiny a ľahko prehĺtateľné tobolky. Vyrobené držiteľom certifikátu 
GMP. Výživový doplnok. 

ZDRAVÉ KĹBY
Cemio kamzík®
60 cps
Kombinácia prirodzeného kolagénu prvého aj druhého typu. 
Vitamín C na podporu tvorby vlastného kolagénu pre kĺbové 
chrupavky, šľachy a väzy. Pohodlné dávkovanie 1 kapsula 
kedykoľvek počas dňa. Dvojmesačná zásoba v jednom balení. 
Výživový doplnok.

PEČEŇ
Essentiale® forte N 300 mg 
100 cps
Podpora prirodzenej regenerácie pečene. Užíva sa pri poškodení 
pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického poškodenia 
pečene a pri zápale pečene. Liek1 zlepšuje subjektívne ťažkosti, 
ako je strata chuti do jedla alebo pocit tlaku pod pravým rebrom. 
VÝHODNE AJ Essentiale® forte, 600 mg, 30 cps1, za 9,99 € 
(z pôvodných 11,49 €).

OPUCH,  
BOLESŤ
Lioton® gel
100 g
Lioton® gel 100 000 zmierňuje bolestivé príznaky kŕčových žíl, 
opuch aj zápal, lieči úrazy svalov, šliach a väziva a redukuje 
modriny. Má chladivý efekt. Liek2 obsahuje heparín sodnú soľ.

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. K nákupu MUCONASAL® PLUS získate MUCODUAL 
pastilky 18 ks (v hodnote 4,99 €), LEN ZA 0,01 €. Zdravotnícka pomôcka.

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

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

VITAMÍNY
Pharmaton® GERIAVIT
100 cps
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng 
G115® prispieva k telesnej a duševnej pohode, k odolnosti organizmu proti stresu a pomáha 
podporovať vitalitu organizmu. K nákupu Pharmaton® Geriavit, 100 cps, získate Pharmaton® Energy 
MAN alebo WOMAN, 30 tbl (v hodnote 9,79 €), ZADARMO. Výživové doplnky.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer OMRON M300 Eco s adaptérom
1 ks
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou na normálnu 
aj silnú pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. 
Zadarmo 1 × kalibrácia presnosti v rámci 3-ročnej záruky. 
Zdravotnícka pomôcka.

KOLAGÉN
Colafit®
60 kociek
Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko prehltnu-
teľných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len 1 kocka 
denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový doplnok.
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Akcia Bioderma – k nákupu ľubovoľného krému Sébium Hydra, Global,  Global Cover, 
Sensitive, MAT Control, Pore Refi ner, Night peel a všetkých balíčkov z radu Sébium 
získate darček micelárnu vodu Sébium H2O, 250  ml, ZADARMO. Ponuka platí 
od 1. 9. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Akciová cena 21,99 € platí na 
micelárne vody Bioderma H2O, 2 × 500 ml.  Akcia  URIAGE 2 + 1 ZADARMO platí na 
ľubovoľnú kombináciu produktov URIAGE zo všetkých produktových radov. Pri rôz-
nych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akcia NUANCE 
2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých pro-
duktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najniž-
šou cenou. Akcia Eucerin – k nákupu vybraných produktov Eucerin Hyaluron-Filler, 
+Urea, +Elasticity, +Volume Lift, získate darček Hyaluron-Filler Intenzívnu masku 
ZADARMO. Ponuky platia od 1. 9. do 30. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Akcie 
nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zoznam vybraných lekární 
s ponukou dermokozmetiky nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Tajomstvo ukryté 
v termálnej vode Uriage

Objavte kúzlo francúzskej 
kozmetiky NUANCE

Objav rutinu presne pre teba 

Každodenná starostlivosť o vašu pleť 
so značkou Eucerin

Čistá pleť bez zvyškov mejkapu 
a nečistôt z ovzdušia

www.drmax.sk/beautyclub

Darček Eucerin 

Hyaluron-FILLER 

intenzívna maska

ZADARMO

Darček Sébium 

H2O, 250 ml,

ZADARMO

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ 
PORTFÓLIO

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ 
PORTFÓLIO

2199 €
2,199 €/100 ml

2 × 500 ml

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. 9. do 30. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. 

PARAZITY
Paranit extra Silný Sprej 
100 ml, hrebeň
Odstráni vši do 5 minút. Obsahuje faktor na ochranu proti všiam 
(LPF), ktorý vo vlasoch vytvára pre vši nepriaznivé podmienky 
a chráni pred opakovanou nákazou až do 72 hodín*. Klinicky 
preukázaná 100 % účinnosť*. Dermatologicky testovaný, 
bez silikónov. VÝHODNE AJ Paranit Radikálny proti všiam 
a hnidám, pack, za 17,99 € (z pôvodných 20,79), 8,995 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky.

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

VITAMÍNY
Jamieson Vitamín D3 Jahoda
100 tbl
Tablety na cmúľanie pre deti s lahodnou jahodovou príchuťou 
v tvare medvedíka pandy. Je vyrobený z prírodného zdroja 
Quali-D3. Výživový doplnok.

MOČOVÉ CESTY
Uroval manosa akut
10 tbl
Unikátne spojenie extraktu kanadských brusníc a D-manózy. 
Vysoká koncentrácia obsiahnutých látok: 50 mg PAC 
(proanthokyanidinov) v dennej dávke. Vhodné aj pre tehotné 
a dojčiace ženy. VÝHODNE AJ Uroval manosa akut, 20 tbl, 
za 12,29 € (z pôvodných 14,39 €). Výživové doplnky.

PORANENIA, INFEKCIE
BepanGel® hojivý gél
50 g
Hojí rany rýchlo a bez jaziev. Moderný hydrogél 4 v 1 – urýchľuje 
hojenie – chráni pred ďalšou infekciou – chladí a nepáli – 
zabraňuje tvorbe jaziev. BepanGel® hojivý gél je zdravotnícka 
pomôcka.

VITAMÍNY
MÖLLERʼS Omega 3 Citrón 
250 ml
MÖLLERʼS Omega 3 Citrón 250 ml rybí olej z Nórska.  
Ranná dávka zdravia pre celú rodinu. Výživový doplnok.

VITAMÍNY  
NA IMUNITU
VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.
60 cps
S vitamínom D3 na podporu normálnej funkcie imunitného 
systému. Bez lepku, laktózy a bravčovej želatíny. 60-kapsulové 
balenie na 2 mesiace užívania. Výživový doplnok. 

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.

MYKÓZA
Candibene
dermálny krém, 20 g
Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka. 
VÝYHODNE AJ Candibene, 40 ml, za 3,99 € (z pôvodných 
4,19 €), 9,975 €/100 ml. Lieky2 obsahujú klotrimazol.

1399 €
5,596 €/100 ml

/1539 €

449 €
22,450 €/100 g

20 g /479 €

679 €
/779 €

749 €
10 tbl /879 €

629 €
/729 €

1649 €
16,490 €/100 ml

/1819 €

849 €
/989 €

799 €
7,990 €/100 g

100 g /889 €

Sudocrem®  
care & protect,  

30 g,
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,59 €

L.SK.MKT.CC.03.2020.1060

S kartou
Dr.Max CLUB

1049 €
20,980 €/100 g

/1179 €



www.drmax.sk/babyclub

Staráme sa 
s láskou

Široká ponuka produktov pre vás a vašich najmenších: 

V BabyClub Dr.Max nájdete naozaj všetko. 
Odborné poradenstvo, novinky a tipy 
z oblasti pediatrie, odporúčané produkty 
aj uspávanku. Navštívte nás v lekárňach, 
online na stránke www.drmax.sk/babyclub, 
na Instagrame a Facebooku.

Mlieko a výživa

Vitamíny pre deti

Plienky a prebaľovanie

Starostlivosť o dieťa a matku

Detská kozmetika

Elektronika

Platí len 
v online
lekárni
Dr.Max

BBB
B BB

B
Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov Bioderma z produkto-
vého radu ABCDerm. Platí aj na balíčky z radu ABCDerm. Pri rôznych cenách produk-
tov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akciová cena 13,99 € platí na mliečnu 
výživu Nutrilon 2, 3, 4, 5 (aj na príchute a Nutrilon 2 Good Night), 800 g. Akciová cena 
11,99 € platí na mliečnu výživu Beba Comfort HM-O 2, 3, 4, 800 g. Dojčenie je najlepší 
spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa má byť používaná na odporúčanie lekára. 
Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Nevzťahuje sa na počiatočnú dojčen-
skú výživu. Akciová cena 0,99 € platí na všetky druhy Sunárek Cool ovoce, 120 g, 
a Sunar do ručičky, 100 g. Akciová cena 12,99 € platí na plienky Pampers Baby maxi 
pack 2 mini, Active baby maxi pack 3 midi, 4 maxi, 4+ maxiplus, 5 junior, 6 extralarge. 
K  nákupu uvedených Pampers plienok získate darček Pampers Baby wipes fresh 
 clean ZADARMO. Akcie je možné uplatniť v kamennej lekárni Dr.Max aj online lekárni 
na www.drmax.sk. Ponuky platia od 1. 9. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. 
 Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Pre vaše najmenšie 
robíme to najlepšie

Pre lepšiu ochranu proti pretečeniu 

Dermatolgicky šetrná starostlivosť 
pre citlivú detskú pokožku

Na kvalite záleží

Rozumieme materskému mlieku

2 + 1
ZADARMO

DARČEK 
PAMPERS 

BABY WIPES 

FRESH CLEAN

ZADARMO

1399 €
1,749 €/100 g

800 g /1569 €

099 €
/119 €

1199 €
1,499 €/100 g

800 g /1569 €

1299 €



Rozbaľte to
s nami

www.drmax.sk
* 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.

Darčekovú kartu Dr.Max CLUB 
kúpite v každej lekárni Dr.Max.*

Darujte svojim blízkym 
darčekovú kartu Dr.Max, 

kartu plnú zdravia.

Spoľahlivá prvá pomoc
pri všetkých typoch drobných 
poranení

Účinný boj 
s plesňou 

nechtov
 s unikátnou
TransActive

technológiou

MENEJ ŠKRABANIA 
PRE DLHŠIE NOCI.
A LEPŠIE DNI.

K nákupu produktov La Roche-Posay Lipikar nad 27 € 
získate taštičku s miniproduktmi v hodnote 15 € zadarmo.

K nákupu produktov 
La Roche-Posay Lipikar 

nad 27 € získate taštičku 
s miniproduktmi ako

DARČEK

V akcii 2 + 1 ZADARMO získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

Zdravotnícka pomôcka.V akcii 2 + 1 ZADARMO získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

od 289 €

-15%

849 €
/999 €

2+1
ZADARMO

od 159 €

2+1
ZADARMO

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 9. do 30. 9. 2020 alebo do vypredania zásob.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte online
na www.drmax.sk 2+1

ZADARMO
NA CELÉ

PORTFÓLIO 

 pre deti od narodenia

Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov BEBELO. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí od 1. 9. do 30. 9. 2020 alebo do vypredania zásob.



2+1
ZADARMO

na všetky produkty 
Dr.Max

Akcia 2�+�1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov značky Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 
produkt s najnižšou cenou. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 9. do 30. 9. 2020 alebo do 
vypredania zásob. Ambroxol Dr.Max, 30 mg/5 ml, liek na vnútorné použitie, obsahuje ambroxoliumchlorid, Nogrip, 14 vreciek, liek 
na vnútorné použitie, Larynox 1,5 mg/ml, 30 ml, liek na aplikáciu do hrdla, obsahuje benzydamíniumchlorid, Orinox, 1 mg/ml, 10 ml, 
liek na aplikáciu do nosa, obsahuje xylometazolíniumchlorid, Ibuprofen Dr.Max, 400 mg, 48 tbl, liek na vnútorné použitie, obsahuje 
ibuprofén. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Ako to funguje? Je to jednoduché!

499 € 499 € 998 €

Nakombinujte si 3 ľubovoľné 
produkty s logom Dr.Max 
a jeden z nich získate ZADARMO

449 €

ZADARMO


