
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. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob. 

HEMOROIDY
Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Liek² sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov.

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. 

BOLESŤ HRDLA
junior-angin PRE DETI
24 pastiliek na cmúľanie
Junior-angin – na bolesť hrdla u detí. Teraz pastilky, sirup  
či lízanky za výhodnú cenu. Zdravotnícke pomôcky.  
Zľava –20 % platí na celý rad produktov junior-angin.

KAŠEĽ
Calcium chloratum – TEVA
100 ml
Calcium chloratum – TEVA – jedinečný a generáciami overený liek¹, ktorý podporuje liečbu 
zápalového procesu. Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého. Bežná cena Calcium chloratum – 
TEVA, 100 ml, je 4,89 €, 4,890 €/100 ml. Bežná cena NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml5, 
je 4,59 €, 45,900 €/100 ml. 

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

PRODUKTY 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. Nevzťahuje sa na lieky Dr.Max.

Najlepší program každý deň
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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. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob. 

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. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob. 

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.

BOLESŤ  
A HORÚČKA
ASPIRIN®-C
20 šumivých tbl
Liek¹ uľavuje od bolesti hlavy, zubov a menštruačnej bolesti. 
Na symptomatickú úľavu od bolesti a horúčky pri prechladnutí 
alebo príznakoch podobných chrípke. Len pre členov Dr.Max 
CLUB VÝHODNE AJ ASPIRIN®-C, 10 šumivých tbl¹, za 4,59 € 
(z pôvodných 5,09 €).

BOLESŤ
NUROFEN® STOPGRIP
24 tbl
Liek¹ proti príznakom chrípky a prechladnutia. Na bolesť hrdla, 
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos.

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

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®.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
14 vreciek
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.

BOLESŤ HRDLA
Septolete® extra
16 pst
Pastilky a sprej Septolete extra komplexne liečia bolesť a zápal 
hrdla. Eliminujú pôvodcov infekcie hrdla – vírusy, baktérie 
a kvasinky. Pastilky1 uľavia od bolesti už do 15 minút.  
Zľava –16 % platí na všetky lieky z radu Septolete® extra.

BOLESŤ HRDLA
Strepfen® Sprej 8,75 mg
orálna roztoková aerodisperzia, 15 ml
Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu hrdla. Účinkuje  
už po 5 minútach až na 6 hodín. Pri ťažkostiach s prehĺtaním.  
Rýchla aplikácia. Liek⁷ obsahuje flurbiprofén. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ LIEKY Z RADU Strepfen®.

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.

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.

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. VÝHODNE AJ 
Stoptussin® sirup, 180 ml1, za 6,39 € (z pôvodných 6,79 €), 
3,550 €/100 ml.

Vedeli ste, že
pri bolesti hrdla nie je  

veľmi vhodné piť  
ovocné šťavy?

Obsahujú kyseliny, ktoré môžu 
sliznicu ešte viac podráždiť. 

Vhodnejšie sú preto  
napríklad bylinné čaje. 

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

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
COLDREX® MAX GRIP Lesné ovocie
10 vreciek
Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, ktorý uľaví od 
príznakov chrípky a silného prechladnutia. Liek¹ znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, bolesť v hrdle a uvoľňuje upchatý nos.  
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ COLDREX® MAX 
GRIP LEMON, 10 vreciek¹, za 7,99 € (z pôvodných 9,79 €), 
0,799 €/1 vrecko.

BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg
30 tbl
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. 
VÝHODNE AJ BRUFEN®, 50 tbl, za 4,69 € (z pôvodných 5,89 €). 
Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

NÁDCHA
Nasivin® 0,05 %
nosové kvapky, 10 ml
Uvoľní upchatý nos do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni. 
Liek⁵ obsahuje oxymetazolín.

KAŠEĽ 
PROSPAN® Sirup
100 ml
Rastlinný liek¹ uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje 
vykašliavanie. Vhodný od narodenia. Obsahuje suchý extrakt 
z listov brečtana, bez pridaného alkoholu, cukru a farbív.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč  
a zázvor 500 mg/10 mg
12 vreciek
Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť. 
Bez umelých farbív. VÝHODNE AJ OSTATNÉ PRÍCHUTE 
PARALEN® GRIP horúci nápoj.
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Najlepší program 
každý deň
U nás máte zľavy z doplatku pri liekoch na predpis 
každý deň – s vernostnou kartou Dr.Max CLUB. 

ZĽAVA AŽ DO

-50 %
Z DOPLATKU

www.drmax.sk
Bližšie informácie o Vernostnom programe Dr.Max CLUB nájdete vo Všeobecných 
podmienkach Vernostného programu Dr.Max CLUB na www.drmax.sk.

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. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob. 

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.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
180 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.

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.

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZY
proenzi® Intensive
120 tbl
To najlepšie pre váš pohyb od proenzi®, prináša 36 %* zlepšenie 
chôdze po schodoch a zlepšuje komfort kĺbov u 75 %* užívateľov. 
S vitamínom C, ktorý prispieva k tvorbe kolagénu na normálnu 
funkciu chrupavky. VÝHODNE AJ proenzi® ArthroStop® Rapid+, 
180 tbl, za 20,99 € (z pôvodných 24,59 €). Vyživové doplnky.
*  Výsledky observačnej štúdie na 41 pacientoch, 2017.  

Správa je dostupná na vyžiadanie.

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. 

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.

BOLESŤ
Nalgesin® S 275 mg
20 tbl
Rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, zubov, chrbta 
svalov, gynekologické či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri 
prevencii a liečbe migrény. VÝHODNE AJ Nalgesin® S 275 mg, 
30 tbl, za 7,79 € (z pôvodných 9,29 €).  
Lieky¹ obsahujú sodnú soľ naproxénu.

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

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks
Liečivé náplasti s diklofenakom s dlhotrvajúcim účinkom  
na úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín.  
Liek2 obsahuje sodnú soľ diklofenaku.
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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. 3. do 31. 3. 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. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob. 

Vedeli ste, že
byť celý deň zatvorený  

a schovaný pred  
slnkom môže viesť  
k poklesu energie?

Doprajte si každý deň aspoň 
krátku prechádzku. Čerstvý 

vzduch má pozitívny vplyv 
na vašu energiu a náladu. 

TRÁVENIE
Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. Prináša úľavu 
pri črevných a brušných tažkostiach. 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®, 8 tvrdých kapsúl, za 3,89 € 
(z pôvodných 4,39 €). Lieky¹ obsahujú loperamídiumchlorid.

OPUCH A ZÁPAL
AESCIN
20 mg 30 tbl
Určený na liečbu lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin 
a chorôb žíl dolných končatín. VÝHODNE AJ AESCIN, 20 mg, 
90 tbl, za 9,99 € (z pôvodných 10,49 €). 
Lieky¹ obsahujú alfa-escinum.

OPAR
HERPESIN® KRÉM
2 g
Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre 
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ HERPESIN® KRÉM, 5 g, 
za 9,99 € (z pôvodných 10,79 €), 199,800 €/100 g.  
Lieky² obsahujú aciklovir.

TRÁVENIE
LINEX® kapsuly
32 cps
Liek¹ obsahuje 3 druhy živých baktérií mliečneho kvasenia. 
Vhodné na podpornú liečbu pri hnačkách, nadúvaní a iných 
poruchách trávenia pre dojčatá, deti aj dospelých. Len pre členov 
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ LINEX® kapsuly, 16 cps¹, za 4,99 € 
(z pôvodných 6,09 €).

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.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 FORTE rybí olej 1000 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. Výživový doplnok.

CHOLESTEROL
ČIERNY CESNAK
60 cps
Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu a lipidov v krvi. 
Je významným antioxidantom, podporuje imunitu a činnosť srdca. 
Čierny cesnak  je bez zápachu a ostrej chuti. Výživový doplnok.

PROSTATA
Prostamol® UNO
60 cps
Liek¹ na liečbu ťažkostí s močením pri nezhubnom zväčšení 
prostaty v I. a II. štádiu. Obsahuje 320 mg serenoe repens 
(serenoy plazivej).

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

PROSTATA,  
POTENCIA
Cemio RED3
60 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.

Vedeli ste, že
herpesom sa môže 
človek nakaziť už 
v detstve bez toho, 
aby sa vírus prejavil?
Aktivuje sa až pri oslabení 
imunity, preto je dôležité telu 
zabezpečiť dostatočný 
príjem vitamínov.

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml
1 riešenie na 6 tráviacich ťažkostí. Trápi vás nafukovanie? Pocit 
plnosti? Bolesť alebo kŕče v bruchu? Nevoľnosť? Bolesť žalúdka? 
Vyskúšajte Iberogast® – účinný bylinný liek¹ na liečbu 1 alebo aj 
viac tráviacich problémov naraz. VÝHODNE AJ Iberogast®, 
20 ml1, za 5,99 € (z pôvodných 6,59 €), 29,950 €/100 ml.

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.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
Supradyn® CoQ10 energy
30 tbl eff
Chýba vám energia? Cítite sa unavení? Užite Supradyn CoQ10 
pre energiu v náročnom období. Vyvážený komplex vitamínov, 
minerálov a stopových prvkov s koenzýmom Q10 v Supradyne. 
VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY Z RADU Supradyn® CoQ10 
energy. Výživové doplnky.

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON® 9 Premium
30 cps
Prémiový komplex živých mikroorganizmov s fruktooligo-
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.

VITAMÍNY
Jamieson® Vitamín D
100 tbl
Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika 
a fosforu, zdravému rastu a udržaniu zdravých kostí a zubov 
a správnej činnosti imunitného systému a svalov. Vitamín D 
zohráva úlohu v procese delenia buniek. Výživový doplnok.

S kartou
Dr.Max CLUB

779 €
32 cps /959 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1599 €
/1839 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1799 €
/2089 €

-18%

-17%

999 €
19,980 €/100 ml

50 ml /1269 €

L.SK.MKT.CC.05.2018.0722

1299 €
30 tbl eff /1409 €

L.SK.MKT.CC.09.2019.0928

1899 €
/2189 €

499 €
30 tbl /529 €

649 €
324,500 €/100 g

2 g /709 €

899 €
8,990 €/100 ml

100 ml /959 €

639 €
20 cps /739 €

1069 €
/1269 €

589 €
/689 €

469 €
/539 €

-18%-21% -15%

999 €
30 cps /1229 €

-19%

5499 €
/6839 €

recyklačný poplatok 0,02 € recyklačný poplatok 0,07 €

S kartou
Dr.Max CLUB

6399 €
/7719 €



BBB
B B

B
Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky URIAGE. V akcii 
2 + 1 ZADARMO získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. 
 Výhodné balenie Eucerin® z produktových radov Eucerin® 
HYALURON-FILLER, Eucerin® HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, Eucerin® 
HYALURON-FILLER +  ELASTICITY, Eucerin® ANTI-PIGMENT za 46,99 €, 
46,990 €/100 ml. Zľava –4 € platí pri nákupe ľubovoľného mejkapu značky 
VICHY. Pri nákupe 2 ľubovoľných produktov značky  NUANCE získate 
Telový krém v hodnote 24,99 € ZADARMO. Akcia neplatí na NUANCE 
krém na ruky. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 
Akcie platia od 1. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob. 
Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete 
na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Víťazstvo nad vráskami 
s kozmetikou Eucerin

Objavte kúzlo jedinečnej 
kozmetiky NUANCE

Starostlivosť o pokožku 
s Termálnou vodou Uriage

Milí klienti,
privítajte príchod jari 
s kozmetikou, ktorá posilní 
vaše zdravie a krásu. 
Obdarujte seba a svojich 
blízkych aktuálne 
zvýhodnenou ponukou.

Dokonalé krytie a hydratácia 
vďaka mejkapom VICHY

Pri kúpe 

2 produktov 

NUANCE 

získate telový 

krém, 200 ml,

ZADARM
O

www.drmax.sk/beautyclub

VÝHODNÉ 
BALENIE

ZA 46,99 €

2+ 1
ZADARMO

NA CELÉ 
PORTFÓLIO

ZĽAVA

-4 €

VLASY
Vlasové hnojivo
150 tbl
Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov a pre 
obmedzenie ich vypadávania1,2,3. Je vhodný aj pri pomalom raste 
a zvýšenej lámavosti vlasov1,3. Vysoké dávky aminokyselín, 
vitamínov a minerálov pre rýchly a výrazný účinok. Vlasová výživa 
obsahuje MSM, zdroj síry, ktorá je považovaná za minerál krásy. 
VÝHODNE AJ Vlasové hnojivo, 60 tbl, za 10,49 € (z pôvodných 
12,59 €). Výživové doplnky.   
1zinok, 2vitamín B5, 3biotín. 

INTÍMNE ZDRAVIE
Beliema® Effect vaginálne tablety
10 tbl
Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety s laktobacilmi 
a kyselinou mliečnou na obnovu a udržanie fyziologického pH. 
Vhodné pri kvasinkovej aj bakteriálnej infekcii. Tiež vhodné pri 
a po antibiotickej liečbe. Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE 
AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO RADU 
Beliema®.

MULTIVITAMÍNY  
PRE DETI
marťankovia® GUMMY
50 tbl + DARČEK vesmírna pečiatka 2 ks
Chutné želatínové tablety na podporu zdravia, imunity a vitality. 
S echinaceou, vitamínom C a zinkom, ktoré prispievajú k správnej 
funkcii imunitného systému. Kyselina listová a vitamíny C a B3 
prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania. Bez umelých farbív, 
sladidiel, konzervantov, lepku a laktózy. Vhodné pre deti od 3 rokov.

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.

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. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob. 

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.

KOZMETIKA
Coupeliac gél
20 ml
Intenzívne upokojuje citlivú začervenanú pleť, rozšírené cievky sú 
menej viditeľné, zabraňuje vzniku nových začervenaných miest. 
VÝHODNE AJ Coupeliac krém, 50 ml, za 10,99 € (z pôvodných 
13,49 €), 21,980 €/100 ml. Kozmetické výrobky.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
RAKYTNÍČEK+
50 ks
Multivitamínové želatínky v limitovanej veľkonočnej edícii. Na výber červené, zelené alebo žlté vajíčko. 
Želatínky obsahujú rakytník, 9 vitamínov a zmes ovocných koncentrátov. Výživové doplnky.

IMUNITA
Kolostrum s beta-glukánmi 
30 cps
Jedinečné a komplexné zloženie prírodného kolostra, značkových 
beta-glukánov, zinku, selénu a patentovanej formy vitamínu C, 
vhodné pre deti od 3 rokov. Výživový doplnok.

-19%

-18% -15%

S kartou
Dr.Max CLUB

749 €
0,150 €/1 ks

/789 €

999 €
49,950 €/100 ml

20 ml /1229 €

2099 €
150 tbl /2619 €

999 €
10 tbl /1169 €

799 €
/949 €

Sudocrem®  
care & protect,  

30 g,
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,59 €

799 €
7,990 €/100 g

100 g /889 €

999 €
10 tbl /1149 €

1249 €
/1489 €



Nakupujte
8. marca 2020

Akcia platí len 8. 3. 2020 alebo do vypredania zásob v online lekárni Dr.Max. K nákupu nad 14,99 € získate micelárnu vodu BIODERMA 
Sensibio H2O, VICHY micelárnu vodu s minerálmi, alebo pleťový krém VICHY LIFTACTIV SUPREME, ZADARMO.

www.drmax.sk

na www.drmax.sk

K MDŽ
ZADARMO

Ku každému nákupu nad 14,99 € získate micelárnu vodu Bioderma 
Sensibio, 100 ml, pleťový krém LIFTACTIV SUPREME, 15 ml, alebo micelárnu 
vodu s minerálmi, 100 ml, od VICHY. Len pre prvých 1 500 zákazníkov.

JEDINÁ LIEČIVÁ NÁPLASŤJEDINÁ LIEČIVÁ NÁPLASŤ
S IBUPROFÉNOMS IBUPROFÉNOM

Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov či vyvrtnutí 
v oblasti kĺbov  Pôsobí v mieste bolesti -10%

od 575 €
/639 €

CERTIFIKOVANÁ 
PRÍRODNÁ 

KOZMETIKA 
WELEDA

2+1
ZADARMO

Doprajte si
  poriadnu

dávku

vitamínu D3

od 467 €
/689 €

NUROFEN® je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje ibuprofén. Pred použitím lieku 
si prečítajte písomnú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Akcia platí na všetky produkty značky Weleda. 
V akcii 2 + 1 zadarmo získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.Zľava –15 % platí na vybrané produkty značky Jamieson®.

-15%

5199 €
/6999 €

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

 pri rekonvalescencii
 pri športovom a inom 

 zaťažení organizmu
 pri celkovej záťaži organizmu

Profi ZYM plus 
je vhodné užívať:

UŠETRÍTE

-18 €

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte online
na www.drmax.sk

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



2+1
ZADARMO
na viac ako 300 

produktov

2+1
ZADARMO

na lieky 
Dr.Max

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Ambroxol Dr.Max, 30 mg/5 ml¹, obsahuje ambroxoliumchlorid, Nogrip, 14 vreciek¹, Orasept s príchuťou medu a citrónu, 24 pst¹, 
Orinox, 1 mg/ml, 10 ml⁵, obsahuje xylometazolíniumchlorid, Ibuprofen Dr.Max, 400 mg, 48 tbl1, obsahuje ibuprofén. Vzťahuje 
sa na ľubovoľnú kombináciu voľnopredajných liekov Dr.Max. Pri rôznych cenách liekov získate zadarmo liek s najnižšou cenou. 
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob.

Produkty Dr.Max 
pre celú rodinu

Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo pro-
dukt s  najnižšou cenou. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami, nevzťahuje sa na lieky Dr.Max. 
Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob.


