
Dni prevencie diabetu 15. 3. – 19. 3. 2021

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

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. 3. do 31. 3. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Voltaren 
Forte 2,32 % gél
180 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom až na 24 hodín pri aplikácii 
2× denne ráno a večer. Ľahko otvárateľný uzáver. 
Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminum.

Viac ako 300 produktov 
značky 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. Nogrip1 14 vreciek. Ibuprofen1 Dr.Max 400 mg 
obsahuje ibuprofén. Orinox5 1 mg/ml, 10 ml, obsahuje xylometazolíniumchlorid.

VITAMÍNY
RAKYTNÍČEK® 
multivitamínové želatínky 
s rakytníkom
280 g
Želatínky sú unikátne nielen svojou ovocnou chuťou – obsahujú 
totiž 20 % ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom 9 vitamínov. 
Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu 
produktov RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatínky. Pri rôznych 
cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 
Výživové doplnky.

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

BOLESŤ
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tbl
Liek1 na vnútorné použitie na krátkodobú liečbu bolesti hlavy 
(vrátane migrény), zubov, bolesti v krížoch s vyžarovaním 
do dolných končatín (ischiasu), pooperačnej bolesti, bolesti 
pri nachladnutí a menštruácii.

HEMOROIDY
Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Voľnopredajný liek2, 9 na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. VÝHODNE AJ Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg 
10 čapíkov9, za 5,79 € (z pôvodných 7,29 €), 0,579 €/1 ks.

VITAMÍN D
Detrical 2000
60 tbl
Vitamín D pomáha udržiavať normálnu funkciu imunitného 
systému, prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí 
a normálnych svalových funkcií. Výživový doplnok.
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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. 2021 alebo 
do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

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

BOLESŤ
Panadol Novum 500 mg
2 × 24 tbl
Panadol Novum 500 mg zmierňuje miernu až stredne silnú bolesť 
a horúčku. Vďaka technológii Optizorb uvoľňuje účinnú látku 
už za 5 minút a rýchlejšie sa vstrebáva. Nedráždi žalúdok. 
Liek1 obsahuje paracetamol. Pri kúpe dvoch balení získate 
výhodnú cenu. Bežná cena jedného balenia Panadol Novum 
500 mg, 24 tbl, je 1,99 €.

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 cps
Rýchlo sa dostane k miestu bolesti! Účinné analgetikum vo forme 
mäkkých kapsúl s protizápalovým účinkom. Pri bolesti hlavy 
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. 
Liek¹ obsahuje ibuprofén. 

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

BOLESŤ 
A HORÚČKA
NUROFEN® STOPGRIP
24 tbl
Liek1 proti príznakom chrípky a prechladnutia. Na bolesť hrdla, 
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos. VÝHODNE AJ 
NUROFEN® STOPGRIP, 12 tbl, za 4,89 € (z pôvodných 5,59 €).

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.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok 
na perorálny roztok, 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.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
COLDREX® MAX GRIP LESNÉ OVOCIE 
10 vreciek
Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Liek1 vďaka 
paracetamolu uľaví od horúčky, bolesti hlavy a bolesti v hrdle. 
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU 
COLDREX® Horúci nápoj SO ZĽAVOU –18 %.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj 
pomaranč a zázvor 
12 vreciek
Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť. 
Bez umelých farbív. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY1 Z RADU
PARALEN® GRIP horúci nápoj, 12 vreciek, za 7,19 € (z pôvodných 
8,69 €), 0,599 €/1 vrecko.
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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. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VITAMÍNY
Pharmaton®
30 cps
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku G115®. Pharmaton® MAN Energy 
30+, 30 cps, Pharmaton® WOMAN Energy 30+, 30 cps a Pharmaton® GERIAVIT, 30 cps obsahujú 18 
dôležitých vitamínov a minerálov – špeciálne zloženie, ktoré zodpovedá špecifickým potrebám 
ľudského organizmu. Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vyobrazených produktov Pharmaton®. 
Výživové doplnky.

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. K nákupu Celaskon® 250 mg, 100 tbl, 
získate Celaskon 250 mg, 30 tbl (v hodnote 2,09 €), ZADARMO. Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

HEMOROIDY
Detralex® 500 mg, 60 tbl
Emotralex™ rektálna masť, 25 g
Ideálna kombinácia pre pacientov s hemoroidmi. Detralex® 1 je liek s účinnou látkou, čistená 
mikronizovaná flavonoidná frakcia. Detralex lieči prejavy žilového ochorenia – bolesť, pocit ťažkých, 
či unavených nôh. Lieči príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy. Emotralex™ hojí, regeneruje, 
upokojuje hemoroidy. Zdravotnícka pomôcka na rektálne použite.

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® DUO EFFECT
50 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. 
Ibalgin® DUO EFFECT je voľnopredajný liek2. Pri kúpe jedného balenia získate druhé ZADARMO.

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, 10 ml, získate 
zdravotnícku pomôcku MUCODUAL SIRUP, 100 ml (v hodnote 3,79 €), ZADARMO.

ÚNAVA 
A VYČERPANIE
MAGNE B6®
50 tbl
Liek1 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. 
MAGNE B6® zlepšuje pri nedostatku horčíka nervozitu, únavu, podráždenie, svalové kŕče, tŕpnutie. 
Pri kúpe dvoch balení získate tretie ZADARMO.
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1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 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. 3. do 31. 3. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

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.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® pre dospelých
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, 
bez cukru a alkoholu, jahodová príchuť. 
VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN® LONG EFFECT 75 mg, 20 cps, 
za 7,79 € (z pôvodných 9,19 €) a MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, 
za 4,79 € (z pôvodných 5,69 €), 4,790 €/100 ml. 
Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

BOLESŤ 
HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek
Liek3 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. Len pre členov Dr.Max 
CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Strepsils®.

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
Stoptussin
50 ml
Stoptussin – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam 
– tíši dráždivý kašeľ. Liek¹ chráni pred ďalším dráždením na kašeľ, 
riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. VÝHODNE AJ 
Stoptussin sirup, 180 ml1, za 6,39 € (z pôvodných 6,79 €), 
3,550 €/100 ml.

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

NÁDCHA
Nasivin® SOFT 0,05 %
10 ml
Uvoľní upchatý nos do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni. 
S protivírusovým účinkom. Bez konzervačných látok. 
Liek5 obsahuje oxymetazolín.

MORSKÁ VODA
Aliamare®
roztok izotonický aerosolový, 100 ml
Aliamare® obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú a izotonickú 
morskú vodu. Prirodzene zvlhčuje, čistí a pomáha regenerovať 
sliznicu nosa poškodenú zápalom. Vhodný pre deti od 1 mesiaca 
veku aj pre dospelých. Zdravotnícka pomôcka.

NÁDCHA
VIROSTOP NASAL SPRAY
20 ml
Chráni pred prienikom baktérií a vírusov vrátane koronavírusu 
SARS-CoV-2. VÝHODNE AJ VIROSTOP Oral spray, 30 ml, 
za 7,99 € (z pôvodných 8,79 €), 26,633 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky.

NOVINKA
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom 
alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru 
platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Vedeli ste, že
ohrození sú nielen 

fajčiari, ale aj osoby, 
ktoré musia cigaretový 

dym vdychovať? 
Pasívne fajčenie je 

karcinogénne a zapríčiňuje 
zvýšenú chorobnosť 

i riziko rakoviny.
ODVYKANIE OD FAJČENIA
NiQuitin Clear 21 mg transdermálna náplasť, 7 ks
NiQuitin mini, 20 pastiliek
Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob odvykania od fajčenia. Kombinácia transdermálnych náplastí a perorálnych foriem nikotínu 
je účinnejšia ako samostatná transdermálna náplasť. Len pre členov Dr.Max VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU NiQuitin.
Liek1 a liek2 obsahujú nikotín.

ÚNAVA A VYČERPANIE
MaxiMag HORČÍK + B6 FORTE 375 mg
20 šumivých tbl
Horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy, rovnováhe 
elektrolytov, správnemu fungovaniu nervového systému a svalov, 
normálnej psychickej funkcii, udržaniu zdravých kostí a zubov. 
VÝHODNE AJ MaxiMag HORČÍK + B6 FORTE 375 mg, 50 cps, 
za 3,49 € (z pôvodných 4,49 €). Výživové doplnky.

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. 
UPOZORNENIE na zmenu názvu lieku! V najbližšom čase bude 
liek dostupný pod názvom Olfen gel. 

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks
Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, 
pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín až na 
12 hodín. VÝHODNE AJ Diclobene 140 mg, liečivá náplasť, 10 ks, 
za 16,99 € (z pôvodných 17,99 €), 1,699 €/1 ks. Lieky2 obsahujú 
sodnú soľ diklofenaku. UPOZORNENIE na zmenu názvu lieku! 
V najbližšom čase bude liek dostupný pod názvom Olfen 140 mg. 

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Voltaren 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks
Tenká, samostatne balená liečivá náplasť na úľavu od akútnej 
bolesti priamo v mieste aplikácie. Stačí aplikovať 2× denne. 
Liek2 obsahuje diclofenacum natricum.  

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. 
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ GS Vitamín C 1000 
so šípkami, 50 + 10 tbl, za 6,99 € (z pôvodných 7,99 €). 
Výživové doplnky.

ÚNAVA 
A VYČERPANIE
Supradyn® CoQ10 energy
30 tbl
Ľudia s oslabenou imunitou môžu byť náchylnejší k nákaze 
vírusovými ochoreniami. Aby si vaše telo dokázalo poradiť 
s vírusmi, je potrebné, aby jeho imunitný systém fungoval 
normálne tak, ako má. Supradyn® CoQ10 energy obsahuje železo, 
meď, selén, zinok a vitamíny A, B6, B12, C, D a folát, ktoré 
prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Výživový doplnok. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE 
VŠETKY VÝŽIVOVÉ DOPLNKY Z RADU Supradyn®.
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www.drmax.sk/diaclub

15. 3. – 19. 3. 2021
Dni prevencie diabetu
DiaClub Dr.Max je váš spoľahlivý odborník a sprievodca na udržanie správnej 
hladiny cukru v krvi. Odborné poradenstvo a zľavový kupón na vybrané 
produkty získavate vďaka členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo. Navštívte nás online 
na stránke www.drmax.sk/diaclub alebo v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max.



1. Liek na vnútorné použite. 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. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

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 ml, 
za 4,99 € (z pôvodných 5,39 €), 16,633 €/100 ml.

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml
Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie? 
Bylinný liek1 Iberogast® prináša efektívnu úľavu vďaka rýchlemu 
vstrebávaniu. Iberogast®, expert na vaše tráviace ťažkosti. 
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU Iberogast®.

TRÁVENIE
Pancreolan® FORTE
60 tbl
Aby trávenie nebolo trápenie! Dodá potrebné tráviace enzýmy 
na prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Liek¹ obsahuje pankreatín.

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.

ŽIVÉ 
MIKROORGANIZMY 
Biopron9® Premium
30 + 10 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 INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU Biopron9® Premium. Výživové doplnky.

LAKTOBACILY
PROBIO-FIX®
60 cps
PROBIO-FIX® obsahuje mliečne baktérie uložené v špeciálnom 
ochrannom matrixe a v ALU tube. Odporúčaný Slovenskou 
spoločnosťou pre probiotiká. Výživový doplnok.

ÚNAVA 
A VYČERPANIE
Acutil®
30 cps
Acutil® vďaka svojmu zloženiu prispieva k udržaniu správnej 
funkcie mozgu, psychiky a zníženiu vyčerpania a únavy. Obsahuje 
nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, extrakt z ginkgo biloba, 
kyselinu listovú, vitamín E a B12. VÝHODNE AJ Acutil® 60 cps, 
za 19,99 € (z pôvodných 21,99 €). Výživové doplnky.

OPUCH 
A ZÁPAL
Aescin, 20 mg
30 tbl
Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných 
opuchov, zápalov, podliatín a chorôb žíl dolných končatín. 
VÝHODNE AJ Aescin, 20 mg, 90 tbl, za 9,99 € (z pôvodných 
10,49 €). Lieky1 obsahujú alfa-escinum.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plnoautomatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie 
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Deteguje nepravidelný 
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou 
pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka. 

899 €
8,990 €/100 ml

100 ml /959 €

-21%

L.SK.MKT.CC.09.2020.1185

999 €
19,980 €/100 ml

50 ml /1269 €
869 €

/939 €

639 €
20 cps /739 €

999 €
30 + 10 cps /1229 €

-18% -18%

1449 €
/1769 €

1159 €
30 cps /1269 €

499 €
30 tbl /529 €

-19%

5499 €
/6849 €

recyklačný poplatok 0,02 €



www.drmax.sk/beautyclub

Docielenie zdravého vzhľadu kože zvládnete jednoducho aj doma. 
Dajte zbohom dehydrovanej pokožke a pripravte ju na teplejšie 
dni. Pokožka prirodzene produkuje oleje, ktoré na nej vytvárajú 
ochrannú bariéru. Tú každodenne odstraňujeme pri odličovaní 
a umývaní tváre. Nestíha tak vytvoriť vrstvu oleja, ktorá ju 
chráni pred stratou vody z hlbších vrstiev kože. Riešením je 
dodatočná hydratácia pokožky pomocou vhodne zvolenej 
pleťovej starostlivosti. Podľa typu pleti si zvoľte pleťový 
hydratačný krém na suchú alebo normálnu pleť. 
Pri výskyte prvých známok starnutia je vhodné do rutiny 
pridať aj hydratačné séra a očné krémy, ktoré vyplnia 
vrásky z dehydratácie a rozjasnia pleť.

Tajomstvom krásnej 
a žiarivej pleti je hydratácia

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

Kozmetika NUANCE predstavuje komplexnú 
starostlivosť o pokožku tváre a tela. 
Dôkladný výber ingrediencií a aktívnych 
zložiek rastlinného pôvodu zaručuje 
vysokú účinnosť a čistotu produktov.

Termálna voda Uriage vyviera v srdci 
francúzskych Aĺp, je prírodná a bohatá 

na minerálne soli a stopové prvky. 
Posilňuje a chráni kožnú bariéru a má 

hydratačné účinky. Vďaka tomu 
produkty URIAGE pomáhajú 

uspokojovať potreby 
aj tej najcitlivejšej 

pokožky dojčiat 
a detí.

od 499 €
9,980 €/100 ml

50 ml

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

od 899 €
5,993 €/100 ml

150 ml

Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky NUANCE. Pri rôznych 
cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 
Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky URIAGE. Pri rôznych 
cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 
Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuka platí 
od 1. 3. do 31. 3. 2021 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární 
s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.



1. Liek na vnútorné použite. 2. Liek na vonkajšie použitie. 8. Liek na vaginálne 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. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

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. * Výsledky observačnej štúdie na 41 pacientoch, 
2017. Správa je dostupná na vyžiadanie. Výživový doplnok. 

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

KĹBY, ŠĽACHY, 
VÄZIVÁ
Inovo 5 forte
90 tbl
Prémiové zloženie s optimálnym pomerom 5 vysokokvalitných 
zložiek a vitamínu C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu 
a správnej funkcii chrupaviek a kostí. Výživový doplnok.

PROSTATA
Prostamol® UNO
60 cps
Liek¹ indikovaný dospelým mužom, ktorý sa používa na 
zmiernenie symptómov dolných močových ciest súvisiacich 
s benígnou hyperpláziou prostaty. Obsahuje 320 mg serenoe 
repens. Užíva sa 1 kapsula denne v rovnakom čase po jedle 
a zapije sa dostatočným množstvom vody.

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 (36 mg PAC v 1 tbl) a s vitamínom D, 
doplnené zlatobyľou obyčajnou na podporu zdravia močových 
ciest. Akútna starostlivosť. VÝHODNE AJ Urinal Akut® FORTE, 
20 tbl, za 17,39 € (z pôvodných 20,19 €). Výživové doplnky.

INTÍMNE 
ZDRAVIE
Beliema® Effect PLUS
7 tbl
Starostlivosť o intímne zdravie. Malé vaginálne tablety obsahujú 
extrakt z brusníc, laktitol, kyselinu hyalurónovú a boritú na 
ošetrenie kvasinkových aj bakteriálnych vaginálnych infekcií 
a obnovu normálneho pH a mikroflóry. Výhodne aj Beliema 
Expert Intim krém, 30 ml, za 7,79 € (z pôvodných 8,89 €), 
25,967 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

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.

OČNÉ 
KVAPKY
Systane™ ULTRA bez konzervačných látok
10 ml
Zvlhčujúce očné kvapky Systane™ ULTRA poskytujú rýchlu úľavu 
od príznakov suchého oka, ako sú podráždenie, začervenanie 
alebo pálenie očí. Zdravotnícka pomôcka.

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 11,19 € (z pôvodných 11,99 €), 223,800 €/100 g. 
Lieky² obsahujú aciklovir.

2739 €
/3179 €

1219 €
1,741 €/100 ml

/1299 €

2239 €
/2589 €

2019 €
/2319 €

999 €
10 tbl /1159 €

899 €
7 tbl /1039 €

799 €
7,990 €/100 g

100 g /889 €

Sudocrem® 
care & protect, 

30 g,
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,59 €

-17%

939 €
93,900 €/100 ml

/1139 €
739 €
369,500 €/100 g

2 g /789 €



PLATÍ 

NA PONUKU

DETSKÉHO 

SORTIMENTU

-50 %

S láskou k bábätkám 

1619 €
2,024 €/100 g

849 €
1,415 €/100 g

/899 €
319 €

5,317 €/100 g

60 g /379 €
569 €

4,552 €/100 g

125 g /679 €

od 1219 €
30,475 €/100 ml

40 ml /1529 €

329 €
0,118 €/1 ks

28 plienok /369 €

359 €
1,795 €/100 ml

200 ml /399 €

429 €
0,119 €/1 ks

36 plienok /479 €

809 €
0,213 €/1 ks

38 nohavičiek /899 €

719 €
0,133 €/1 ks

54 plienok /799 €

1079 €
/1199 €

719 €
0,150 €/1 ks

48 plienok /799 €

10 % ZĽAVA

NA PRODUKTY

BEBELO*

Zľavy až do –50 % platia na vybrané produkty s ponukou detského sortimentu od 11. do 14. 3. 2021 alebo do vypredania zásob. Zľavy nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné uplatniť v kamennej lekárni Dr.Max s detským sortimentom a online na www.drmax.sk. 
Zľava –5 % na inhalátor OMRON Nami Cat (C3030K) platí iba v online lekárni Dr.Max. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne.

BABY DAYS
11. – 14. 3. 2021 
Nedajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v lekárňach Dr.Max 
s detským sortimentom a online na stránke www.drmax.sk/babyclub.

Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára, na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv 
či osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Akcia sa nevzťahuje na počiatočnú dojčenskú výživu. Pri kúpe 6 ks mliečnej výživy 
Nutrilon získate akciovú cenu 11,99 € za 1 ks, 1,499 €/100 g. Akcia sa vzťahuje na Nutrilon 2, 3, 4, 5, aj na príchute, 800 g, pričom produkty je možné 
kombinovať. Podmienkou je nákup na jeden pokladničný doklad. Akciová cena 8,49 €, 1,415 €/100 g, sa vzťahuje na všetky druhy mliečnej výživy Sunar 
Complex, 600 g. Potravina na osobitné výživové účely. Zľava –20 % platí na nákup produktov BIODERMA z radu ABCDerm. Kozmetika. Zľava –15 % platí 
na všetky veľkosti balenia Sudocrem® Multi-Expert. Zdravotnícka pomôcka. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné 
uplatniť v kamennej aj online lekárni Dr.Max. Ponuka platí od 1. 3. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob.

*  Zľava –10 % platí na produkty značky BEBELO okrem produktov dojčenskej výživy a mliečnej výživy pre malé deti. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné uplatniť v kamennej aj online lekárni Dr.Max. 
Ponuka platí od 1. 3. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob.

KÚPTE 6 ks
ZAPLATÍTE
11,99 €/ks ZĽAVA

-20%
NA PRODUKTY

ABCDerm

ZĽAVA

-15%

Sunar
Complex 2, 600 g
Complex 3, 600 g

Sudocrem®
MULTI-EXPERT

BIODERMA 
ABCDerm

Nutrilon®
2 následné dojčenské  mlieko, 800 g
3 batoľacie mlieko, 800 g

BEBELO
Šampón, umývací gél
a pena do kúpeľa 3 v 1, 200 ml
Nosová odsávačka hlienov
Detské plienky NEWBORN 1 (2 – 5 kg), 28 ks

Detské plienky MINI 2 (3 – 6 kg), 36 ks
Detské plienky MIDI 3 (4 – 9 kg), 54 ks
Detské plienky MAXI 4/4+ (7 – 17 kg), 48 ks
Plienkové nohavičky 5/5+ (11 – 20 kg), 38 ks

www.drmax.sk/babyclub



PLATÍ 

NA PONUKU

DETSKÉHO 

SORTIMENTU

-50 %

S láskou k bábätkám 

1619 €
2,024 €/100 g

849 €
1,415 €/100 g

/899 €
319 €

5,317 €/100 g

60 g /379 €
569 €

4,552 €/100 g

125 g /679 €

od 1219 €
30,475 €/100 ml

40 ml /1529 €

329 €
0,118 €/1 ks

28 plienok /369 €

359 €
1,795 €/100 ml

200 ml /399 €

429 €
0,119 €/1 ks

36 plienok /479 €

809 €
0,213 €/1 ks

38 nohavičiek /899 €

719 €
0,133 €/1 ks

54 plienok /799 €

1079 €
/1199 €

719 €
0,150 €/1 ks

48 plienok /799 €

10 % ZĽAVA

NA PRODUKTY

BEBELO*

Zľavy až do –50 % platia na vybrané produkty s ponukou detského sortimentu od 11. do 14. 3. 2021 alebo do vypredania zásob. Zľavy nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné uplatniť v kamennej lekárni Dr.Max s detským sortimentom a online na www.drmax.sk. 
Zľava –5 % na inhalátor OMRON Nami Cat (C3030K) platí iba v online lekárni Dr.Max. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne.

BABY DAYS
11. – 14. 3. 2021 
Nedajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v lekárňach Dr.Max 
s detským sortimentom a online na stránke www.drmax.sk/babyclub.

Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára, na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv 
či osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Akcia sa nevzťahuje na počiatočnú dojčenskú výživu. Pri kúpe 6 ks mliečnej výživy 
Nutrilon získate akciovú cenu 11,99 € za 1 ks, 1,499 €/100 g. Akcia sa vzťahuje na Nutrilon 2, 3, 4, 5, aj na príchute, 800 g, pričom produkty je možné 
kombinovať. Podmienkou je nákup na jeden pokladničný doklad. Akciová cena 8,49 €, 1,415 €/100 g, sa vzťahuje na všetky druhy mliečnej výživy Sunar 
Complex, 600 g. Potravina na osobitné výživové účely. Zľava –20 % platí na nákup produktov BIODERMA z radu ABCDerm. Kozmetika. Zľava –15 % platí 
na všetky veľkosti balenia Sudocrem® Multi-Expert. Zdravotnícka pomôcka. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné 
uplatniť v kamennej aj online lekárni Dr.Max. Ponuka platí od 1. 3. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob.

*  Zľava –10 % platí na produkty značky BEBELO okrem produktov dojčenskej výživy a mliečnej výživy pre malé deti. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné uplatniť v kamennej aj online lekárni Dr.Max. 
Ponuka platí od 1. 3. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob.

KÚPTE 6 ks
ZAPLATÍTE
11,99 €/ks ZĽAVA

-20%
NA PRODUKTY

ABCDerm

ZĽAVA

-15%

Sunar
Complex 2, 600 g
Complex 3, 600 g

Sudocrem®
MULTI-EXPERT

BIODERMA 
ABCDerm

Nutrilon®
2 následné dojčenské  mlieko, 800 g
3 batoľacie mlieko, 800 g

BEBELO
Šampón, umývací gél
a pena do kúpeľa 3 v 1, 200 ml
Nosová odsávačka hlienov
Detské plienky NEWBORN 1 (2 – 5 kg), 28 ks

Detské plienky MINI 2 (3 – 6 kg), 36 ks
Detské plienky MIDI 3 (4 – 9 kg), 54 ks
Detské plienky MAXI 4/4+ (7 – 17 kg), 48 ks
Plienkové nohavičky 5/5+ (11 – 20 kg), 38 ks

www.drmax.sk/babyclub



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. 3. do 31. 3. 2021 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!

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

ZADARMO

499 € 399 € 898 €349 €


