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-18%
NÁDCHA

/5

39 €

MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
Liek5 rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche
a prechladnutí. Navyše osvieži vôňou mäty
a eukalyptu. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

4 39 €

-21%
/8

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

49 €

PARALEN® GRIP
horúci nápoj
citrón 650 mg/10 mg 12 vreciek

6 69 €

Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla.

-18

Voltaren Rapid 25 mg
20 cps

/6

69 €

5 49 €

Ľahko prehltnuteľné želatinové tobolky s protizápalovým účinkom pre
rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Liek1 obsahuje draselnú
soľ diklofenaku.

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin®
20 pst

/9

89 €

COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek

7 89 €
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 KAŠEĽ1
s príchuťou citróna a mentolu, 10 vreciek, COLDREX® TABLETY1, 24 tbl, za 5,99 € (z pôvodných 6,99 €).

-16

%

BOLESŤ

-20%
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-15%

%

09 €

679 €

Jediné voľnopredajné ANTIBIOTIKUM na trhu s trojitým účinkom.
Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo.
Liek1 je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN ® Sirup
100 ml

/6

49 €

5,490 €/100 ml

5 49 €

Liek1 lieči vlhký kašeľ, rozpúšťa hlien, uľahčuje vykašliavanie. Jahodová príchuť.
VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN® Junior1, 100 ml, za 4,89 € (z pôvodných
5,75 €) 4,890 €/100 ml. Lieky obsahujú ambroxoliumchlorid.

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. - 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

Lekáreň

-19%

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

Lekáreň

-23%

Vedeli ste, že?
Pri príznakoch prechladnutia
je potrebné dbať na
dostatočný príjem tekutín
a zvýšiť príjem vitamínov
v organizme?

/6

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

19 €

THERAFLU
500 mg/100 mg/6,1 mg
tvrdé kapsuly 16 cps

4

99 €
16 cps

s kartou Dr.Max CLUB

Liek1 efektívne úľavuje od príznakov chrípky a prechladnutia a navyše
pomáha pri vlhkom, produktívnom kašli. VÝHODNE AJ THERAFLU®
CHRÍPKA, 24 tbl1, za 4,39 € (z pôvodných 5,09 €).
pre
členov
Dr.Max
CLUB

/6

49 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

499 €
20 tbl

Robicold®
200 mg/30 mg, 20 tbl

Liek1 na rýchle zmiernenie príznakov súvisiacich s bežným
prechladnutím. Zmierňuje zdurenie nosovej sliznice, uľavuje od bolesti
hlavy a hrdla, znižuje teplotu.

BOLESŤ HRDLA

/7

99 €

Nogrip
14 vreciek

7

19 €

Liek určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím,
chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, ako je nádcha, slzenie,
kýchanie, bolesť hlavy a horúčka.
1

5 29 €

NUROFEN® Junior
s pomarančovou príchuťou 100 mg 12 tbl

Žuvacie kapsuly, ktoré netreba zapíjať tekutinou. Znižujú horúčku
a uľavujú bolesti v krku, uší, hlavy a tiež zmierňujú príznaky chrípky
a prechladnutia. Liek1 pre deti od 7 rokov. Obsahuje ibuprofén. * Len
pre členov Dr.Max Club k nákupu NUROFEN® Junior s pomarančovou príchuťou, 100 mg, získate druhé balenie len
za polovicu.

6 99 €

Rýchlo a dlhodobo uľaví od zápalu a opuchu v krku. Poskytuje
upokojujúci efekt po 2 minútach a tlmí bolesť v krku až na 6 hodín.
VÝHODNE AJ Strepfen® s pomarančovou príchuťou bez cukru,
24 pst za 6,99 € (z pôvodných 8,09 €). Lieky1 obsahujú flurbiprofén.

19 €

Septolete® extra
16 pst alebo sprej 30 ml

5

19 €
16 pst

Pastilky1 a sprej Septolete®7 extra liečia bolesť a zápal hrdla, eliminujú
pôvodcov infekcie hrdla - vírusy, baktérie a kvasinky. Pastilky1 uľavia
od bolesti už do 15 minút. VÝHODNE AJ Septolete® extra7
s príchuťou citróna a bazového kvetu, 16 pst, za 5,19 €
(z pôvodných 6,19 €) a Septolete® extra sprej7 30 ml za 5,79 €
(z pôvodných 6,99 €).

BOLESŤ HRDLA

/4

99 €

4 49 €

Orasept s príchuťou
medu a citróna alebo mentol
24 pst

Liek1 na úľavu od príznakov bolesti hrdla. Cmúľanie pastilky umožňuje
účinkovanie liečiva v postihnutej oblasti a taktiež pomáha zvlhčovať
a upokojiť bolestivú oblasť.

-15%

na druhé balenie*

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

/6

BOLESŤ HRDLA

09 €

Strepfen® Med a Citrón
24 pst

-50%

BOLESŤ
A HORÚČKA U DETÍ

/8

/3

79 €

BOLESŤ
A HORÚČKA U DETÍ
Panadol PRE DETI JAHODA
24 mg/ml 100 ml

319 €

3,190 €/100 ml

s kartou Dr.Max CLUB

Liek1 znižuje horúčku a bolesť. Vhodný pre deti od 3 mesiacov.
Neobsahuje alkohol a farbivá. Obsahuje paracetamolum.

BOLESŤ HRDLA

/6

/5

99 €

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE7
15 ml

39 €

5 89 €
15 ml

Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla tromi účinnými
formami. Vaše eso na bolesť hrdla. VÝHODNE AJ TANTUM VERDE®
SPRAY7, 30 ml, a TANTUM VERDE® Roztok7, 120 ml/240 ml. Lieky
obsahujú benzydamín.

BOLESŤ HRDLA
JOX® orálna aerodisperzia
30 ml

499 €

Liek7 na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana pri zápalových a infekčných
ochoreniach. Obsahuje jódovaný povidón a alantoín.

NÁDCHA

/1111

89 €

7,400 €/100 ml

9 99 €

PHYSIOMER® Hypertonický
135 ml

Prírodný nosový sprej. Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí.
Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. VÝHODNE AJ
INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Physiomer®.
Zdravotnícka pomôcka.

-15%

/4

/2

29 €

BOLESŤ

59 €

389 € 229 €
50 tbl

24 tbl

Ibuprofen Dr.Max 400 mg
50 tbl alebo 24 tbl

Používa sa na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti
hlavy vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačné bolesti a na
zníženie horúčky. Liek1 obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ
Nalgesin® S
20 tbl/275 mg

/6

79 €

5

/5

49 €

79 €
20 tbl

Rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, zubov, chrbta
a svalov, gynekologické či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri
prevencii a liečbe migrény. Liek1 obsahuje sodnú soľ naproxénu.
VÝHODNE AJ Nalgesin S1, 30 tbl, za 7,99 € (z pôvodných 9,29 €).

BOLESŤ
Ibalgin® 400
48 tbl

/3

29 €

4

89 €

Liek1 pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej
menštruácii. Má protizápalový účinok. Pre dospelých a dospievajúcich
od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén.

1. Liek na vnútorné použitie.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. - 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob.

NÁDCHA
Orinox 1 mg/ml
10 ml

2

99 €

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch slizníc
v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie. Liek5
obsahuje xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA
Otrivin Menthol 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml

/5

69 €

4 79 €

Sprej s osviežujúcou silou mentolu a eukalyptu. Uľaví od upchatého
nosa o 2 minúty a až na 12 hodín. Liek5 obsahuje xylometazolíniumchlorid. VÝHODNE AJ Otrivin 0,1 %, nosová roztoková
aerodisperzia5, 10 ml, za 4,39 € (z pôvodných 5,09 €).

/5

19 €

NÁDCHA
Nasivin® Soft 0,025 % pre deti
10 ml

4 49 €

Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni. SPC Pre deti
od 1 do 6 rokov. VÝHODNE AJ Nasivin® Soft 0,05 % pre dospelých,
10 ml, za 4,49 € (z pôvodných 5,19 €). Lieky5 obsahujú oxymetazolín.

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. - 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob.

Lekáreň

Lekáreň

Každý recept
vám ušetrí
AŽ DO 50 %
*
z doplatku

/4

99 €

VLHKÝ KAŠEĽ
Acetylcystein Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl

4 49 €

Liek uvoľňuje hustý hlien a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný už od
14 rokov. Len 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín.
1

/6

29 €

KAŠEĽ
RobitussinTM ANTITUSSICUM,
JUNIOR alebo EXPECTORANS
100 ml

/6

89 €

5,390 €/100 ml

5 39 €
100 ml

Rad produktov RobitussinTM Antitussicum a Junior (oba
dextrometorfan), Expectorans (quajfenezín) je určený na úľavu
od rôznych druhov kašľa. Lieky1.

SUCHÝ KAŠEĽ
Sinecod sirup
200 ml

2,945 €/100 ml

589 €

Liek1 proti suchému a dráždivemu kašľu rôzneho pôvodu. Tlmí kašeľ
i počas noci. Vhodný pre dospelých a deti už od 3 rokov. Obsahuje
butamirátiumdihydrogéncitrát.
7 lis. past.
mg/1 mg
Faryngal 5

*
€
0
6
,
6
UŠETRÍTE

-22

%

Vďaka vernostnej karte Dr.Max
odteraz ušetríte na každom
recepte až do 50 % z doplatku.

/4

/6

49 €

VLHKÝ KAŠEĽ
Bromhexin 12 kvapky KM
30 ml

* Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni
alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

, 20 vreciek
® BALANCE
MAGNE B6

,98 €
UŠETRÍTE 7

/3

29 €

ÚNAVA A VYČERPANIE

2

/5

99 €

69 €

Magnesium 250 mg Pharmavit®
20 šumivých tbl
Šumivé tablety jahodovej príchuti s obsahom horčíka. Liek1.

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium 400 Sticks
30 vreciek

5

39 €

Magnesium (horčík) a vitamín B6 prispievajú k zníženiu únavy
a vyčerpania. Pohodlná aplikácia magnézia v jednorazových vreckách.
Bez potreby zapíjania vodou. Výživový doplnok.

ÚNAVA
A VYČERPANIE
MAGNE B6® FORTE
50 tbl

s kartou Dr.Max CLUB

Liek zrieďuje a skvapalňuje hustý hlien pri ochoreniach dýchacích ciest.
Obsahuje bromhexin hydrochlorid. VÝHODNE AJ Bromhexin 12
kvapky KM, 50 ml, za 4,79 € (z pôvodných 6,09 €) 9,580 €/100 ml.

KAŠEĽ
DITUSTAT®
50 ml

11,380 €/100 ml

5 69 €
50 ml

Overený liek so silným účinkom proti suchému a dráždivému kašľu.
Vhodný aj na kašeľ alergického pôvodu. VÝHODNE AJ DITUSTAT®,
25 ml, za 4,29 € (z pôvodných 4,59 €). Lieky1 obsahujú dropropizín.

VLHKÝ
KAŠEĽ
ACC® LONG
10 šumivých tbl

*
€
9
5
,
4
E
UŠETRÍT

/7

0

/5

89 €

01 €

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 €),
LEN ZA 0,01 €! Výživové doplnky.

1. Liek na vnútorné použitie.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. - 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob.

KAŠEĽ
STOPKAŠEĽ® SIRUP Dr.Weiss
200 + 100 ml ZADARMO

4

2,495 €/100 ml

99 €

Obsahuje unikátne účinné zloženie 5 bylinných extraktov (okrem iných
extrakt skorocelu) a selén, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému. Výživový doplnok.

/

VLHKÝ KAŠEĽ 1100
Hedelix® sirup
200 ml

09 €

7

3,995 €/100 ml

99 €
200 ml

/5

09 €

6 49 € 049 €
10 tbl eff

24 pas ocp

-22%
/4

49 €

59 €

1

/7

Liek1 uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. Obsahuje
acetylcysteín. * K NÁKUPU ACC® LONG 10 šumivých tbl získate Faryngal
5 mg/1 mg7 24 lis. past. (v hodnote 7,09 €) LEN ZA 0,49 €!

ty
mivé table
Hedelix® šušľu, 50 mg
ka
proti

*

69 €
50 tbl

349 €

1

99 €

10

19 €

00 €
24 pas ocp

Liek1 uvoľňuje hlien, uľahčuje vykašliavanie. Pre deti už od narodenia.
S dávkovacou striekačkou. Obsahuje hustý extrakt z brečtanových listov.
VÝHODNEJ AJ Hedelix® sirup, 100 ml, za 5,29 € (z pôvodných
6,49 €) 5,290 €/100 ml. * K NÁKUPU Hedelix® sirup, 100 ml alebo
200 ml, získate Hedelix® šumivé tablety proti kašlu1, 50 mg (v hodnote
5,59 €), LEN ZA 1 €! Obsahujú suchý extrakt z brečtanových listov.

DOPLNENIE
VÁPNIKA
Kalciový sirup
100 ml

349 €

3,490€/100ml

s kartou Dr.Max CLUB

Vďaka jemnej vanilkovej chuti chutí deťom už od narodenia, ale aj
dospelým. Vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy. Neobsahuje
konzervačné látky, umelé sladidlá ani pridané farbivá.
Výživový doplnok.

1. Liek na vnútorné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. - 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob.

Lekáreň

Lekáreň

-21%

/1212

-19%

2015

/17

09 €

ŽIVÉ KULTÚRY
Biopron 9® PREMIUM
30 tbl

9

49 €
30 tbl

s kartou Dr.Max CLUB

Vyvážená kombinácia 9 kmeňov živých kultúr v dennej dávke
20 miliárd. Vhodné pri a po užívaní antibiotík. Pre dospelých a deti
od 3 rokov. VÝHODNE AJ Biopron 9® PREMIUM, 60 tbl, za 15,99 €
(z pôvodných 19,69€). Výživový doplnok.

IMUNITA
TEREZIA REISHI BIO
60 cps

/18

69 €

PROBIO-FIX®
60 cps

/9

99 €

49 €

IMUNITA

Hliva Forte
60 tbl alebo 120 tbl

Obsahuje 100 % čistú hubu Reishi. Podporuje obranyschopnosť
organizmu a priaznivo pôsobí na obehový systém. VÝHODNE AJ
HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým olejom a REISHI FORTE,
60 cps, za 10,49 € (z pôvodných 12,79 €). Výživový doplnok.

69 €

Výživový doplnok obsahuje mliečne baktérie uložené v špeciálnom
ochrannom matrix a v ALU tube. Odporúčaný Slovenskou spoločnosťou
pre probiotiká.

19 €

15

14

LAKTOBACILY

8

/17

99 €

99 €
60 tbl

16

19 €
120 tbl

Kombinácia extraktov z hlivy ustricovej, rakytníka rešetliakového
a echinacey purpurovej so zinkom a selénom, ktoré prispievajú
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Výživový doplnok.

VITAMÍN C

2016

/16

2017

14

49 €
1 000 mg SR

Vitamín C vo svojej aktívnej forme zaisťuje predĺženým pôsobením
maximálne vstrebávanie. S prírodnými bioflavonoidmi, rutínom
a hesperidínom ide o vysoko vstrebateľnú formu vitamínu C.
Výživový doplnok.

/6

IMUNITA

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks

5

55

39 €
recyklačný
poplatok 0,07 €

s kartou Dr.Max CLUB

Plne automatický digitálny tlakomer na meranie krvného tlaku na paži
s univerzálnou manžetou pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka
pomôcka.

19 €

Celaskon® 500 mg
ČERVENÝ POMARANČ
30 šumivých tbl

/76

39 €

79 €

Jamieson® Vitamín C 1 000 mg
s postupným uvoľňovaním
120 tbl

/68

-19%

/5

Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Vyššia
potreba vitamínu C je aj počas dospievania, v tehotenstve, starobe, pri
dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných ochoreniach, po úrazoch,
u fajčiarov. Liek1 obsahuje kyselinu askorbovú.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene gél
100 g

61

Tlakomer OMRON M300 Eco
1 ks – teplomer ZADARMO

99 €
recyklačný
poplatok 0,07 €

Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou pre normálnu aj
silnú pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. Kalibrácia
v rámci 3-ročnej záruky zadarmo. Zdravotnícka pomôcka.

5,490 €/100 g

5

49 €
100 g

Liek na rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
VÝHODNE AJ Diclobene, 140 mg (5 liečivých náplastí), za 7,29 €
(z pôvodných 7,99 €). Lieky2 obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

949 €

Voltaren 140 mg
liečivá náplasť
5 ks

s kartou Dr.Max CLUB

Tenká, samostatne balená liečivá náplasť na úľavu od akútnej bolesti,
zápalu a opuchu. Pôsobí priamo v mieste aplikácie. Liek2 obsahuje
sodnú soľ diklofenaku.

zadarmo*

3+1

69 €

15 49 €
60 tbl

Obsahuje rastliné výťažky zo saw plametta (serenoy plazivej) a pŕhľavy
dvojdomej. Obohatený o zinok, ktorý prispieva k udržaniu normálnej
hladiny testosterónu. VÝHODNE AJ Prostenal® FORTE, 30 tbl,
za 10,19 € (z pôvodných 12,19 €). Výživový doplnok.

39 €

/1111

LOKÁLNA BOLESŤ

PROSTATA
Prostenal® FORTE
60 tbl

/18

/4

79 €

89 €

59 €

99 €

MERANIE KRVNÉHO
TLAKU

PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE BEZ CUKRU
24 žuvacích tbl

389 €

24 žuvacích tbl

s kartou Dr.Max CLUB
L.SK.MKT.CC.08.2015.0196

Rýchla úľava od pálenia záhy do niekoľkých minút, neutralizuje
prebytočnú kyselinu v žalúdku.
Vhodný pre diabetikov aj tehotné a deti od 12 rokov. VÝHODNE AJ
Rennie® ICE BEZ CUKRU 48 žuvacích tbl za 6,39 € (z pôvodných
7,39 €). Zdravotnícka pomôcka.

-34%

-22

%

0 mg
-Sandoz 30
Magnesium vreciek
RAPID, 20

*
€
8
6
,
4
E
T
UŠETRÍ

od 249 €
VITAMÍNY A MINERÁLY
Magnézium s vitamínom B6, Magnézium s vitamínom C, Vitamín C 500 mg,
Vitamín C 1 000 mg, Multivitamín s minerálmi, Calcium 500 mg
20 šumivých tbl
Namixujte si štvoricu šumivých vitamínov a minerálov podľa svojej chuti.
* Zadarmo vždy produkt s najnižšou predajnou cenou. Výživový doplnok.

STRES, NERVOZITA
PERSEN® forte
40 cps dur

/4

/12

69 €

11

49 €
40 cps dur

0

01 €
20 vreciek

Rastlinný liek s upokojujúcim účinkom vhodný pri psychickej záťaži, nepokoji a podráždenosti.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PERSEN®. * K NÁKUPU PERSEN® forte1,
40 cps dur, získate Magnesium-Sandoz 300 mg RAPID, 20 vreciek, v hodnote 4,69 € LEN ZA 0,01 €!
Výživový doplnok.
1

1. Liek na vnútorné použitie.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. - 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob.

OPAR
ZOVIRAX DUO
2g

10

/28

39 €

59 €

99 €

Liek2 na liečbu oparu s dvojitým zložením: zastavuje množenie vírusu
a pomáha liečiť zápal. Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

ODVYKANIE
OD FAJČENIA
NiQuitin FRESHMINT
4 mg liečivé žuvačky, 100 žuvačiek

21

99 €
100 žuvačiek

s kartou Dr.Max CLUB

Liek12 potláča chuť na cigaretu a uľavuje od abstinenčných príznakov.
VÝHODNE AJ NiQuitin Mini12, 4 mg, alebo 1,5 mg a NiQuitin
Clear2, 14 mg alebo 21 mg. Lieky obsahujú nikotín.

ZUBNÁ HYGIENA
LACALUT® aktiv zubná pasta
100 ml

/4

09 €

2,690 €/100 ml

269€

Medicinálna zubná pasta na ochranu pred parodontitídou. Má výrazne
sťahujúci účinok, posilňuje parodont, zastavuje krvácanie z ďasien,
spevňuje zubnú sklovinu a chráni pred vznikom zubného kazu.
Kozmetika.

2. Liek na vonkajšie použitie. 12. Liek na aplikáciu do úst.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. - 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob.

Beautyclub

Lekáreň

-17

%

TEHOTENSTVO
A DOJČENIE

/14

-21

59 €

5+1

30 tbl

Na obdobie plánovania a až do konca 12. týždňa tehotenstva. Kyselina
listová spolu s Metafolinom (prispieva k rastu zárodočných tkanív počas
tehotenstva) a s Vitamínom D3 (zohráva úlohu v procese delenia
buniek). VÝHODNE AJ Femibion® 2, 30 tbl + 30 cps, za 20,19 €
(z pôvodných 24,19 €). Výživový doplnok.

DOJČENSKÁ
VÝŽIVA**

/1010

1,415 €/100 g

849 €

BEBA® OPTIPRO® 2, 3, 4 a 5
600 g

Vitamíny A, C a D podporujú prirodzenú obranyschopnosť vášho
dieťaťa.*

DOJČENSKÁ VÝŽIVA**
NutrilonTM PronutraTM 2,3,4
alebo 5, 800 g

1,836 €/100 g

14 69 €
800 g

Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu materského
mlieka. Vitamíny A,C a D prispievajú k správnej funkcii imunitného
systému*. AKCIA 5 + 1 ZADARMO PLATÍ AJ PRE Nutrilon Pronutra
Vanilla 3, 4, 5, 800 g, a Nutrilon Pronutra Good Night 2, 800 g.
Akcia platí s hracou kartou od 1. 2. do 30. 6. 2018.

-18%
/1212

19 €

JAZVY, STRIE

60 ml

Bi-Oil®
60 ml

s kartou Dr.Max CLUB

Špecialista v starostlivosti o pokožku, napomáha zlepšiť vzhľad jaziev,
strií a zjednotiť odtieň pokožky. VÝHODNE AJ Bi-Oil®, 200 ml,
za 24,99 € (z pôvodných 29,59 €) 12,495 €/100 ml. Kozmetika.

Každodenná starostlivosť
o suchú pokožku

Dodajte svojej pleti
zdravý vzhľad s Vichy!

Postarajte sa o pokožku
aj v tomto zimnom období

Sérum, micelárna voda, mejkap,
denný krém, očný krém

Ak je pokožka na vašom tele suchá, prípadne má sklon k atopii,
neváhajte jej dopriať starostlivosť z radu Atoderm. Zbavte sa
prejavov suchej pokožky a pocitov pnutia. Stačí si vybrať formu,
ktorá vám bude vyhovovať. Ľahké telové mlieko alebo balzam?

Každý z týchto produktov má miesto vo vašej kúpeľni či kozmetickej taštičke. Príďte sa k nám do lekárne poradiť. Radi vám pomôžeme s výberom vhodných produktov pre vašu pleť.

/11

69 €

16,650 €/100 ml

9 99 €

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU
Bepanthen® Care Masť
100 + 30 g ZADARMO

12,990 €/100 g

12

99 €

L.SK.MKT.CC.11.2016.0454

Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenia.
Na každodennú starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky namáhané
dojčením i o suchú pokožku celej rodiny. Kozmetika.

INTÍMNA HYGIENA

1069 €

Beliema® Effect vaginálne
tablety + Intímne obrúsky, 10 ks ZADARMO
10 tbl

Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety s laktobacilmi
a kyselinou mliečnou vhodné pri bakteriálnej a kvasinkovej infekcii.
Zdravotnícka pomôcka.

zadarmo

1+1

-17%

-4
€
Atoderm
/7

99 €

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI
Vibovit® Gummies
50 ks
+

9 29 €

Želé multivitamíny pre deti s vynikajúcou ovocnou chuťou
a komplexom 10 vitamínov a minerálnych látok na podporu ich
imunity. Výživový doplnok.

Milí klienti,

vitajte vo svete jedinečnej starostlivosti
o vás a vašich blízkych. Prinášame vám rady
a tipy vo forme produktov, ktoré sa postarajú
o všetky potreby vašej pokožky nielen
na tvári, ale aj na tele.

79 €

1199 €

Femibion® 1
30 tbl

zadarmo

%

Lekáreň

MOČOVÉ
CESTY
Brusnice & Manóza 30 tbl
Brusnice & Manóza AKUT 10 tbl

7

19 €

Obsahuje extrakt z celých plodov brusníc veľkoplodých, D-manózu
a extrakt z listov buchu, ktorý prispieva k normálnej funkcii dolných
močových ciest. Výživový doplnok.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl

/1111

49 €

9 49 €

-4
€
Atoderm

Krém

Intensive Baume

NORMÁLNA AŽ SUCHÁ
CITLIVÁ POKOŽKA
500 ML

VEĽMI SUCHÁ A PODRÁŽDENÁ
POKOŽKA SO SKLONOM K ATOPII
500 ML

-12 €

-20 €

PRI NÁKUPE 2 PRODUKTOV
STAROSTLIVOSTI O PLEŤ*

PRI NÁKUPE 3 PRODUKTOV
STAROSTLIVOSTI O PLEŤ*

* Zľava 12 € platí pri nákupe aspoň 1 produktu (pleťový krém alebo mejkap) a druhého produktu z radov
čistenia, pleťových krémov alebo mejkapov. Zľava 20 € platí pri nákupe aspoň 2 produktov (pleťové krémy
alebo mejkapy) a tretieho produktu z radov čistenia, pleťových krémov alebo mejkapov. Akcia platí do 28. 2.
2018 v partnerských lekárňach Vichy. Finálne ceny produktov určuje lekáreň. Zľavy sa nevzťahujú na pleťové
masky Vichy a nie je možné ich kombinovať s inými zvýhodnenými akciami.

10 tbl

Akútna starostlivosť o močové cesty. Obsahuje extrakt z brusníc
veľkoplodých, zlatobyle a vitamín D. VÝHODNE AJ Urinal Akut®
FORTE, 20 tbl, za 16,89 € (z pôvodných 19,89 €).
Výživový doplnok.

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. 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. Akcia platí od 1. 2. - 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekárni nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

Ponuka platí od 1. 2. do 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob. Ponuka sa nevzťahuje na akciové produkty. Sortiment produktov dermokozmetiky je dostupný vo vybraných lekárnach. Zoznam lekárni nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Počúvam vás

Nakupujte online na
www.drmax.sk

Počúvam
vás
Dr.Max Lekár24

0800 60 60 70
Dr.Max Lekár24
0800 60 60 70

S vernostnou kartou Dr.Max CLUB
zákazníkom poradíme 24 hodín
denne 7 dní v týždni

AKCIE PLATIA LEN V ONLINE LEKÁRNI

Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník na našej infolinke
0800 60 60 70 znamená ešte viac starostlivosti nielen pre vás,
ale aj vaše deti, manžela či manželku.
Dr.Max Lekár24 nenahrádza lekársku službu prvej pomoci, ústavnú pohotovostnú službu
a záchranné služby. V žiadnom prípade nie je alternatívou k volaniu na linku záchrannej zdravotnej služby.
V prípade vážnych akútnych zdravotných problémov volajte na číslo 112 alebo 155.

-15

%

S vernostnou kartou Dr.Max CLUB zákazníkom
poradíme 24 hodín denne 7 dní v týždni
Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník na našej infolinke 0800 60 60 70 znamená
ešte viac starostlivosti nielen pre vás, ale aj vaše deti, manžela či manželku.

Lekáreň

Dr.Max Lekár24 nenahrádza lekársku službu prvej pomoci, ústavnú pohotovostnú službu a záchranné služby. V žiadnom prípade nie je alternatívou
k volaniu na linku záchrannej zdravotnej služby. V prípade vážnych akútnych zdravotných problémov volajte na číslo 112 alebo 155.

Ste v dobrých rukách

Akcia platí od 12. 2. do 25. 2. 2018 na všetky produkty značky Eucerin.

Najkratšia cesta
k vašim liekom
Stiahnite si zadarmo aplikáciu
Dr.Max na rýchle overenie
dostupnosti liekov v lekárni

Ste v dobrých rukách

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 2. do 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob.

Lekáreň

Parapyrex 500 mg
20 tbl za 0,99 €

Laktobacily ,,6“
30 cps za 7,49 €
60 cps za 13,99 €
Výživový doplnok obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov
a biﬁdobaktérií. Množstvo 5 miliárd mikroorganizmov v každej
kapsule na konci minimálnej trvanlivosti je overené stabilitnou
štúdiou.

2+1
ZADARMO

Liek¹ sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti
hlavy, bolesti zubov, bolesti chrbta, bolesti pri menštruácii, a na pomoc
pri znížení horúčky. Obsahuje paracetamol.

Vitamin C Long
Eﬀect 500 mg
30 cps za 3,99 € 1,99 €
60 cps za 6,99 € 3,49 €
Vitamín C prispieva k správnej funkcii
imunitného a nervového systému
a tiež k správnej funkcii kostí, pokožky,
chrupaviek, zubov a ďasien. Výživový
doplnok.

K nákupu
Parapyrex 500 mg
dostanete Vitamin C
Long Effect
ZA POLOVICU

1. Liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov
lieku, ktorá je pribalená k lieku. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob.

1+1

ZADARMO*
NA CELÉ PORTFÓLIO
NUANCE

* Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych
cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými
ponukami. Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob. Produkty kozmetiky NUANCE
sú dostupné vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Viac info na nuance-cosmetics.sk.
Exkluzívne v lekárňach Dr.Max alebo na drmax.sk.

