
Akční nabídka pro členy klientského programu
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Je tu jaro a s ním svěží jarní vzduch plný krásných vůní kvetoucích stromů a drobných květů, dny 
naplněné sluncem, zkrátka počasí vybízející nás k procházce. Většina z nás tráví pobytem venku 
každou volnou chvíli, přibývá ale i alergiků, pro něž právě začíná období plné kýchání, oteklých očí 
a stovek papírových kapesníků. Takové jsou obvyklé projevy pylové alergie, kterou trpí přibližně 
každý pátý Čech a která se může nově objevit ve kterémkoli věku. Sezóna právě přichází – myslete 
na to a nenechte se zaskočit. Připravte se na alergii.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Lékárna

4.–30. 4. 2018

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
flutikason-propionát k nosnímu podání.

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy

• ulevuje od kýchání, svědění nosu, 
ucpaného nosu, svědění a slzení očí

• komplexní úleva od alergické rýmy 
po 24 hodin již v 1 dávce

Flixonase 
50 mikrogramů/dávka 
nosní sprej
suspenze 60 dávek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý 
přípravek s účinnou látkou cetirizin-dihydrochlorid 
k vnitřnímu užití. 

• přípravek proti alergiím

• ke zmírnění nosních a očních 
příznaků alergické rýmy 
a chronické kopřivky

Analergin
30 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou dimetindeni maleas k zevnímu použití.

• rychlá a účinná úleva 
od svědění různého původu

• účinkuje přímo v místě svědění a podráždění

• forma gelu má chladivý účinek

Fenistil gel 50 g

Při nákupu Analergin 30 tbl. obdržíte 
NAVÍC Analergin vlhčené ubrousky 
10 ks za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou dimetindeni maleas k zevnímu použití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
flutikason-propionát k nosnímu podání.

AKCE

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý 
přípravek s účinnou látkou cetirizin-dihydrochlorid 
k vnitřnímu užití.

Připravte se 
na alergii

-30  KčBěžná 
cena 329 Kč

299  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 279 Kč

199  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Claritine tablety jsou volně prodejné léčivé přípravky s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití. 
L.CZ.MKT.CC.03.2018.1348.

• řeší příznaky alergické rýmy

• ulevuje od kýchání, výtoku 
z nosu, slzení očí, kopřivky

• řeší projevy venkovní 
i interiérové alergie

• od 1. 3. 2018 je 
Claritine 60 tbl. uvolněn 
do volného prodeje

• 60tabletové balení  
je vhodné pro pacienty, 
kteří trpí příznaky 
2 a více měsíců v roce

Claritine 
30 tbl.
ALERGIE? CLARITINE

Claritine
60 tbl.

V nabídce také Claritine 10 tbl. za 89 Kč.

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek Allergodil® nosní sprej, roztok s léčivou 
látkou azelastin-hydrochlorid k nosnímu podání. Léčivý 
přípravek Allergodil® oční kapky, roztok s léčivou látkou 
azelastin-hydrochlorid k očnímu podání.

• léčí příznaky alergické rýmy jako 
svědění, kýchání a vodnatý výtok 
z nosu

• vhodný  
od 6 let

Allergodil®  
nosní sprej 10 ml

V nabídce také 
Allergodil® oční kapky 6 ml za 129 Kč.

Zdravotnický prostředek.

• pomáhá tlumit příznaky alergické rýmy

• aloe vera zvlhčuje nosní sliznici a chrání ji před alergeny

Sanorin Aqua  
ANTI-ALLERGY sprej 
20 ml

V nabídce také Exoderil® 
kožní roztok 20 ml za 229 Kč.

V nabídce také Exoderil® krém 30 g za 179 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky 
s účinnou látkou naftifini hydrochloridum k zevnímu užití.

• léčí nehtové a kožní plísně, 
včetně vlasové části hlavy 

• rychle ulevuje od příznaků 
zánětu, obzvláště svědění 

• vhodný pro dospělé a děti 

• aplikace 1× denně na kůži, 
2× denně na nehty

Exoderil® 
kožní roztok 
10 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou naftifini hydrochloridum k zevnímu použití.

• léčí kožní a nehtové plísně

• rychle ulevuje od příznaků  
zánětu, obzvláště svědění 

• vhodný pro dospělé a děti

• aplikace 1× denně na kůži, 2× denně na nehty

Exoderil® krém 
15 g

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivé přípravky. 
Nosní sprej, suspenze Livostin® k nosnímu podání a oční kapky, suspenze Livostin® k očnímu 
podání obsahují levokabastin-hydrochlorid.

• téměř okamžitá úleva

• cílené působení v místě obtíží

Livostin®, 
oční kapky, 
suspenze, 4 ml
PŘÍZNAKY KLASICKÉ A SEZONNÍ ALERGIE

V nabídce také Livostin®, nosní sprej, 
suspenze, 10 ml za 139 Kč.

-70  KčBěžná 
cena 209 Kč

139  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 209 Kč

149  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 159 Kč

139  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 125 Kč

99  Kč
Akční cena
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-20  KčBěžná 
cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,49 Kč)

• 2122 mg originálního glukosamin 
sulfátu s DIAMANT FORTESCIN

• Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků

GS Condro®
Diamant
100 tbl.

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,  
svalů, kloubů a menstruační bolesti

• snižuje horečku

• tlumí zánět

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Ibalgin® 400 
100 tbl. 
Účinné analgetikum:

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou ibuprofen k vnějšímu užití.

• potlačuje bolest, 
zmírňuje zánět a otok

• dobře se vstřebává

• bez parfemace

Ibalgin® 
KRÉM 100 g

V nabídce také Ibalgin® 
GEL 100 g za 129 Kč.

Nyní balení 100 g + 50 g za 169 Kč.

Doplněk stravy. (1 cps. = 5,82 Kč)

• jediný v ČR s nativním 
kolagenem NCI® a NCII® 
a vitaminem C

• kúra na dva měsíce

Cemio Kamzík 
60 cps.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

• rychlá a účinná úleva od horečky a bolesti, včetně 
bolesti hlavy, zad, zubů či bolesti při menstruaci

Nurofen Rapid 
400 mg capsules 
10 měkkých tobolek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k perorálnímu podání. 

• léčivý přípravek působící proti bolesti hlavy 
a zubů, menstruační bolesti a bolesti v kříži

Valetol® 24 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku k vnějšímu užití.

• ulevuje od bolesti  
zad, svalů a kloubů

• přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 14 let

Olfen, gel 
100 g

100 g 
+ 50 g

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-99  KčBěžná 
cena 268 Kč

169  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 85 Kč

69  Kč
Akční cena

-190  KčBěžná 
cena 739 Kč

549  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 cps. = 5,32 Kč) Doplněk stravy. (1 cps. = 4,97 Kč)

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,86 Kč)

• 4 účinné složky v 1 kapsli  
s vitaminem B17,  
bez příměsí a konzervantů

• reishi a rakytník podporují obranyschopnost organismu

• kvalitní extrakt z kořene  
ženšenu pro fyzickou  
a duševní pohodu

• ženšen podporuje mentální výkon, 
kognitivní funkce a koncentraci a bdělost

• dvojitě filtrovaný lecithin ve vysoké dávce

• je důležitým přirozeným zdrojem cholinu, inositolu 
a kyseliny linolové, která pomáhá udržovat 
správnou hladinu cholesterolu v krvi

B17 
APRICARC 
s meruňkovým  
olejem 60 cps.

Ženšen 
korejský 
30 cps.

Lecithin FORTE

100 + 50 tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
saccharomyces boulardii CNCM I-745 siccatus 250,0 mg k vnitřnímu užití.

• podpůrná léčba akutního  
infekčního průjmu

• prevence a léčba průjmů  
způsobených antibiotiky

Enterol
10 tob.

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

* v I. a II. stadiu tohoto onemocnění.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou serenoae extractum spissum k vnitřnímu užití.

• volně prodejný léčivý přípravek 
na problémy s močením 
způsobené zbytnělou prostatou*

• užívá se 1 tobolka denně

• pravidelné a dlouhodobé 
užívání přípravku je obzvlášť 
důležité pro úspěšnost léčby

• více informací na www.prostamoluno.cz

Prostamol UNO 
90 měkkých tob.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

• s luteinem, zeaxantinem, vitaminy  
a zinkem, který přispívá k udržení normálního stavu zraku

Ocuvite 
LUTEIN forte 
60 + 30 tbl.

Doplňky stravy.

• novinka Urinal®  
Express pH  
rychle neutralizuje  
kyselé pH moči, které  
může způsobovat pálení

• Urinal Akut® se zlatobýlem, který napomáhá  
udržení zdravých močových cest

• kompletní akutní péče, 2v1 za výhodnou cenu

Urinal Akut 
10 tbl.  
+ Urinal  
Express pH 
6 sáčků

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,66 Kč)

• malé, snadno polykatelné tobolky

• vysoce kvalitní omega-3 

• stačí 1 tobolka denně

• znáte z TV

MaxiCor® forte  
70 + 20 tob. 
VSAĎTE NA KVALITU, SÍLA JEDNÉ 
KONCENTROVANÉ KAPSLE!

Doplněk stravy. (1 tob. = 29,95 Kč)

• obsahuje ořešák královský  
pro přirozenou obranyschopnost 
a normální funkci střevního traktu

• vhodné pro děti od 3 let a dospělé

Wurm-Ex
20 tob.

-30  KčBěžná 
cena 299 Kč

269  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 519 Kč

399  Kč
Akční cena

-110  KčBěžná 
cena 429 Kč

319  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 649 Kč

599  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 649 Kč

599  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 499 Kč

419  Kč
Akční cena

-90  KčBěžná 
cena 369 Kč

279  Kč
Akční cena



Tantum Verde proti zánětu a bolesti v krku a dutině ústní.
Nepostradatelný

Benzydamini hydrochloridum

Protizánětlivý
A

nalgetický
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou benzydamin-hydrochlorid k místnímu užití v ústech a v krku.

TANTUM VERDE LEMON  
20 pastilek
· pastilky ve 4 příchutích 
· pro děti od 6 let a dospělé

TANTUM VERDE  
roztok 120 ml 

TANTUM VERDE  
SPRAY FORTE  
15 ml (0,30%)

* Vztahuje se pouze na tekuté formy Tantum Verde Spray Forte, Tantum Verde Spray a roztok.

V nabídce také Tantum Verde Eucalyptus 20 pastilek za 129 Kč, Tantum Verde Mint 20 pastilek za 129 Kč, Tantum Verde  
Orange and Honey 20 pastilek za 129 Kč, Tantum Verde roztok 240 ml za 199 Kč a Tantum Verde Spray 30 ml (0,15%) za 139 Kč. 

www.drmax.cz

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou benzydamini hydrochloridum k orofaryngeálnímu podání.

• proti zánětu a bolesti v krku a dutině ústní

• vhodný pro děti mladší 6 let

• šetrný aplikátor

• příchuť máty

Larymed
1,5 mg/ml 
orální sprej, 
roztok
30 ml

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou xylometazolin-hydrochlorid k nosnímu podání.

• pro rychlou a dlouhotrvající 
úlevu od ucpaného nosu

• usnadňuje dýchání, pokud 
máte ucpaný nebo plný nos

Xylometazolin 
Dr.Max 
1 mg/ml, nosní  
sprej, roztok 10 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• horký nápoj pro úlevu 
od příznaků chřipky 
a nachlazení

Vicks  
SymptoMed 
Complete 
citrón 
10 sáčků

V nabídce také Vicks SymptoMed Forte citrón 10 sáčků nebo Vicks 
SymptoMed Classic citrón 500 mg / 12,2 mg 14 sáčků za 139 Kč.

V nabídce také Sanorin 
Aqua Free Baby sprej 
120 ml za 199 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou acetylcystein k vnitřnímu užití. 

• léčí vlhký kašel

• působí na hustý hlen, 
rozpouští ho a usnadňuje 
tak vykašlávání

• stačí 1 tableta 1× denně

• rychle Vám uleví

• léčí vlhký kašel

• působí na hustý hlen, 
rozpouští ho  
a usnadňuje tak 
vykašlávání

• praktické balení 
a dávkování 1× denně

• bez zapíjení

• rychle Vám uleví

ACC® LONG 600 mg 
10 šumivých tbl.

ACC® LONG  
INSTANT 600 mg 
10 sáčků 
s perorálním 
práškem

Zdravotnické prostředky.

• k prevenci a podpůrné léčbě rýmy

• uvolňuje ucpaný nos

• při léčbě rýmy je vhodné nos 
vypláchnout např. roztokem  
mořské vody Sanorin Aqua  
Free baby pro děti, Sanorin  
Aqua Free pro dospělé

Sanorin Aqua Free 
sprej 120 ml

NOVINKA

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou kyselina acetylsalicylová k vnitřnímu užití. 

• je indikován k léčbě mírné  
až středně silné bolesti, jako jsou:  
– bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů 
– menstruační bolesti 
– při horečce a zánětu

Algirin 500 mg 
tablety 10 tbl.

NOVINKA

-26  KčBěžná 
cena 165 Kč

139  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 135 Kč

119  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 149 Kč

139  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 145 Kč

129  Kč
Akční cena

-14  KčBěžná 
cena 149 Kč

135  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 175 Kč

149  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 79 Kč

69  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou diklofenak-diethylamin ke kožnímu podání. 

Almiral gel 
250 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Caltrate PLUS 
90 tbl.

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

VINCENTKA
přírodní 0,7 l 1 ks

Zaječická 
hořká 
500 ml
Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

Ovosan 90 cps.
Doplněk stravy. (1 cps. = 23,22 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 7,48 Kč)

Sarapis 
Soja 
60 cps. 

Gingio 120
60 tbl.

Čtěte pečlivě příbalový leták. Léčivý přípravek s účinnou látkou ginkgo 
extractum siccum raffinatum et quanti k perorálnímu podání.

• užívá se k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí 
souvisejících s věkem při mírné demenci, jako jsou poruchy 
paměti a snížená schopnost soustředění

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• posiluje oslabenou imunitu

• urychluje hojení po úrazech a operacích

• brání opakování gynekologických mykóz a dalších zánětů

Wobenzym 
800 tbl.

Čtěte pečlivě příbalový leták.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou dimetikon k vnitřnímu užití.

• při obtížích, jako jsou: plynatost, nadýmání,  
pocit plnosti způsobený hromaděním plynů v trávicím ústrojí 
a nadměrné polykání vzduchu, které se projevují tlakem 
v nadbřišku za nedostatečného odchodu plynů

Sab Simplex  
30 ml

Dlouhodobě 
snížená 

cena

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

Sójový nápoj 
ZAJÍC 
NATURAL 
400 g

-60  KčBěžná 
cena 259 Kč

199  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 499 Kč

449  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 699 Kč

499  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 2 690 Kč

2 490  Kč
Akční cena
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Využijte akční 
nabídku

Na produkty 
vlastní značky Dr.Max

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele  
Karty výhod Dr.Max, a to do 30. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob. Akce se z důvodu legislativního omezení nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max.



Akce a slevy nově 
pouze s Kartou  
výhod Dr.Max.

kartavyhod.drmax.cz  |  Infolinka 844 909 909

Sleva až polovina z doplatku na recept 
Pro každého, každý den.*

Slevu 5 % + 25 % na produkty  
vybraných kosmetických značek**

Speciální zvýhodněné Dr.Max ceny  
a pravidelné akční nabídky

Individuální slevové kupony  
dle konkrétních potřeb klienta

Internetový klientský portál 
s kompletním přehledem zakoupených léků

Mobilní aplikaci Můj Dr.Max 
s upozorňováním, co a kdy máte užívat

5 % + 25 %

Všechny nabídky v akčním letáku Dr.Max platí pouze pro držitele  
Karty výhod Dr.Max, kterou získáte v kterékoliv lékárně Dr.Max. 

Pokud ji ještě nemáte, ke svému prvnímu nákupu za zvýhodněné  
ceny použijte tuto jednorázovou papírovou kartu.

Úplná pravidla klientského programu Karta výhod Dr.Max  
naleznete na kartavyhod.drmax.cz. Případné dotazy Vám  
zodpovíme na infolince 844 909 909 nebo na e-mailové  
adrese kartavyhod@drmax.cz.

Co všechno Vám přináší Karta výhod Dr.Max?

*    Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na  léky 
a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod 
Dr.Max při výdeji léků anebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši 
slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena 
léku anebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož 
i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

**  Nárok na  slevu z  běžné ceny mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při nákupu vybraných značek kosmetiky v  kamenných 
lékárnách Dr.Max v ČR. Slevu nelze uplatnit pro nákupy či rezervace provedené na e-shopu. Při nákupu 1 produktu je poskytnuta 
sleva 5 %. Při nákupu 2 a více produktů stejné značky je na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % a na zbylé pak 25 %. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevami nebo akcemi. Akce může být kdykoliv změněna či ukončena. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách 
se může lišit. 

www.drmax.cz

Zubní pasty.

Zdravotnické prostředky. Zdravotnické prostředky.

• bez fluoru a mentholu, obsahuje 
extrakt ze 7 léčivých bylin

• vhodná péče při prevenci proti 
zánětům dásní a parodontóze

• chladivý/hřejivý  
gelový obklad  
pro uklidnění bolestí 

• ochranný obal,  
rozměr 26 × 11 cm

• oblíbené a spolehlivé 
vložky pro ženy s lehkým 
únikem moči nyní 
ve výhodném balení

• jednotlivě balené  
pro jednoduché 
a diskrétní použití

Herbadent HOMEO 
bylinná zubní pasta 
s ženšenem
100 g 

3M™ Nexcare™ 
ColdHot™ 
Comfort  
26 × 11 cm

DEPEND Ultra 
Mini Duopack
2× 22 ks

V nabídce také Herbadent 
KIDS dětská bylinná zubní 
pasta s fluoridem 75 g  
+ kartáček za 119 Kč. 

V nabídce také Ensure Plus 
Fiber různé druhy 200 ml 
za 35 Kč. (100 ml = 17,50 Kč)

Při nákupu 3M™ Nexcare™  
ColdHot™ Comfort 26 × 11 cm  
NAVÍC 3M™ Nexcare™ ColdHot™ Mini  
11 × 12 cm za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

V nabídce také DEPEND Mini Duopack  
2× 14 ks za 99 Kč a DEPEND Normal  
Duopack 2× 14 ks za 99 Kč.

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Potraviny pro zvláštní lékařské účely  
(potraviny pro zvláštní výživu). ENS/04/17/03/10. (100 ml = 13,18 Kč)

• kompletní vyvážená 
výživa se všemi 
potřebnými živinami

• pro udržení Vaší 
energie, Vašich 
pohybových aktivit 
a zachování Vaší 
soběstačnosti

Ensure Plus  
220 ml

Zdravotnický prostředek.

• ošetření akutních  
i chronických ran  
v oblasti konečníku

• zejména fisury konečníku 
i u pacientů s hemoroidy

• zavádí se pouze 1× denně večer

• vhodný pro děti, těhotné a kojící

HemaGel 
PROCTO 
10 čípků

AKCE

-159  KčBěžná 
cena 388 Kč

229  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-6  KčBěžná 
cena 35 Kč

29  Kč
Akční cena

99  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 269 Kč

219  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (100 g = 49,50 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
L.CZ.MKT.CC.01.2018.1285.

• zdravé hubnutí 
(navozuje pocit nasycení)

• dobré vyprazdňování

• vynikající zdroj rozpustné 
vlákniny bez cukrů  
– vhodné i pro diabetiky

• ulevuje od 1 i více 
zažívacích potíží najednou

• pomáhá při nevolnosti,  
při nadýmání, pocitu 
plnosti, bolestech a křečích

• léčivý přípravek z 9 bylin

Psyllium 
Dr. Popova 
200 g

Iberogast®
20 ml 
Síla bylin proti  
zažívacím potížím

V nabídce také Iberogast® 50 ml za 349 Kč.V nabídce také Lepicol PLUS  
trávicí enzymy 180 g za 279 Kč. (100 g = 155 Kč)

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 6,63 Kč)

• obsahuje cholin, který přispívá k normální činnosti jater

LIPOVITAN® DUO 
30 tbl. 

* 1 tableta průměrně obsahuje 2 957 mg kořene z kozlíku lékařského, tj. 441,35 mg suchého extraktu z kořene kozlíku lékařského (DER 6,0–7,4:1).

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Baldriparan je léčivý přípravek s účinnou látkou valerianae extractum siccum k vnitřnímu užití. 

• rostlinný lék ke zmírnění poruch spánku 
s vysokým obsahem kozlíku lékařského*

• pro snazší usínání a svěží začátek dne

Baldriparan
30 tbl.

V nabídce také  
GS Dormian Rapid  
20 kapslí za 129 Kč.
(1 kapsle = 6,45 Kč)Doplňky stravy. (1 kapsle = 4,23 Kč)

GS Dormian Rapid 40 kapslí
Pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc
• vysoká dávka 4 bylin – kozlíku, meduňky, mučenky a chmele

V nabídce také GS Merilin 
60 + 30 tbl. za 429 Kč. 
(1 tbl. = 4,77 Kč)

GS Merilin Harmony  
60 + 30 tbl.
Vysoce účinný v období klimakteria, 
přírodní a nehormonální
•  klinicky ověřená účinnost kombinace extraktu 

ploštičníku hroznatého a třezalky tečkované 

•  ploštičník na všechny fyziologické projevy 
klimakteria (návaly horka, pocení),  
třezalka pro zlepšení nálady

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,77 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• poskytuje rychle dvojí úlevu 
od pálení žáhy a zažívacích potíží

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

• zmírňuje pálení žáhy

• přípravek působí rychle a dlouhodobě

• vhodný  
i pro těhotné  
a kojící ženy

Gaviscon 
Duo Efekt 
žvýkací tablety 
48 tbl.

GAVISCON
Liquid Peppermint
300 ml

V nabídce také Gaviscon Duo Efekt žvýkací tablety 24 tbl. 
za 99 Kč, Gaviscon žvýkací tablety 24 tbl. za 69 Kč  
a Gaviscon Liquid Peppermint 150 ml za 69 Kč.

Doplňky stravy. (1 cps. = 1,55 Kč)

• obsahuje jemné 
psyllium, které přispívá 
k udržování normálního 
pohybu střev

• obohaceno o 5 patentově 
chráněných probiotických 
kultur a prebiotikum inulin

LEPICOL 
pro zdravá 
střeva  
180 cps.

-70  KčBěžná 
cena 239 Kč

169  Kč
Akční cena -30  KčBěžná 

cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 239 Kč

199  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 349 Kč

279  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 219 Kč

149  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 125 Kč

99  Kč
Akční cena

-140  KčBěžná 
cena 569 Kč

429  Kč
Akční cena
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AKCE

Kosmetický přípravek.

Zdravotnický prostředek.

Zdravotnický prostředek.

• jemný zklidňující krém

• pro pravidelnou intimní péči 
i při zvýšeném riziku bakteriální 
a kvasinkové infekce

• vaginální gel s klinicky ověřenou účinností

• rychlá úleva od vaginálních obtíží 
a nepříjemného výtoku z pochvy

• neutralizace vaginálního zápachu

Beliema Expert 
Intim krém 50 ml

Lactofeel
7 tub × 5 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek ke kožnímu podání. 

• na všechny typy jizev  
(po operacích, popáleninách,  
úrazech, strie, akné,  
Dupuytrenova kontraktura a amputace)

• účinkuje na nové a staré jizvy

Contractubex 
gel 20 g

V nabídce také Beliema 
Effect 10 tbl. za 239 Kč.

Při nákupu Ureagamma 45 ml NAVÍC 
Vitaminy pro diabetiky 10 tbl. za 0,01 Kč. 
Do vydání zásob.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem. Vectavir je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje penciklovir. 

• zkracuje dobu hojení, redukuje bolest  
vyvolanou herpetickým postižením  
a zkracuje dobu, po kterou je vylučován virus

• hojí i v pozdních fázích oparu

VECTAVIR 
tónovaný  
krém na opary  
10 mg/g 
krém 2 g

Kosmetické přípravky.

• kompletní sortiment intimní péče pro ženy v každé fázi 
života, přípravky Lactacyd Pharma jsou speciálně vyvinuty 
k řešení specifických intimních potřeb každé ženy 
od dospívání až po období menopauzy, včetně důležitých 
okamžiků, jako je těhotenství nebo období po porodu

• pro každou ženu, pro každý den

Lactacyd Pharma Zklidňující 
250 ml

Při nákupu Lactacyd Pharma 250 ml NAVÍC Lactacyd 
ubrousky Femina 15 ks za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

V akci také Lactacyd Pharma Antibakteriální,  
Senzitivní, Hydratující nebo Antimykotický.

Zdravotnický prostředek.

• hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů

• výrazně urychluje hojení

• zesílená vrstva hydrokoloidu uprostřed náplasti

URGO Hojení 
puchýřů na paty 
hydrokoloidní 
náplast 5 ks

Kosmetický přípravek.

• mast s obsahem 10 % urey,  
která podporuje schopnost  
kůže pohlcovat a zadržovat vlhkost

• pro péči o suchou a hrubou pokožku nohou
• bez parfémů a konzervačních látek

Ureagamma 
45 ml

V nabídce více druhů.

V nabídce také Indulona Měsíčková 
regenerační krém 75 ml za 39 Kč.

V nabídce také zdravotnický prostředek Contractubex 
noční intenzivní náplast za 59 Kč / 1 ks náplasti.

Kosmetické přípravky.

• určený pro velmi  
suchou a citlivou pokožku

• hydratuje, promašťuje  
a chrání pokožku  
před vnějšími vlivy 

• neobsahuje konzervační  
látky a parabeny

• vhodné i pro nejcitlivější  
dětskou pokožku od narození

Indulona 
Original tělový 
krém 75 ml

• kompletní ochrana 
a péče o pokožku

• ošetření suché, 
odmaštěné, přesušené 
kůže a kůže s trhlinkami

• změkčení, regenerace  
a hydratace kůže

Indulona  
krém na ruce 
85 ml

AKCE

Doplněk stravy.

Krása  
& zdraví

169  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 259 Kč

219  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 279 Kč

249  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 349 Kč

269  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 279 Kč

239  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena



Při nákupu 2 kosmetických produktů značky Uriage z řady 
EAU Thermale zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč. 

Akce platí od 4. do 30. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob.

Objevte sílu revolučního
hydrotermálního komplexu 

s termální vodou Uriage.

1+1
EAU THERMALE

24hodinová 
HYDRATACE

2 + 1
na všechny produkty 

NuancePři nákupu tří kosmetických produktů značky Nuance zaplatí držitelé Karty  
výhod Dr.Max a registrovaní zákazníci e-shopu www.drmax.cz za nejlevnější  
z nich pouze 0,01 Kč. Akce platí od 4. do 30. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob.

ZAČÍNÁ 
ZLATÁ ÉRA  
VAŠÍ KRÁSY



ZNÁ TAJEMSTVÍ 
MATEŘSKÉHO MLÉKA

1 Vitaminy A, C a D přispívají k normální funkci imunitního systému.
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka.

Cool ovoce 120 g

KOMPLEXNÍ PÉČE PRO SPOKOJENÉ BŘÍŠKO

Sunar complex 2, 3, 4 a 5, 600 g

Sunar premium 2, 3 a 4, 600 g

PRÉMIOVÁ PÉČE PRO IMUNITU 1)

Sunárek mléčná kaše 225 g

www.sunar.cz

Inspirováno 
mateřským 

mlékem

AKCE

Akční cena 199 Kč za 1 ks je platná při 
jednorázovém nákupu 2 ks. Běžná cena 259 Kč 

za 1 ks. (při využití akce 100 g = 33,17 Kč)

(100 g = 26,22 Kč)
(100 g = 15,83 Kč)

Akční cena 279 Kč za 1 ks je 
platná při jednorázovém nákupu 

2 ks. Běžná cena 309 Kč za 1 ks. 
(při využití akce 100 g = 46,50 Kč)

V nabídce také: 
Sunar gravimilk 300 g, různé druhy za 129 Kč. (100 g = 43,00 Kč)

Sunárek hotové jídlo 120 g, různé druhy za 35 Kč. (100 g = 29,17 Kč)
Sunárek hotová kašička s cereáliemi 120 g, různé druhy za 29 Kč. (100 g = 24,17 Kč)

Sunárek rozpustný nápoj 200 g, různé druhy za 89 Kč. (100 g = 44,50 Kč)
Sunárek do ručičky 90 g, různé druhy za 19 Kč. (100 g = 21,11 Kč)

NOVINKA

AKCE

-120  KčBěžná 
cena 259 Kč/ks

199  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-60  KčBěžná cena 309 Kč

279  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-6  KčBěžná 
cena 65 Kč

59  Kč
Akční cena

-6  KčBěžná 
cena 25 Kč

19  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. Při nákupu 3 balení zaplatíte za třetí  
z nich pouze 0,01 Kč. (při využití akce 100 g = 44,15 Kč)

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnějšímu použití. L.CZ.MKT.CC.03.2017.0974.

• želé s vitaminy, zinkem a rutinem

• speciálně určené pro děti od 3 let

• na drobná poranění pro celou rodinu:  
na odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže

• podporuje hojení řezných ran

• brání vzniku a šíření infekce v ráně

• díky dexpanthenolu hydratuje a ránu hojí

MAX Kids Gummies 
AIRPLANES
225 g

Bepanthen® Plus
30 g

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akční cena 299 Kč za 1 ks je platná 
při jednorázovém nákupu 6 ks. Běžná cena 369 Kč za 1 ks. (při využití akce 100 g = 37,38 Kč)

• 40 let výzkumu mateřského mléka

• směs prebiotik GOS/FOS s klinickou evidencí

• obsahuje vitaminy A, C a D, které přispívají  
ke správné funkci imunitního systému

Nutrilon 2, 3, 4 
800 g  
včetně příchutí
Pro podporu zdraví a odolnosti dítěte.

AKCE

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

• 5 ml perorální suspenze  
obsahuje ibuprofenum 100 mg

• příchuť meruňky

• indikován pro použití  
u dětí ve věku 3 měsíce  
(s hmotností více  
než 5 kg) a starších

IBUPROFEN  
Dr.Max  
100 mg / 5 ml 
perorální suspenze
100 ml

V nabídce také Bepanthen® Care Mast 30 g za 129 Kč.

V nabídce také Bepanthen® Plus 100 g za 349 Kč.

*  Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období 04/2014 – 04/2017; zdroj IMS, počet prodaných kusů.

Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.06.2017.1073.

• pomáhá chránit dětský zadeček  
před vznikem opruzení

• pro každodenní péči

• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky

Bepanthen® 
Care Mast 100 g

Péče o dítě

AKCE

-120  KčAkční cena 259 Kč/ks
Běžná cena 299 Kč

239  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-20  KčBěžná 
cena 159 Kč

139  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-420  KčBěžná 
cena 369 Kč/ks

299  Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

-40  KčBěžná 
cena 299 Kč

259  Kč
Akční cena

149  Kč
Běžná cena za ks



Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, 
pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení 
spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani 
zdravý životní styl. Nabídka platí od 4. do 30. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Veterinární přípravek.

• spolehlivě po aplikaci likviduje  
blechy, klíšťata a vši

• vhodné použít před aplikací  
obojků a spot-on pipet

• vysoce efektivní při akutní  
invazi parazitů

• nevhodné pro kočky!!!

ANTIPARAZIT 
Derma 
Šampon 250 ml

Veterina

Jaro = klíšťata jsou tu. Až 8měsíční  
ochranu před klíšťaty a blechami je možné 
řešit formou obojku – to je vůbec nejdelší 
ochrana dostupná na trhu. Pipety působí  
až 4 týdny a měly by se používat pravidelně 
měsíc co měsíc. U obojků i pipet volte 
repelentní účinek – tzn. že klíště se nemusí 
přisát, a přesto po kontaktu s účinnou  
látkou zahyne. Společně s vnějšími parazity 
bychom měli myslet i na odčervování – 
odčervení dospělých psů a koček by mělo  
být prováděno pravidelně každé  
3 měsíce, tj. 4× za rok.

Dr.MaxTip

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. 
Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.02.2018.0420.

Foresto 1,25 g + 0,56 g 
obojek pro kočky 
a psy ≤ 8 kg
• 8měsíční ochrana před klíšťaty – 

odpuzuje a hubí ještě před jejich přisátím
• až 8měsíční ochrana před blechami 

a jejich vývojovými stadii
• vhodný pro psy i kočky

Při nákupu obojku Foresto NAVÍC zelené  
nebo červené světýlko na běžný obojek  
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

V nabídce také Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek  
pro psy > 8 kg (délka 70 cm) za 769 Kč.

V nabídce také FYTO PIPETA pro psy od 10 do 20 kg  
při využití akce za cenu 134,50 Kč/ks a FYTO PIPETA  
pro psy od 20 kg při využití akce za cenu 159,50 Kč/ks.

FYTO PIPETA 
pro malé psy 
do 10 kg 
a kočky 
15 ml
• repelentní pipeta proti 

klíšťatům i blechám, 
vhodná pro psy i kočky

• neobsahuje insekticidy 
ani hormony

Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.02.2018.0422.

• odpuzuje a hubí klíšťata, komáry, 
f lebotomy a bodavé mouchy

• působí i proti blechám a jejich 
vývojovým stadiím a proti všenkám 

• vhodný pro březí a kojící feny
• Advantix roztok pro nakapání na kůži – 

spot-on pro psy do 4 kg  
je bezpečný pro štěňata  
od 7 týdnů věku a 1,5 kg ž. hm.

• nepoužívejte u koček!!!

Advantix roztok  
pro nakapání na kůži 
spot-on pro psy  
1 pipeta

do 4 kg od 4 do 10 kg od 10 do 25 kg nad 25 kg

Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.07.2017.0347.

V nabídce také  
Drontal Plus flavour  
35 kg tablety, 2 tbl. za 369 Kč 
nebo pro kočky Drontal  
tablety, 2 tbl. za 129 Kč.

Drontal Dog Flavour  
150/144/50 mg tablety 
2 tbl.
• ochucené tablety pro snadné odčervení psů 

• ověřená kvalita společnosti Bayer

• doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce

1 + 1

Při koupi 2 balení získáte druhé z nich za 0,01 Kč.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Veterinární přípravek. Složení: geraniol 9 g/kg. Používejte biocidy  
bezpečným způsobem. 

AKCE

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 269 Kč

219  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 379 Kč

299  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

-130  KčBěžná 
cena 699 Kč

569  Kč
Akční cena

-169  KčBěžná cena 169 Kč/ks

84,50  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks


