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Zdravě  
do nového roku
Po svátcích klidu a pohody přichází leden, měsíc nových začátků a předsevzetí, který nás ale 
v ničem nešetří. Musíme naskočit zpět do pracovního tempa, chceme pravidelně cvičit, zhubnout, 
rozvíjet se, a nemoc je tím posledním, co bychom si přáli. Proto je třeba mimořádnou péči věnovat 
především našemu imunitnímu systému, posilovat jej a v případě nemoci co nejdříve zasáhnout 
vhodným léčivým přípravkem. Jak na to, se dozvíte na následujících stranách, kde pro Vás máme 
mnoho tipů, jak vstoupit zdravě do nového roku!

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu 
užití. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

• léčivý přípravek ve formě horkého nápoje, který 
účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení

• snižuje horečku, tlumí bolest hlavy, svalů 
a kloubů, bolest v krku, uvolňuje ucpaný nos

Coldrex 
Horký nápoj 
Citron 14 sáčků

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

• díky kombinaci 2 účinných látek 
zastaví suchý dráždivý kašel 
a zároveň napomáhá odkašlávání

• k užití u dětí od 6 měsíců

Stoptussin 
kapky 50 ml

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Reklama na léčivé přípravky. Nosní sprej,  
roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu 
podání. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK.

• rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje 
nosní sliznici díky obsahu kyseliny 
hyaluronové ve formě sodné soli

Olynth®  
HA 0,1%
nosní sprej, 
roztok 10 ml

V nabídce také Coldrex MAXGRIP Citron 10 sáčků 
a Coldrex MAXGRIP Lesní ovoce 10 sáčků za 149 Kč.

V nabídce také Stoptussin 
sirup 180 ml za 119 Kč.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Lékárna

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek obsahuje xylometazolin-hydrochlorid k nosnímu podání. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

10.–31. 1. 2018

Akční nabídka pro členy klientského programu

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena -60  KčBěžná 

cena 199 Kč

139  Kč
Akční cena

-36  KčBěžná 
cena 115 Kč

79  Kč
Akční cena
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• sprej pro krátkodobé 
zmírnění příznaků 
doprovázejících 
bolest v krku

• účinkuje už  
po 5 minutách 
a až 6 hodin

STREPFEN 
Sprej 8,75 mg 
orální sprej, 
roztok 15 ml

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Bolest v krku začíná jako pocit 
sucha, škrábání, pobolívání, 
a než se nadějeme, může se 
objevit otok a jen stěží polkneme. 
Proto je dobré bolest v krku 
nepodceňovat a již při prvních 
příznacích sáhnout po vhodném 
léku ve formě pastilek či spreje.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Aspirin C a Aspirin C Forte šumivé tablety 
jsou volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.12.2017.1240.

• při zánětlivých 
onemocněních horních 
cest dýchacích a chřipce

• ulevuje od bolesti v krku, 
bolesti svalů, kloubů a zad

• ulevuje od horečky

Aspirin C 
šumivé tablety
20 tbl.

Pečlivě čtěte příbalové letáky. Léčivé přípravky k orálnímu užití. 

• komplexní léčba bolesti v krku: 
protizánětlivý, analgetický 
a antiseptický účinek

• tlumí bolest,  
zarudnutí, otok

• eukalyptová příchuť

• snižuje lokální známky zánětu: 
bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla

Septabene®  
3 mg / 1 mg pastilky
16 pastilek

Septabene®  
1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml 
orální sprej, roztok  
30 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
O správném použití se poraďte  
se svým lékařem nebo lékárníkem.

• kombinace  
5 účinných látek uleví 
od příznaků chřipky 
a nachlazení 

• tlumí bolest hlavy, bolest 
v krku, uvolňuje ucpaný 
nos a snižuje horečku

• s přídavkem léčivé látky 
na odkašlávání

Coldrex 
Tablety  
24 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

• při mírné až středně 
silné bolesti hlavy včetně 
migrény, bolesti zubů, proti 
menstruačním bolestem, 
bolestem svalů, kloubů 
a bolesti v krku

• nedráždí žaludek

Panadol Extra 
30 tbl.

Při nákupu Panadol Extra 30 tbl. 
NAVÍC Panadol Extra 10 tbl. 
za 0,01Kč. Do vyprodání zásob. 

V nabídce také Aspirin C šumivé tablety 10 tbl. za 99 Kč 
a Aspirin C Forte šumivé tablety 10 tbl. za 169 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Léčivé přípravky s účinnou látkou flurbiprofen k orálnímu užití. 

• pastilky, které rychle  
a dlouhodobě uleví  
od zánětu a otoku v krku

• tlumí bolest v krku až na 6 hodin

• vhodný pro diabetiky

STREPFEN 
Pomeranč 
bez cukru 
8,75 mg  
pastilky 
24 pastilek

V nabídce také STREPFEN 24 pastilek za 149 Kč.

Dr.MaxTip

AKCE

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.

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-49  KčBěžná 
cena 138 Kč

89  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena -50  KčBěžná 

cena 169 Kč

119  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví
V nabídce také Mucosolvan® 
junior 100 ml za 89 Kč.

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

• rozpouští hlen

• usnadňuje vykašlávání

• chrání před dalším zahleněním

Mucosolvan® 
pro dospělé 100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu. Správné použití konzultujte se svým 
lékařem či lékárníkem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

• sirup při kašli provázejícím nachlazení

• tradiční rostlinný léčivý přípravek

• lze užívat již od narození

Hedelix sirup 
100 ml

Stoptussin 
tablety
20 tbl. 

Kašel je základním  
obranným reflexem. 
Potřebujeme jej, když je 
ho ale příliš, velmi nás 
vyčerpává. V počátcích 
bývá kašel suchý, 
neproduktivní. V této 
fázi pomohou léky, které 
tlumí dráždění ke kašli. 
Po několika dnech se 
v dýchacích cestách začíná 
objevovat hlen, ten je třeba 
rozpustit, a tím usnadnit 
jeho vykašlávání. Tomu 
pomůžete, když kromě 
vhodných léků budete 
i dostatečně pít.

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

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

• stačí 1 tableta 1× denně 

• pro dospělé a dospívající od 14 let

ACC® LONG  
600 mg 
10 šumivých tablet
Léčí vlhký kašel

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• rostlinný sirup

• účinný na suchý i vlhký kašel

• neobsahuje umělá sladidla

• výhodné balení 200 ml

• díky kombinaci 2 účinných  
látek ulevuje od dráždivého  
kašle a usnadňuje odkašlávání

• k užití u dětí od 12 let a dospělých

STODAL 
sirup 200 ml

Dr.MaxTip

-26  KčBěžná 
cena 125 Kč

99  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 135 Kč

119  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 175 Kč

149  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,30 Kč)

• pivovarské kvasnice jsou 
pro své účinky využívány 
po staletí

• tradiční český produkt 
od roku 1958 v novém 
uzavíratelném sáčku se 
zipem, oceněném jako 
Obal roku 2016

Pangamin 
klasik 
200 tbl.

Doplňky stravy. (1 cps. = 2,99 Kč)

• hlíva od českého výrobce bez příměsí a konzervačních látek

• nejsilnější hlíva na trhu dle deklarovaného obsahu betaglukanů

TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem
100 + 100 cps.

Dobře fungující  
imunitní systém nás  
chrání před vznikem mnoha 
infekčních onemocnění. 
Pro jeho správnou 
funkci je důležitá pestrá 
a vyvážená strava, v níž 
by mělo být každý den 
několik kousků čerstvého 
ovoce a zeleniny, ale také 
dostatek spánku, pohybu 
i aktivního odpočinku. 
V době zvýšeného výskytu 
chřipkových onemocnění 
raději zbytečně neriskujte, 
vyhýbejte se místům, kde se 
shromažďuje větší množství 
lidí, a dbejte na důkladnou 
hygienu rukou.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

• preventivně a od prvních příznaků

• léčba pro celou rodinu

• bez věkového omezení

Oscillococcinum 
6 + 6 dávek

1 + 1 za akční cenu.

Doplněk stravy se sladidly. (1 tbl. = 7,48 Kč)

• připravený z nejčastějších původců onemocnění 
dutiny ústní, hrdla a dýchacích cest s vitaminem C

• pro děti od 6 let, mladistvé a dospělé

Imudon Neo
40 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,63 Kč)

• originál s obsahem  
české patentované  
aktivní látky  
ProteQuine®  
a vitaminu C, který  
přispívá k normální  
funkci imunity  
a ke snížení míry únavy a vyčerpání

• s medvědí silou do období plískanic

Preventan® 
Akut  
30 tbl.

Při nákupu TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 100 + 100 cps. NAVÍC HLÍVÁČEK sirup 
s příchutí hrušky 100 ml za 0,01 Kč. Do vydání zásob. 

AKCE

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,98 Kč)

• obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu 
a 124 mg inulinu

• vhodný k dlouhodobému užívání

• betaglukan je kvasničného původu 
s garancí čistoty minimálně 70 %

Betaglukan 
IMU 200 mg 
60 tob.

Dr.MaxTip

Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivé přípravky 
k vnitřnímu užití. Použití těchto 
tradičních rostlinných léčivých 
přípravků je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití. 

• usnadňuje odkašlávání, 
rozpouští a uvolňuje hleny

Megafyt 
Průdušková 
čajová směs 
20× 1,5 g

V nabídce Megafyt Čajová 
směs při nachlazení  
20× 1,5 g za 39 Kč.

AKCE

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 75 Kč

59  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 349 Kč

299  Kč
Akční cena

-90  KčBěžná 
cena 389 Kč

299  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 629 Kč

599  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 55 Kč

39  Kč
Akční cena

-185  KčBěžná 
cena 370  Kč / 2 ks

92,50  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Pečlivě čtěte příbalový leták. Léčivé přípravky s účinnou látkou sodná 
sůl diklofenaku k zevnímu užití. 

• léčivá náplast pro 
úlevu od bolesti svalů 
a kloubů končetin

Olfen 140 mg 
léčivé  
náplasti 
5 ks

Bolest je pro naše tělo 
varováním, že se něco děje. 
V případě, že Vás bolí hlava, 
oceníte léky, které uleví rychle 
a spolehlivě. Ne u každé 
bolesti je nutné sahat jen 
po tabletách. U bolestí zad či 
kloubů je možné volit i krémy, 
gely a náplasti, které působí 
přímo v místě bolesti.

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

• analgetikum ve formě měkkých 
tobolek s tekutou účinnou látkou

• ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti 
zubů, zad, svalů a menstruační bolesti

• snižuje horečku, tlumí zánět

Ibalgin®  
Rapidcaps 400 mg  
měkké tobolky  
20 tob.

Kosmetický přípravek.

• bezpečně a dlouhodobě  
pomáhá při ztuhlosti  
svalů a kloubů a navozuje 
svalovou relaxaci

Kapsaicinová 
náplast  
12 × 18 cm
1 ks

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

• tlumí bolest, zánět a snižuje horečku

• ke zmírnění bolesti hlavy včetně migrény, 
bolesti zubů a menstruační bolesti

Ibuprofen 
Dr.Max 400 mg 
potahované tablety 100 tbl.

V nabídce také Olfen 140 mg 
léčivé náplasti 10 ks za 299 Kč.

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. Léčivý přípravek 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

Dr.MaxTip

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 219 Kč

199  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 85 Kč

69  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 85 Kč

69  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena
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Dlouhodobě 
snížená 

cena

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)

Zdravotnický prostředek.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Sanorin 
Aqua 
NATURA 
20 ml

Caltrate PLUS 
90 tbl.

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

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

Almiral gel 
250 g

Doplněk stravy. (1 cps. = 7,48 Kč)

Sarapis soja 
60 cps. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje tekutý extrakt druhu pelargonium sidoides.

Kaloba 
20 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

• posiluje oslabenou imunitu, urychluje hojení 
a zkracuje dobu léčby po úrazech a operacích

Wobenzym  
800 dražé

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

Sójový nápoj 
ZAJÍC 
NATURAL 
400 g

- 50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 499 Kč

449  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 259 Kč

199  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 2 690 Kč

2 490  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 139 Kč

129  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena
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V nabídce také Dr.Max Mezizubní kartáček 0,5 mm, 
6 ks, Dr.Max Mezizubní kartáček 0,6 mm, 6 ks  
a Dr.Max Mezizubní kartáček 0,7 mm, 6 ks za 99 Kč.

V nabídce také Dr.Max PRO32 
Denture Tabs 8 tbl. za 19 Kč.

Doplňky stravy. (při využití akce 1 pastilka = 1,83 Kč)

Zdravotnické prostředky. Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 3,31 Kč)

• bylinné pastilky s extraktem z 20 bylin

• tablety pro péči 
o zubní náhrady

• obsahuje 250 mg  
80% extraktu z ostropestřce  
mariánského

• cholin přispívá k udržení normální funkce jater 
a ke správnému metabolismu lipidů a homocysteinu

Dr.Max  
Herbal Bylinné 
pastilky Šalvěj  
36 pastilek

Dr.Max  
Mezizubní 
kartáček  
0,45 mm, 6 ks

Dr.Max PRO32 
Denture Tabs
30 tbl. 

Dr.Max  
Silymarin  
Premium
30 tbl.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 0,93 Kč)

• vápník přispívá k normální činnosti svalů  
a je potřebný pro udržení normálního  
stavu kostí a zubů

• hořčík přispívá k normálnímu energetickému 
metabolismu, ke zmírnění únavy a vyčerpání 
a přispívá ke správné funkci svalů a nervů

• zinek přispívá k udržení normálního 
stavu pokožky, nehtů a vlasů

Dr.Max 
Vápník-Hořčík-Zinek 
100 tbl.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 3,97 Kč)

• hořčík přispívá ke snížení 
míry únavy a vyčerpání, 
k normální psychické 
činnosti, dobrému stavu  
nervové soustavy, 
činnosti svalů a přispívá 
i k elektrolytické rovnováze

Dr.Max 
Magnesium 
Citrat 375 mg
20 šumivých tbl.

Doplňky stravy. (při využití akce 1 pastilka = 1,83 Kč)

• bylinné pastilky s extraktem z 20 bylin

Dr.Max 
Herbal Bylinné 
pastilky Islandský 
lišejník 36 pastilek

V nabídce také Dr.Max Herbal Bylinné 
pastilky Echinacea 36 pastilek za 99 Kč.

V nabídce také Dr.Max Herbal Bylinné pastilky 
Jitrocel a mateřídouška 36 pastilek za 99 Kč.

Na produkty vlastní 
značky Dr.Max*

* Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů Dr.Max 
uvedených na této stránce zaplatíte za nejlevnějších z nich  
pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.

Doplňky stravy. (při využití akce 1 tob. = 2,10 Kč)

• vitamin C přispívá k normální  
funkci imunitního systému

• s postupným uvolňováním až 12 hodin

Dr.Max 
Vitamin C 
Long Effect  
500 mg 60 tob.

V nabídce také Dr.Max Vitamin C Long Effect 500 mg 
30 tob. za 119 Kč. (při využití akce 1 tob. = 2,64 Kč)

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 4,42 Kč)

• obsahuje:  
–  2 probiotické kmeny  

bakterií Lactobacillus  
rhamnosus a Lactobacillus reuteri

– zinek

Dr.Max  
Probio Femina
30 cps.

99  Kč 149  Kč

139  Kč

189  Kč

119  Kč

79  Kč

99  Kč
99  Kč

199  Kč
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.06.2017.1074.

• rychlá a efektivní úleva  
od pálení žáhy

• působí již během 5 minut

• lze užívat i v těhotenství

Rennie®
96 žvýkacích tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou aciclovirum 
a hydrocortisonum k vnějšímu užití. 

•  krém na léčbu oparu 
s dvojím složením: 
– zabraňuje množení viru 
– pomáhá léčit zánět

• pomáhá zastavit 
vznik puchýřků

Zovirax Duo 
50 mg/g + 
10 mg/g 
krém 2 g

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,03 Kč) Doplňky stravy. (1 tbl. = 1,10 Kč)

• doporučují se při a po užívání 
antibiotik

• Total protection – ochrana 
bakterií od výroby až po trávicí 
trakt pro maximální efekt

• „sluneční vitamin D“ přispívá 
ke správné funkci imunity, 
k udržení zdravých kostí 
a zubů a k normálnímu 
vstřebávání vápníku

• denní dávka v 1 malé tabletce

Swiss 
LAKTOBACILY “5”  
33 cps.

V nabídce také Swiss LAKTOBACÍLKY 
třešňové 33 cps. za 169 Kč. (1 cps. = 5,12 Kč)

V nabídce také Swiss  
VITAMIN D3 – Efekt  
Kids 60 tbl. za 149 Kč.  
(1 tbl. = 2,48 Kč)

V nabídce také B-komplex kapky 
30 ml za 99 Kč. (100 ml = 330 Kč)

Doplňky stravy. (1 tbl. = 1,19 Kč)

• obsahuje všech 8 esenciálních vitaminů B

B-komplex forte 
100 tbl.

• jediný B-komplex ve formě kapek 

• určený pro děti od 3 let, slazený xylitolem

* Na základě IMS dat za období leden–říjen 2017. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky 
s účinnou látkou simetikon 40 mg k vnitřnímu užití. 

• č. 1 v ČR v léčbě příznaků zažívacích 
obtíží způsobených plyny*

• pro dospělé a děti od 6 let

• lze užívat v těhotenství

Espumisan® 40 mg, 
měkké tobolky 
50 tob.

V nabídce také Espumisan® 40 mg, 
měkké tobolky 100 tob. za 159 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

• neinvazivní varianta 
léčby hemoroidů 

• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění 

• účinný proti bolesti

FAKTU 
20 čípků

Swiss 
VITAMIN D3 – 
Efekt 1000 I.U. 
90 tbl.

V nabídce také Rennie®  
24 žvýkacích tbl. za 69 Kč.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

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

Ocuvite 
LUTEIN forte 
60 + 30 tbl.

-26  KčBěžná 
cena 155 Kč

129  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 219 Kč

199  Kč
Akční cena

-46  KčBěžná 
cena 275 Kč

229  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 519 Kč

399  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 125 Kč

99  Kč
Akční cena
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Sleva až 
polovina 
z doplatku 
na recept. 
Pro každého.
Každý den.*

*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 nebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis 
ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva 
byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku 
nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil 
na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, 
aby nedošlo k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení 
o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.



Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok obsahuje nikotin a je k podání do úst. Lisované 
pastilky obsahují nikotin-resinát a jsou k podání do úst. Léčivá žvýkací guma obsahuje nikotin-rezinát a je k podání do úst. Transdermální náplast obsahuje nikotin 

a je k transdermálnímu podání. Držitel registrace: McNeil AB, SE.

V nabídce také Nicorette® FreshFruit
Gum 2 mg, léčivá žvýkací guma, 30 ks*Na základě studie provedené s transdermální náplastí s obsahem nikotinu.

www.drmax.cz

Nicorette® Spray
1 mg/dávka orální sprej,
roztok, 150 dávek

•  nejrychlejší úleva  
od nutkání kouřit

•  potlačí touhu po cigaretě 
již po 60 sekundách

• neobsahuje cukr

Nicorette® Mint 4 mg
lisované pastilky, 20 ks

•  vhodné pro silně závislé 
kuřáky (kouří > 20 cigaret 
denně)

•  má osvěžující mátovou 
příchuť

• neobsahuje cukr

Nicorette® invisipatch
25 mg / 16 h, transdermální
náplast, 7 ks

•  diskrétní a jednoduché použití
•   dodává nikotin během dne, 

kdy jsou abstinenční příznaky 
nejhorší

Nicorette® FreshFruit
Gum 4 mg, léčivá
žvýkací guma, 30 ks

•  umožňuje plynule reagovat 
na potřebu doplnění 
nikotinu v těle

• neobsahuje cukr

PŘESTAŇ KOUŘIT
 JEDNOU PROVŽDY!
   Překonej první týden, a máš
 9× větší šanci uspět.*

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Lisované pastilky a léčivé žvýkací gumy jsou léčivé přípravky s účinnou látkou nikotin-resinátu k užití v ústní dutině. Transdermální náplasti jsou léčivé přípravky s účinnou látkou nikotin k vnějšímu užití. 

• uleví od náhlé chuti na cigaretu

• zmírňuje abstinenční příznaky

NiQuitin Freshmint 4 mg 
léčivá žvýkací guma
100 ks
Skoncujte s kouřením

V nabídce také NiQuitin Clear 14 mg 7 transdermálních náplastí za 399 Kč, NiQuitin Clear 21 mg 7 transdermálních náplastí za 399 Kč, 
NiQuitin mini 4 mg 20 lisovaných pastilek za 169 Kč a NiQuitin mini 4 mg 3× 20 lisovaných pastilek za 379 Kč.

NOVINKA

-170  KčBěžná 
cena 699 Kč

529  Kč
Akční cena

-90  KčBěžná 
cena 489 Kč

399  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 229 Kč

189  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena



Zdravě  
do nového  

roku

www.drmax.cz

V nabídce také XLS Medical 
Direct 90 sáčků za 849 Kč.

V nabídce také také 
Lipoxal Effect 270 tbl.  
za 1 090 Kč. (1 tbl. = 4,04 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,32 Kč)

Zdravotnické prostředky.

Elektronika.

Doplněk stravy. (100 g=143 Kč)

1 Guarana.   2 Zelený čaj.
Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,99 Kč)

Doplněk stravy.

• extrakt z kopřivy přispívá 
ke správné funkci ledvin 
a vylučování vody z těla

• extrakty z hořkého  
pomeranče a černého  
pepře podporují  
metabolismus  
tuků a napomáhají  
při kontrole hmotnosti

• s obsahem minerálů

• znáte z TV

• obsahuje Litramine®

• váže tuky přijaté z potravy 
a snižuje chuť k jídlu

• klinicky ověřeno

• mění celé ovoce, ořechy, 
zeleninu, semínka a další 
superpotraviny na dokonalou 
tekutou energii pro vaše tělo

• 20 000 otáček za minutu

• šest vysoce kvalitních 
snímatelných nožů

• oblíbená kombinace  
doplňků stravy pro: 
– posílení přirozené  
    obranyschopnosti 
– kontrolu tělesné  
     hmotnosti 
– přirozenou detoxikaci

• testováno v ČR

• efektivní spalování tuků2

• snížení hmotnosti1

• redukce hladu1 i chuti2

• obsahuje mimo jiné i extrakt ze slupek 
hroznů červené révy vinné, který přispívá 
ke kontrole tělesné hmotnosti

• pouze 1 tob. ráno a 1 tbl. večer,  
vždy 30–60 minut před jídlem

Forfemina SLIM  
60 cps.

XLS Medical 
180 tbl.
Zhubněte až 3× více kg 
než jen samotnou dietou

Smoothie Nutri mixéry 
Sencor SNB 430x

ES BIO CHLORELLA 
+SPIRULINA  
JUMBO 
1 500 tbl.

Lipoxal  
Effect
120 tbl.
Přestaňte hubnout, 
zhubněte! 

Reduxil Duo 
30 tob. + 30 tbl.

Zdravé hubnutí je především 
pozvolné. Méně jíst, více se 
hýbat – to je pravidlo, které 
funguje. Udělejte z pohybu 
neoddělitelnou součást 
každého Vašeho dne. Kromě 
nižší váhy bude výsledkem 
i lepší kondice a celkový 
zdravotní stav.

Dr.MaxTip

www.drmax.cz

Nabídka z e-shopu Dr.Max

Vyberte si barvu:

platí pro všechny 
produkty značky 
Fit Day

15% 
SLEVA

Doplňky stravy.

-691  KčBěžná 
cena 1 390 Kč

699  Kč
Akční cena

-301  KčBěžná 
cena 1 150 Kč

849  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 699 Kč

599  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 
1 799 Kč

1599  Kč
Akční cena

-200  Kč

Běžná cena 
529 Kč

429  Kč
Akční cena

-100  Kč
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Kosmetický přípravek.

• originální micelární voda pro dokonalé odlíčení pleti

Bioderma  
Sensibio H2O
500 ml

Kosmetické přípravky.

• bezkontaktní zklidňující sprej

• pokožku uklidní už po 60 sekundách 
a sníží pocit svědění až na 6 hodin

• pro citlivou i atopickou pokožku

BIODERMA 
Atoderm SOS Sprej 
50 ml

V nabídce také BIODERMA 
Atoderm SOS Sprej 200 ml 
za 469 Kč.

• pro denní intimní hygienu

• zklidňuje a snižuje pocit svědění

• mimořádně vysoká snášenlivost

• pro svěží a hebkou pokožku

• zklidňuje podrážděnou kůži

• bez aluminiových solí

• při podráždění pokožky intimních partií

• přispívá k obnově rovnováhy kožní 
mikroflóry v intimních partiích

• mimořádně vysoká snášenlivost 

• aktivně působí proti pocení

• zabraňuje tvorbě zápachu

• pro zklidnění podrážděné pokožky

• pro osvěžení a hydrataci pokožky

• pro fixaci make-upu

• pro zklidnění podrážděné pokožky

Gyn-Phy  
osvěžující mycí gel
200 ml

Jemný deodorant
50 ml

Gyn-8 zklidňující 
čisticí gel 100 ml

Antiperspirant  
Power 3, 50 ml

Termální voda ve spreji
300, 150 a 50 ml

INTIMNÍ HYGIENA

HYGIENA

HYDRATACE

NOVINKA

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky.

Krása  
& zdraví

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

239  Kč

-80  KčBěžná 
cena 329 Kč

249  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 329 Kč

249  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 219 Kč

169  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena
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Péče o dítě

Strepsils  
Jahoda  
bez cukru  
0,6 mg / 1,2 mg
24 pastilek

Sunar 
complex 2, 3, 4 a 5 
600 g
• lahodně mléčná chuť

• vápník a vitamin D  
pro normální růst kostí

Akční cena 199 Kč za 1 ks je platná při jednorázovém nákupu 6 ks. Běžná cena 259 Kč za 1 ks.  
Akce neplatí pro počáteční výživu. Sunar complex 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (při využití akce 100 g = 33,17 Kč)

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. Nutrilon 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy. (při využití akce 100 g = 37,38 Kč)

• pokračovací a batolecí mléka Nutrilon  
podporují úspěšný rozvoj děťátka

• s vitaminy A, C a D, které přispívají ke správné imunitě

Nutrilon 2, 3, 4, 5 
800 g včetně 
příchutí

AKCE

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

• suspenze pro děti již  
od 3 měsíců

• uleví od horečky a bolesti

NUROFEN 
Pro děti 100 ml

V nabídce také NUROFEN Pro děti Jahoda 100 ml 
za 89 Kč a NUROFEN Pro děti Jahoda 200 ml za 149 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Pozorně čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k orálnímu podání. 

• užívá se k prevenci a léčbě 
nedostatku vitaminů

• při ztrátě chuti 
k jídlu, při poruchách 
vývoje a růstu

• ke zlepšení 
celkového stavu 
po prodělané nemoci

• v těhotenství a období 
kojení, vhodný pro děti 
od 1 roku, mladistvé 
a dospělé

• proti bolesti v krku

• účinkuje proti bakteriím, 
virům a kvasinkám

• oblíbená jahodová příchuť

Multi-Sanostol 
300 g

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

• snižuje horečku a bolest
• vhodný pro děti  

od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol 

a barviva

Panadol pro 
děti 24 mg/ml 
Jahoda 100 ml

AKCE

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 52,38 Kč)

• mléčná kojenecká výživa při alergii v rodině

Nutrilon 2, 3 HA 
ProExpert 
800 g

V nabídce také Nutrilon 2 AR 800 g za 349 Kč (100 g = 
43,63 Kč) a Nutrilon 2 Comfort ProExpert 400 g za 219 Kč 
(100 g = 54,75 Kč).

NOVINKA

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Bepanthen® krém je léčivý přípravek s účinnou látkou dexpanthenol k vnějšímu použití. L.CZ.MKT.CC.09.2017.1176.

• regeneruje a hojí suchou i popraskanou pokožku

• vhodný na následné ošetření suché pokožky např. v zimě po pobytu v chladu

Bepanthen® krém 
30 g-40  KčBěžná 

cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

-360  KčBěžná 
cena 259 Kč/ks

199  Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

-420  KčBěžná 
cena 369 Kč/ks

299  Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

-30  KčBěžná 
cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 489 Kč

419  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena



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 10. do 31. 1. 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.

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 kterékoli 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 emailové adrese kartavyhod@drmax.cz.

Co všechno Vám přináší Karta výhod Dr.Max?

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. 

*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.  

• vitamin C podporuje přirozenou 
obranyschopnost organismu 
v zimním období

• vyšší potřeba vitaminu C je i během 
dospívání, v těhotenství, při kojení, 
namáhavé práci, sportu, infekčních 
onemocněních, po úrazech, ve stáří 
a u kuřáků

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

• pro snazší usínání a svěží začátek dne

CELASKON®  
tablety 250 mg  
100 tbl.

Baldriparan
30 tbl.

Při nákupu 2 balení obdržíte druhé balení za poloviční cenu. Do vyprodání zásob.

MAGNE B6 
50 obalených tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem. Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, 
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní

• zlepšuje příznaky nedostatku hořčíku, např.: 
– nervozity, vyčerpanosti, podráždění 
– svalových křečí, mravenčení

Druhé 

balení

za půlku

*    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 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. Výše doplatku pacienta 
je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů. 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 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. 

-46  KčBěžná 
cena 215 Kč

169  Kč
Akční cena

-32  KčBěžná 
cena 125 Kč/ks

93  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena


