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Lékárnička 
na cesty
Ať už se chystáte trávit dovolenou v exotických krajích, či v našich končinách u rybníka, 
vždy je vhodné přibalit s sebou i lékárničku na cesty. Její obsah se odvíjí od toho, kam 
máte namířeno, jakými obtížemi obvykle trpíte a zda s Vámi jedou i děti. V případě dovolené 
u rybníka či lesa nezapomeňte na repelent a gel na případná poštípání hmyzem, a máte-li 
v plánu trávit dovolenou aktivně, rozhodně si zvláštní péči zaslouží i Vaše svaly a klouby. 
Díky klimatizacím nás i v létě mohou překvapit klasické zimní nemoci z nachlazení, jako 
je rýma, kašel či bolest v krku, a během cest v zahraničí i některé trávicí obtíže. Proto ať si 
dovolenou náležitě vychutnáte – nezapomeňte správně a včas sbalit svoji lékárničku na cesty. 

1.–30. 6. 2018

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou naftifini 
hydrochloridum k zevnímu použití.

• léčí nehtové a kožní plísně, 
včetně vlasové části hlavy

• rychle ulevuje od příznaků 
zánětu, zejména svědění

• vhodný pro dospělé i děti

Exoderil® 
kožní roztok 20 ml

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

• léčivý přípravek na bolesti hlavy, zubů, 
zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti 
a bolesti spojené s nachlazením

Nalgesin S 
40 tbl.

V nabídce také Nalgesin S 
20 tbl. za 109 Kč.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• obnovuje přirozené 
prostředí ve střevě, 
čímž přispívá k úpravě 
narušené mikrobiální 
rovnováhy

Hylak forte 
100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek 
s účinnou látkou 
naftifini hydrochloridum 
k zevnímu použití.

-20  KčBěžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

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

Doplněk stravy. (1 sáček = 3,30 Kč)

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

• vhodný od 6 let

• obsahuje magnesium 400 mg, 
vitaminy B1, B6, B12 a vitamin C

• magnesium (hořčík) přispívá 
ke snížení míry únavy a vyčerpání 
a k normální činnosti svalů

Allergodil®
nosní sprej 
10 ml

Dr.Max
Magnesium 400 Sticks
30 sáčků

-60  KčBěžná 
cena 209 Kč

149  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 179 Kč

99  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
benzalconii chloridum k vnějšímu použití. 

• k čištění čerstvých drobných ran s cílem eliminovat 
běžné bakterie doprovázející infekce drobných ran

• v efektivní formě ve spreji

• nebarví, bez jodu

DETTOL 0,2% 
antiseptický sprej 
100 ml

Kosmetický přípravek.

• extrémní odolnost vůči sladké i slané vodě

• vysoká ochrana (SPF 30)

• vhodné i pro atopickou kůži

• ošetřuje a hydratuje kůži dexpanthenolem, 
glycerinem, vitaminem E a aloe vera

Daylong kids 
SPF 30
200 ml

Zdravotnický prostředek.

• pro bezbolestné ošetření odřenin, 
popálenin a dalších druhů ran

• chrání před infekcí a urychluje hojení

• přilne k ráně a kryje ji, nepálí, nebarví

AlfaSilver 
sprej 50 ml

Kosmetické přípravky.

• trojnásobná ochrana UVA-UVB+IRA

• pro pokožku se sklonem k alergii a mallorka akné

Ladival® 
gel OF 30 
alergická kůže 
200 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

V nabídce také Ladival OF30 mléko pro děti 200 ml 
za 299 Kč, Ladival OF30 sprej pro děti 200 ml za 299 Kč 
a Ladival SPORT OF30 150 ml za 299 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Humánní léčivé přípravky 
s účinnou látkou povidonum iodinatum k zevnímu užití. 

• dezinfekční a antiseptický přípravek

• ošetření: 
– drobných poranění kůže (trhlinky) 
– při zánětu ústní sliznice a oparů 
– po bodnutí hmyzem

Jodisol roztok 3,6 g

V nabídce také Jodisol spray 
s mechanickým rozprašovačem 13 g za 59 Kč.

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 599 Kč

479  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 109 Kč

79  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 419 Kč

299  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-4  KčBěžná 
cena 49 Kč

45  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

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

• ke zmírnění nosních a očních  
příznaků sezonní a celoroční  
alergické rýmy, ke zmírnění  
příznaků chronické kopřivky nejasného původu

•  k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s: 
– alergickou rýmou (včetně přetrvávající) 
– kopřivkou

Analergin 
30 tbl.

Levocetirizin 
Dr.Max 5 mg 
10 tbl. 

Kosmetické přípravky.

• rychlá úleva a hydratace podrážděné pokožky po opalování

• vysoký obsah účinných látek D-panthenolu 10 %, 
aloe vera a vitaminů A, D, E, F

• zklidňuje, regeneruje, vyživuje a zabraňuje 
předčasnému stárnutí pokožky

Panthenol 
10% Swiss 
PREMIUM 
tělové mléko 
200 + 50 ml

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Repelent. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

• zvýšený obsah účinné látky

• vhodné pro děti od 2 let

• aplikace na pokožku i oděv

• doba účinnosti až 6 hodin 

Repelent 
PREDATOR 
FORTE 
150 ml
Repelentní sprej 
proti komárům a klíšťatům

V nabídce také Repelent PREDATOR JUNIOR 150 ml 
za 179 Kč a Repelent PREDATOR Maxx 80 ml za 199 Kč.V nabídce také Panthenol 10% Swiss PREMIUM 

pěna 125 + 25 ml  za 139 Kč.

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

Zdravotnický prostředek.

• okamžité zmrazení klíštěte sníží riziko 
přenosu infekčních chorob v průběhu 
odstraňování klíštěte

• použití u lidí a zvířat

ATIX sprej 
pro bezpečné odstraňování 
klíšťat 9 ml + pinzeta

• k léčbě příznaků spojených 
s alergickými stavy, jako 
jsou: senná a alergická rýma 
a chronická kopřivka

• volně prodejný v 10- a 20tabletovém balení

Analergin Neo 
5 mg 20 tbl.

-30  KčBěžná 
cena 329 Kč

299  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
glukosamin-sulfát k vnitřnímu užití. 

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,38 Kč)

• lék pro léčbu 
osteoartrózy kolene

• zpomaluje degeneraci chrupavky

• účinná kombinace s hořčíkem, draslíkem a vitaminy

• hořčík a draslík přispívají k normální činnosti svalů

Bayflex 
1178 mg
90 tbl.

Zdrovit 
Muscoaktiv
50 tbl. 
STOP KŘEČÍM

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum k zevnímu použití.

• gel proti bolesti svalů 
a kloubů až na 12 hodin: 
– tlumí zánět 
– zmenšuje otok

• stačí aplikovat 2× denně

• snadno otevíratelný uzávěr

Voltaren 
FORTE 2,32% 
150 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• obsahuje kombinaci dvou 
léčivých látek, paracetamolu 
a kofeinu

• působí rychle proti silné bolesti

• snižuje horečku, nedráždí žaludek, je vhodný i pro diabetiky

• vyroben v České republice

Paralen® 
Extra 
proti 
bolesti 
24 tbl.

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.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

• při akutních záchvatech migrény, 
bolesti hlavy a horečce 

• snadno vstřebatelné čiré želatinové tobolky

Apo-Ibuprofen 
Rapid 400 mg 
soft 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. Léčivý přípravek s účinnou látkou šťáva 
a extrakt z čerstvé nati kostivalu cizího (symphytum × uplandicum NYMAN) 
ke kožnímu podání.

• k léčbě sportovních 
a úrazových poranění, 
pohmožděnin a vymknutí

• při bolesti svalů a kloubů a špatně se hojících i otevřených ran

Traumaplant 
mast 100 g

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 649 Kč

549  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 135 Kč

119  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 429 Kč

329  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 85 Kč

69  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
bisakodyl k vnitřnímu užití. 

• krátkodobá léčba 
zácpy různého původu 
(změna prostředí, nižší 
aktivita organismu, ...)

Fenolax
30 tbl.

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví
Zdravotnický prostředek.

• zastavuje a léčí průjem různého 
původu u dospělých a dětí od 8 let

• k přímému podání bez nutnosti ředění a zapíjení

SmectaGo® 
12 sáčků

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

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

• zklidní podrážděný žaludek, 
odstraní pálení žáhy a nevolnost

Ranisan 75 mg 
10 tbl.

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.

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

• ulevuje od 1 i více zažívacích potíží najednou

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

• léčivý přípravek z 9 bylin

Iberogast®
20 ml 
Síla bylin proti zažívacím potížím

V nabídce také Iberogast® 50 ml za 349 Kč.

* Na základě IMS dat za období leden–prosinec 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, 
100 měkkých tobolek za 159 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

Gaviscon 
Duo Efekt 
žvýkací 
tablety 
48 tbl.

V nabídce také Gaviscon Duo Efekt 
žvýkací tablety 24 tbl. za 99 Kč.

-50  KčBěžná 
cena 219 Kč

169  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 79 Kč

69  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena
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Dlouhodobě 
snížené 

ceny

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

VINCENTKA
přírodní 0,7 l

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Caltrate PLUS 
90 tbl.

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

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.

* 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.

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

• umělé slzy s aktivní 
složkou proti 
UVB záření, která 
pomáhá chránit 
struktury oka před 
jeho poškozením

Hyabak 
10 ml

Zdravotnický prostředek.

Fructolax 
Ovoce & vláknina 
žvýkací kostky 12 ks

Doplněk stravy. (1 ks = 10,75 Kč)

• Ovocná pasta z fíků, tamarindu 
a reveně obsahuje vysoký podíl vlákniny

Zdravotnický prostředek.

• vaginální gel s klinicky ověřenou účinností

• rychlá úleva od vaginálních obtíží 
a nepříjemného výtoku z pochvy

• neutralizace vaginálního zápachu

Lactofeel
7 tub × 5 ml

-50  KčBěžná 
cena 649 Kč

599  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 249 Kč

219  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 699 Kč

499  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 2 690 Kč

2 490  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 139 Kč

129  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 279 Kč

249  Kč
Akční cena



Na produkty vlastní 
značky Dr.Max*

* Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů Dr.Max 
uvedených na této stránce zaplatíte za nejlevnější z nich  

pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.

www.drmax.cz

Kosmetický přípravek. Kosmetický přípravek. Kosmetický přípravek.

Doplňky stravy. (při využití akce 1 tbl. = 1,65 Kč) Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 0,99 Kč)

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

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 2,25 Kč)

Doplňky stravy. (při využití akce 1 tbl. = 13,27 Kč)

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 1,32 Kč) Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 2,21 Kč)

• panthenolová zklidňující pěna 
s D-panthenolem vhodná 
pro péči o pokožku po slunění

• D-panthenol hydratuje 
a regeneruje 
podrážděnou pokožku

• tělové mléko s panthenolem 
7% a kyselinou hyaluronovou 
pro úlevu a zklidnění 
pokožky po slunění

• vhodné pro citlivou pleť

• gel s panthenolem 7% 
a kyselinou hyaluronovou 
pro úlevu a zklidnění 
pokožky po slunění

• vhodné pro citlivou pleť

• obsahuje uhličitan 
vápenatý (vápník přispívá 
k normálnímu fungování 
trávicích enzymů)

• ovocné příchutě bez cukru: 
pomeranč, citron, višeň a černý rybíz

• simethicon přispívá ke snížení povrchového 
napětí a vstřebávání vzduchu ve střevech  

• měkké a snadno polykatelné kapsle

• komplex laktobacilů 
a bifidobakterií

• 6 kmenů

• 5 miliard mikroorganismů

• obsahuje magnesium (hořčík) v organické formě

• magnesium a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy 
a vyčerpání a k normální psychické činnosti

• obsahuje extrakt 
z celých brusinek 
a D-manózu

• extrakt z listů buchu přispívá k normální 
funkci dolních močových cest

• 10 základních vitaminů pro pravidelné a dlouhodobé užívání

• extrakt z listů morušovníku bílého, 
který přispívá k udržení normální 
hladiny cukru v krvi

• zinek a chrom přispívají k normálnímu 
metabolismu cukrů, tuků a bílkovin

Dr.Max 
Panthenol 10% 
spray 150 ml 

Dr.Max 
Panthenol 7% 
tělové mléko s HA 
200 ml

Dr.Max 
Panthenol 7% 
gel s HA 
100 ml

Dr.Max 
Gastrofruit
40 tbl.

Dr.Max 
Simethicon 80 mg  
60 cps. 

Dr.Max 
Laktobacily „6“
30 cps.

Dr.Max 
Magnesium B6 
Premium 
50 tbl.

Dr.Max 
Brusinky 
a manosa 
AKUT
10 tbl.

Dr.Max 
Multivit „10“ 
60 tbl. 

Dr.Max 
Glucea 60 tbl.

V nabídce také Dr.Max Gastrofruit Orange 40 tbl. 
za 99 Kč. (při využití akce 1 tbl. = 1,65 Kč)

V nabídce také Dr.Max Laktobacily „6“ 60 cps. za 319 Kč. 
(při využití akce 1 cps. = 3,54 Kč)

V nabídce také Dr.Max Brusinky a manosa 30 tbl. 
za 219 Kč. (při využití akce 1 tbl. = 4,87 Kč)

139  Kč
Běžná cena za 1 ks 139  Kč

Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

169  Kč
Běžná cena za 1 ks

119  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks 89  Kč

Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks



SPECIALISTA V PÉČI 
O SUCHOU POKOŽKU
Napomáhá obnově 
ochranné kožní bariéry

VYZKOUŠEJTE NYNÍ 
SE SLEVOU 15 %

NOVINKA

Nabídka z e-shopu Dr.Max

www.drmax.cz

Zubní pasta.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,49 Kč)

• zubní pasta při krvácení dásní a parodontóze 

• účinně brání krvácení dásní, vzniku 
zubního kazu i zubního kamene 

• klinicky ověřený účinek  

• zdroj energie 
z kvalitního extraktu 
ze semen guarany

• guarana pomáhá 
podporovat bdělost, 
koncentraci, fyzickou 
aktivitu a snižuje únavu

Lacalut aktiv 
zubní pasta 
75 ml

Guarana 
800 mg
100 tbl.

V nabídce také NiQuitin mini 4 mg 
20 lisovaných pastilek za 169 Kč.

V nabídce také Optive 
Fusion 10 ml za 299 Kč.

Zdravotnické prostředky.

• nahrazují vlastní slzy a chrání 
oči proti různým škodlivým 
vlivům (klima, smog, vítr...)

• příjemná úleva pro 
podrážděné a unavené oči, 
umožňuje nošení kontaktních 
čoček po celý den

Refresh 
oční kapky 
15 ml

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,86 Kč)

• dvojitě filtrovaný lecithin ve vysoké dávce

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

Lecithin FORTE

100 + 50 tob.

Zdravotnické prostředky.

NOVINKA

SLEVA až 30 Kč na přípravky 
značky Corega

• tenká tryska 
pro přesnější aplikaci*

• pomáhá bránit pronikání 
jídla pod náhradu

* Ve srovnání se standardním krémem, jako je Corega Extra silný Bez příchuti.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. NiQuitin Mini lisované pastilky a NiQuitin Freshmint 
léčivé žvýkací gumy jsou přípravky s účinnou látkou nikotin-resinát k užití v ústní dutině.

• uleví od náhlé chuti na cigaretu

• zmírňuje abstinenční příznaky

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

NOVINKA

NOVINKA

Doplněk stravy.

• 10 % NAVÍC

• vhodné při a po užívání 
antibiotik

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

• složení vhodné pro 
všechny věkové kategorie

Swiss 
LAKTOBACILY "5"  
33 cps.

15% 
SLEVA

-50  KčBěžná 
cena 189 Kč

139  Kč
Akční cena

-90  KčBěžná 
cena 369 Kč

279  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 329 Kč

249  Kč
Akční cena

-32  KčBěžná 
cena 211 Kč

179  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-170  KčBěžná 
cena 699 Kč

529  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 85 Kč

75  Kč
Akční cena

999  Kč
Cena od



www.drmax.cz

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

• zmírnění akutní 
bolesti v krku

• nástup účinku  
po 5 minutách

• úleva až na 6 hodin 

• snadné použití, 
rychlá aplikace

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

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

NOVINKA

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. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• efektivní úleva od příznaků chřipky 
a nachlazení, jako jsou: 
– mírně nebo středně silná bolest 
– horečka 
– ucpaný nos

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli
• praktická forma tobolek

Theraflu  
500 mg / 100 mg / 6,1 mg  
tvrdé tobolky
16 tob.

V nabídce také Stoptussin 
sirup 180 ml za 129 Kč.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu užití.

Septabene® citron a bezový 
květ, 3 mg / 1 mg pastilky, 
16 pastilek

Septabene® 
3 mg / 1 mg, 
pastilky,
16 pastilek

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

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

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

• pastilky s příchutí eukalyptu nebo citronu a bezového květu
• balení 16 pastilek nebo 30 ml orálního spreje

Dávkování

jen 

1× denně!

NOVINKA

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 135 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 79 Kč

69  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

Zdravotnické prostředky. L.CZ.MKT.CC.01.2018.1292.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou
clotrimazolum k vnějšímu užití.

Zdravotnický prostředek.

Zdravotnický prostředek.

Kosmetický přípravek.

• na bakteriální (vaginální) 
infekci vyzkoušejte 
novinku Canesbalance®!

• účinně zmírňuje 
nepříjemný výtok 
a zápach

• obnovuje přirozené 
vaginální prostředí

•  léčba kožních 
a slizničních infekcí

• léčba plísňové a kvasinkové 
infekce pro děti od 2 let a dospělé

• jedinečný probiotický 
přípravek ve formě 
vaginálních 
menstruačních tampónů

• antibakteriální náplasti 
s obsahem kyseliny 
salicylové na lokální 
ošetření kuřích ok

• mast k ošetření a péči o problematickou pokožku

Canesbalance® 
vaginální gel
7× 5 ml

Clotrimazol AL 
krém 50 g

Probiotické 
Tampóny 
ellen – ECO 
Normal
22 ks

URGO
Náplast 
na kuří oka 
12 ks 

Pityzol mast
30 g

V nabídce také Canestest® test 
pro samodiagnostiku vaginálních infekcí za 129 Kč. 

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou 
benzydamin hydrochlorid k intimním oplachům a výplachům.

• úleva při gynekologických 
potížích

• působí proti bolesti, 
svědění, pálení 

• potlačuje bakterie a kvasinky
• vhodný pro běžnou intimní 

hygienu a hygienu během 
šestinedělí

• více na 
www.zenskezanety.cz

Rosalgin 
6 sáčků

V nabídce také Rosalgin 10 sáčků za 229 Kč.

Zdravotnický prostředek.

• péče o intimní zdraví

• vaginální tablety vhodné při bakteriální i kvasinkové infekci

• vhodné také v průběhu léčby antibiotiky i po ní

• laktobacily a kyselina mléčná obnovují a udržují 
fyziologické pH

Beliema Effect 
10 tbl. 
+ bikiny bag
NAVÍC taštička na plavky

Zdravotnické prostředky.

• natahovací kalhotky pro diskrétní 
a pohodlnou ochranu 

• unikátní bavlněný elastický materiál

• sedí jako běžné spodní prádlo

• systém neutralizace zápachu

• znáte z TV

Depend ACTIVE-FIT
Pro aktivní život 
s inkontinencí

Dostupné v různých velikostech 
pro ženy i pro muže.

AKCE

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

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

Doplněk stravy.Doplněk stravy. (1 tbl. = 22,90 Kč)

• se zlatobýlem, který  
napomáhá udržení zdravých močových cest

• pouze 1 tableta denně odpovídá 
min. 36 mg PAC (proanthokyanidinů)

Urinal Akut 
10 tbl.

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 249 Kč

229  Kč
Akční cena -30  KčBěžná 

cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 279 Kč

219  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 279 Kč

239  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 229 Kč

189  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 89 Kč

69  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

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 mj. 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. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách 
či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.



• vysoký stupeň ochrany
• garantovaná voděodolnost
•  extrakt z mořské „zlaté“ řasy 

Laminaria Ochroleuca 

TO NEJLEPŠÍ 
POD SLUNCEM

equilibria-cosmetics.cz

Sleva 25 % platí na všechny kosmetické přípravky značky Equilibria.

Exkluzivně v lékárnách 
a na e-shopu drmax.cz.

ROZJASNĚNÍ

BARIÉSUN

1 + 1

 25 %
SLEVA

na značku 

Equilibria

Radiance denní krém 
pro normální a smíšenou pleť  
50 ml

Radiance sérum 
pro všechny typy pleti 
30 ml

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Nuance z řady 
Radiance Control nebo Hydrobalance Control zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

Radiance oční krém 
15 ml

Při nákupu kosmetického přípravku URIAGE BARIÉSUN SPRAY 
ENFANTS SPF50+, HUILE SÉCHE SPF50+ nebo SPRAY SPF50+ za druhý 

libovolný produkt z řady URIAGE Bariésun zaplatíte pouze 0,01 Kč.

Velmi vysoká ochrana 
pokožky před 

slunečním zářením1 + 1

549  Kč

599  Kč 449  Kč



www.drmax.cz

AKCE

Zdravotnický prostředek.
(100 ml = 330 Kč)

• pro léčbu poruch trávení, 
nadýmání a střevní koliky

• simethicon v přírodním 
olivovém oleji  
bez konzervantů  
a umělých sladidel

Dr.Max 
Simethicon 
Baby
30 ml

Péče o dítě

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

Doplňky stravy. (při využití akce 1 ks = 0,90 Kč)

• želé multivitaminy s komplexem 10 vitaminů 
a minerálních látek s vynikající ovocnou chutí

• v nabídce Vibovit také Dino, Abeceda, Aqua a ZOO

Vibovit 
Farma 50 ks

1 + 1

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. 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)

• s mléčným tukem

• prémiová péče o imunitu

• vitamin A přispívá k normální 
funkci imunitního systému

Sunar 
premium 2, 3, 4 
600 g

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

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

• při bolestech hlavy a zubů

• k léčbě horečnatého stavu 
spojeného s chřipkou 
a nachlazením  

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

• příchuť meruňky

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

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,97 Kč)

• optimální 
kombinace 
probiotických 
kmenů 
přizpůsobená dětské 
střevní mikroflóře

• obsahuje 1 miliardu 
CFU v denní dávce

• vhodný pro děti  
již od narození

Biopron 
LAKTOBACILY 
Baby BIFI+
30 tbl. 

NOVINKA

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 39,88 Kč)

• prémiová kojenecká výživa s bakteriemi 
mléčného kvašení L. reuteri 

• OPTIPRO – speciální proces k získání směsi 
bílkovin s cílem přiblížit se mateřskému mléku

Nestlé Beba  
OPTIPRO Comfort 2, 3
800 g

-16  KčBěžná 
cena 165 Kč

149  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 309 Kč/ks

279  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-420  KčBěžná 
cena 369 Kč/ks

299  Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

-179  Kč
89,50  Kč/ks

Akční cena při nákupu 2 ks

Běžná cena 179 Kč/ks

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 399 Kč

319  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 1. do 30. 6. 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.

Veterina
Veterinární přípravek.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Veterinární přípravek. Složení: 0,3 g/kg geraniol. Používejte biocidní 
přípravky bezpečně.

• roztok pro šetrnou péči o oči psů i koček

• obsahuje borovou vodu a světlík lékařský

• odstraňuje ospalky, hleny a nečistoty

• pomáhá předcházet bakteriální infekci

• repelentní sprej proti klíšťatům 
i blechám, vhodný pro psy i kočky

• neobsahuje insekticidy ani hormony

Péče o oči
100 ml

Fyto spray 
200 ml

Při nákupu Fytoobojku Forte 
získáte 1 Fytoobojek za 0,01 Kč. 

V nabídce také Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy 1 pipeta za 99 Kč,  
Fypryst 134 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy 1 pipeta za 119 Kč, Fypryst 268 mg roztok pro nakapání  
na kůži pro psy 1 pipeta za 139 Kč a Fypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy 1 pipeta za 169 Kč.

• účinný proti blechám a klíšťatům

Fypryst Cat roztok  
pro nakapání na kůži – spot-on 
pro kočky 1 pipeta, 50 mg

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vyhrazené veterinární léčivé přípravky s účinnou látkou fipronilum, pouze pro zvířata, roztok pro nakapání na kůži.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Veterinární přípravek. Složení: geraniol 5 g/kg. Používejte biocidní přípravky bezpečně. 

• nový a silný repelentní obojek proti 
klíšťatům i blechám vhodný pro psy i kočky

• obsahuje geraniol

• neobsahuje insekticidy ani hormony

FYTO OBOJEK 
FORTE 
pro psy a kočky 
65 cm

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

• odpuzuje a hubí klíšťata, odpuzuje 
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

AKCE

Veterinární přípravek.

• pro péči o srst všech odstínů

• dodává lesk

• s rakytníkovým 
a avokádovým olejem 

• bez parfémů

Péče o srst – jemný 
šampon 200 ml -56  KčBěžná 

cena 225 Kč

169  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 329 Kč

269  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 139 Kč

89  Kč
Akční cena

-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

-50  KčBěžná 
cena 449 Kč

399  Kč
Akční cena


