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Pro letní 
pohodu
K létu patří koupání, grilování, výlety a také večerní posezení s přáteli se sklenicí vína 
či vychlazeného piva. Aby Vám letní pohodu nic nenarušilo, je vhodné nezapomínat na pár 
zásad. V horkých dnech především dostatečně pijte, nejlépe čistou vodu či vlažný ovocný čaj. 
Jezte raději lehčí jídla a pozor na potraviny s majonézou a nedostatečně tepelně upravené maso. 
A v neposlední řadě pozor i na sluníčko – mezi jedenáctou a třetí hodinou se mu raději zcela 
vyhněte a po celý den se chraňte pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi a dostatečnou vrstvou 
opalovacího přípravku. To proto, abyste si ve zdraví mohli vychutnat tu pravou letní pohodu!

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

• maximální ochrana proti klíšťatům, 
komárům a dalšímu hmyzu

• k aplikaci na kůži i oděv

OFF! Max spray
100 ml

Kosmetický přípravek.

• extrémně odolné vůči sladké i slané 
vodě, ošetřuje kůži pomocí aloe vera 
a vitaminu E

• 

1. 7. – 31. 8. 2018

Kosmetický přípravek.

• trojnásobná ochrana 
UVA+UVB+IRA pro citlivou 
pokožku dětí a batolat

• vhodné i při atopickém 
ekzému

• voděodolné

Ladival® OF 30 
mléko pro děti 
200 ml
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Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace 
o přípravku. Repelent. Používejte 
biocidy bezpečným způsobem.
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*  Při užití 1 g aspoň 30 min  
před jídlem a 1 g po jídle.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,45 Kč)

Zdravotnický prostředek.

• aktivní uhlí přispívá ke snižování 
nadměrné plynatosti po jídle*

• pro bezbolestné ošetření odřenin, 
popálenin a dalších druhů ran

• chrání před infekcí a urychluje hojení
• přilne k ráně a kryje ji, nepálí, nebarví

Dr.Max CarboMax 
20 tbl.

AlfaSilver
sprej 50 ml

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 69 Kč

49  Kč
Akční cena

-130  KčBěžná 
cena 429 Kč

299  Kč
Akční cena-20  KčBěžná 

cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 619 Kč

499  Kč
Akční cena



+
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Doplněk stravy. (1 tob. = 3,97 Kč)

• šalvěj lékařská pomáhá při nadměrném pocení

• šalvěj lékařská přispívá k menopauzálnímu komfortu

LIFTEA 
ŠALVĚJ + yzop
30 tob.

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

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

Analergin Neo 
5 mg 20 tbl.

V nabídce také 
Akutol™ mini sprej 
35 ml za 89 Kč.* Dle IMS dat 2017.

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

• jednička na trhu  
mezi repelenty*

• zvýšený obsah účinné látky

• vhodné pro děti od 2 let

• aplikace na pokožku i oděv

• doba účinnosti 4–6 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 tělové 
mléko 200 + 50 ml za 159 Kč.

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  
pěna 125 + 25 ml

Zdravotnické prostředky.

• ochranný, plastický obvaz 
ve spreji

• voděodolný (ideální 
k moři, rána neštípe)

• průhledný (nebarví)

• prodyšný (podpora hojení)

• do 2 minut zasychá

Akutol™ 
sprej 60 ml

V nabídce také Fenistil gel 30 g za 149 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou 
dimetindeni maleas. Fenistil gel je určen ke kožnímu podání.

• rychlá a účinná úleva  
od svědění různého původu

• účinkuje přímo v místě svědění a podráždění

• forma gelu má chladivý účinek

Fenistil 
gel 50 g

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.

• gel k urychlení hojení akutních ran: odřeniny, řezné 
rány a drobná poranění v domácnosti a při sportu

• zabraňuje tvorbě strupů a vzniku jizvy

HemaGel 5 g

AKCE

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Bepanthen® Plus je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Rozměry ručníku: 50 × 70 cm.

Ručník NAVÍC
k nákupu Bepanthen® 
Plus 100 g

V nabídce také Bepanthen® Plus 30 g za 139 Kč.

•  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

L.CZ.MKT.CC.06.2018.1425

DEZINFIKUJE
HOJÍ

-20  KčBěžná 
cena 159 Kč

139  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 329 Kč

299  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 279 Kč

219  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 189 Kč

159  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena
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Zdravotnické prostředky.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou natrii 
picosulfas monohydricus k vnitřnímu užití.

• rychlé řešení průjmu – účinný  
již během 12 hodin 

• na všechny druhy průjmu 
včetně cestovatelského

• obnovuje přirozenou funkci střev

• vhodný pro krátkodobé užití u akutní zácpy 
a při zácpě provázející jiné choroby

Tasectan 500 mg
15 tob.

Laxygal
25 ml

Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama 
na léčivé přípravky. Tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid a Tvrdé 
tobolky Imodium® obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

• okamžitě se rozpouští na jazyku  
a přináší rychlou úlevu

• není nutné zapíjet vodou
• má příjemné mátové aroma
• k léčbě akutního a chronického průjmu 
• neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru

Imodium® Rapid 
2 mg, tablety 
dispergovatelné 
v ústech, 6 tbl.  
OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU.

V nabídce také Imodium® 
20 tvrdých tob. za 149 Kč.

 V nabídce také Tasectan 250 mg 
10 sáčků pro děti od narození za 99 Kč.

• vhodný pro celou rodinu

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

• obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají 
zlepšit trávení při nedostatečné tvorbě 
nebo funkci trávicích enzymů slinivky břišní

Pangrol® 20 000 
20 tbl.  
Máte těžký žaludek po jídle? 
Důvěřujte léku Pangrol® 20 000.

V nabídce také Pangrol® 20 000, 50 tbl. za 229 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou natrii 
picosulfas monohydricus k vnitřnímu užití.

• účinné projímadlo

• změkčuje stolici

• působí přímo v tlustém střevě, 
proto neovlivňuje vstřebávání 
důležitých živin ze stravy 

• vhodný také pro kojící 

• doporučuje se užívat večer, úleva 
přichází následující den ráno

• účinek nastupuje  
6–12 hodin po podání  

Guttalax® perorální 
kapky, roztok 30 ml

Dulcolax® 
čípky 
6 čípků
• účinné projímadlo

• změkčuje stolici

• rychlá úleva od zácpy 
(účinek již za 10–30 minut)

• působí přímo v tlustém 
střevě, proto neovlivňuje 
vstřebávání důležitých  
živin ze stravy

• vhodný také pro kojící

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
bisacodylum k rektálnímu podání.

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

• k léčbě akutního 
a chronického průjmu 
různého původu 
u dospělých a dětí 
včetně kojenců

Smecta® 
10 sáčků

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.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou pancreatinum 220 mg k vnitřnímu užití.   

• Pancreolan® forte Vám  
dodá potřebné trávicí  
enzymy, které podpoří Vaše trávení  
a působí proti plynatosti a nadýmání po jídle

• zlepšuje trávení tučných a těžko stravitelných jídel 

• působí proti pocitu tlaku a plnosti po jídle 

Pancreolan® 
forte 60 tbl.
Aby trávení nebylo trápení!

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290.

• ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut!
• efektivní a rychlé působení
• žvýkací tablety není třeba zapíjet
• osvěžující příchuť

Rennie®
48 žvýkacích tbl.  
Zapomeňte na pálení žáhy.

V nabídce také Rennie® 96 žvýkacích tbl. za 199 Kč 
a Rennie® 24 žvýkacích tbl. za 69 Kč.

-40  KčBěžná 
cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 125 Kč

115  Kč
Akční cena -20  KčBěžná 

cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 85 Kč

65  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena
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Zdravotnické prostředky.

• tenká tryska 
pro přesnější aplikaci*

• pomáhá bránit pronikání 
jídla pod náhradu

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

Zdravotnické prostředky.

Cosmos 
náplasti
různé druhy
Při nákupu 2 balení libovolných 
náplastí Cosmos obdržíte NAVÍC 
Cosmos dětská náplast Doba ledová 
14 ks za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

AKCE

Zdravotnický prostředek.

• prevence onemocnění ucha

• odstraňuje vodu, nečistoty 
a ušní maz ze zvukovodu

Otic Solution
10 ml

Zdravotnický prostředek.

• krém s okamžitým vizuálním efektem

• dlouhodobé používání redukuje metličkové žilky až o 51 %

Remescar 
metličkové žilky 
50 ml

V nabídce také Preparation H 12 čípků 
na hemoroidy za 139 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky k rektálnímu podání.

• k léčbě hemoroidů, ulevuje  
od bolesti, zmírňuje podráždění a svědění

• je bezpečný i pro těhotné a kojící ženy

Preparation H 
rektální mast 
na hemoroidy
25 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• neinvazivní varianta léčby hemoroidů 

• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění 

• účinný proti bolesti
• léčí zvýšenou lomivost a propustnost krevních 

vlásečnic při nedostatku vitaminu C v organismu

FAKTU 
20 čípkůAscorutin

50 potahovaných 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

AKCE

Při koupi libovolného Corega fixačního 
krému obdržíte NAVÍC Corega 
Antibakteriální tablety blister 6 ks 
za 0,01 Kč. Do vydání zásob. 

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 289 Kč

229  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 109 Kč

99  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena -56  KčBěžná 

cena 155 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 109 Kč

99  Kč
Akční cena
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¹ Gymnema sylvestre
Doplněk stravy. (1 cps. = 3,98 Kč)

• přispívá k udržení  
normální hladiny cukru v krvi¹ 

• snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá k redukci váhy¹

DIAMizin 
Gurmar 
50 cps.

• kombinace probiotické  
kvasinky Saccharomyces boulardii a laktobacilů

• pro dospělé a děti již od ukončeného 6. měsíce života

• vhodný nejen na cesty

• nyní v novém obalu

Biopron FORTE 
30 + 10 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 6,23 Kč)Doplňky stravy. (1 cps. = 5,59 Kč)

• komplexní ochrana bakterií  
od výroby až po trávicí trakt

• vhodné pro cestování, nemusí 
se uchovávat v chladničce

Swiss 
LAKTOBACILY "5"  
66 cps.

V nabídce 
také Swiss 
LAKTOBACÍLKY 
třešňové 66 cps. 
za 299 Kč. (1 cps. = 4,53 Kč)

Zdravotnický prostředek.

• poskytuje okamžitou úlevu 
pro podrážděné, unavené 
a červené oči

• vhodné pro všechny druhy 
kontaktních čoček

• vhodné pro citlivé oči

OCUTEIN® 
SENSITIVE 
oční kapky 
DaVinci 
Academia 
15 ml

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,42 Kč)

• extra silná dávka kozlíku  
lékařského + pomerančovník  
hořký pomáhá s usínáním a omezuje předčasné probouzení

• obsahuje vědecky ověřené složky s prokázanou účinností

NEOSPAN 
Forte 45 tob.

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

• rostlinný lék ke zmírnění 
poruch spánku

• pro snazší usínání a svěží začátek dne

Baldriparan®
30 tbl.

Doplněk stravy se sladidlem. (1 sáček = 39,83 Kč)

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

• snadné užívání – prášek pro přípravu nápoje

Urinal 
Express pH  
6 sáčků

Potraviny. (1 tbl. = 0,50 Kč)

• sladidlo získané  
z rostlinného zdroje

• dávkovač tablet – stolní sladidlo

Kandisin Stevia
200 tbl.

V nabídce také Kandisin Stevia Tekutá 
125 ml za 169 Kč (100 ml = 135,20 Kč) 
a Kandisin Stevia Sypká 75 g za 169 Kč 
(100 g = 225,33 Kč).

V nabídce také 
Wobenzym  
800 tbl. za 2 490 Kč.

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

NOVINKA

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
silymarinum k vnitřnímu užití. CZ/FL/1708/0001.

Pečlivě čtěte příbalovou  
informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• užívá se při  
podpůrné léčbě  
při chronickém  
zánětu jater

• nové balení 300 tablet

• ideální velikost balení  
pro cestování  
a aktivní životní styl

• vhodná součást lékárničky 
na dovolenou a při 
sportovních aktivitách 

Flavobion 
70 mg
50 tbl.

Wobenzym 
300 tbl. NOVINKA

-30  KčBěžná 
cena 399 Kč

369  Kč
Akční cena -40  KčBěžná 

cena 289 Kč

249  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 219 Kč

199  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 239 Kč

199  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 289 Kč

239  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 1 390 Kč

1 190  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

Doplňky stravy. (1 ks = 2,98 Kč)

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

Vibovit 
50 ks

V nabídce Vibovit Farma, Dino, Abeceda, Safari, Aqua a Zoo.

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

• na silnou bolest v krku

• účinkuje proti bakteriím a kvasinkám

• anestetický účinek 

STREPSILS 
Plus, 24 pastilek

V nabídce také STREPSILS Plus Spray, 
20 ml za 149 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k orálnímu podání.

• proti bolesti v krku

• tlumí bolest a léčí infekci 

• působí proti virům i proti 
bakteriím a kvasinkám 

• pastilky s pomerančovou 
příchutí

Orofar
24 pastilek

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama 
na léčivé přípravky nosní sprej. 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

Při nákupu Olynth® nosní 
sprej získáte NAVÍC kapesníčky 
Olynth® 10 ks za 0,01 Kč.

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

• snižuje otok sliznic a usnadňuje  
volné dýchání při alergické rýmě

• zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund

• pro dospělé a děti od 6 let 

• nyní v novém obalu

Nasivin 
Sensitive 
0,05% 10 ml

AKCE

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

NOVINKA

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• nápoj pro úlevu od příznaků nachlazení, 
chřipky a infekcí horních cest dýchacích

Nogrip 500 mg / 
/ 200 mg / 25 mg 14 sáčků

-10  KčBěžná 
cena 149 Kč

139  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 115 Kč

89  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

115  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena
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Kosmetický přípravek.

Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku. Repelent. Používejte 
biocidy bezpečným způsobem. Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 6,60 Kč)

Zdravotnický prostředek. Doplňky stravy. (při využití akce 1 cps. = 2,43 Kč)

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

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl.= 0,93 Kč.)Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 0,99 Kč) Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 1,66 Kč)

• čistí bez oplachování

• s antibakteriálním účinkem

• zvlhčuje pokožku

• nelepí

• přípravek proti komárům,  
muchničkám a klíšťatům

• vhodný pro aplikaci na pokožku i oděvy

• vhodný pro děti již od 2 let • 5 miliard mikroorganismů

• probiotická kultura Saccharomyces cerevisiae var boulardii

• k léčbě akutního  
a chronického průjmu a bolestivých  
příznaků souvisejících s poruchami 
trávicího traktu

• pomerančová příchuť

• thiamin přispívá ke správné činnosti srdce 
a normálnímu hospodaření s energií

• obsahuje 2 kmeny  
bakterií mléčného 
kvašení (Lactobacillus 
rhamnosus a Lactobacillus reuteri)

• zinek přispívá ke správné  
funkci imunitního systému

• 10 miliard bakterií v denní dávce

• obnovuje rovnováhu vaginální mikroflóry

• obsahuje laktobacily, isoflavony a kyselinu mléčnou

• při vaginálním dyskomfortu

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

• hořčík přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání

• zinek přispívá k udržení normálního stavu pokožky a nehtů

• pro správnou funkci nervového 
systému (vitaminy B1, B2 a B7)

• pomáhá snižovat únavu a vyčerpání (vitaminy B3 a B5)

• obsahuje přírodní bioaktivní 
kolagen typu I Peptan®

• s obsahem vitaminu C, který přispívá k normální 
tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek

Dr.Max 
Čisticí gel na ruce 
50 ml 

Dr.Max 
Repellent Spray
150 ml

Dr.Max 
EnteroMax 
10 cps.

Dr.Max 
Diosmektit 
10 sáčků

Dr.Max 
Coenzym 
Q10 60 mg 
s thiaminem
60 cps.

Dr.Max 
Probio 
Femina
30 cps. 

Dr.Max 
Flor Femina
10 vaginálních tbl.

Dr.Max 
Vápník-Hořčík-Zinek 
100 tbl.

Dr.Max 
B-komplex 
Forte
100 tbl. 

Dr.Max 
Kolagen 2000 
Aktiv 120 tbl. 

V nabídce také Dr.Max Coenzym Q10 30 mg 60 cps. 
za 179 Kč. (při využití akce 1 cps.= 1,99 Kč)

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.

119  Kč
Běžná cena za 1 ks 219  Kč

Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

139  Kč
Běžná cena za 1 ks

299  Kč
Běžná cena za 1 ks

239  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

49  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks
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Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,84 Kč)

• aescin (extrakt z kaštanu koňského)  
– napomáhá při pocitu těžkých nohou 
– podporuje dobrou cirkulaci krve v drobných cévách

Mobivenal 
Micro 
60 + 10 tbl.

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

• účinné analgetikum 
s protizánětlivým účinkem

• snadno rozpustné růžové 
měkké tobolky s tekutou  
účinnou látkou

• při bolesti hlavy a migréně,  
bolesti zubů, zad, svalů  
a menstruační bolesti

• pro dospělé a dospívající  
od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti)

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg  
měkké tobolky  
20 tob.

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

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

• účinné analgetikum: 
– s protizánětlivým účinkem 
– pomáhá při bolesti hlavy, 
 zubů, zad, svalů, kloubů 
 a menstruační bolesti 
– snižuje horečku

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Ibalgin® 
400
48 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Panadol Extra Novum obsahuje paracetamol a kofein, Panadol Novum 
500 mg obsahuje paracetamol.

• působí při mírné až středně silné bolesti hlavy včetně 
migrény, bolesti zubů a při menstruaci a bolesti svalů, 
kloubů a v krku při onemocnění horních cest dýchacích 

• začíná se vstřebávat již za 10 minut

Panadol 
Extra Novum 500 mg / 65 mg
30 tbl. 

V nabídce také Panadol Novum 500 mg 24 tbl. za 35 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Ibalgin GEL je léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnějšímu užití.

• kombinace dvou účinných  
látek ve formě krému

• potlačuje bolest, zmírňuje  
zánět a urychluje 
vstřebávání modřin

• léčí poúrazové stavy a následky sportovních 
úrazů, např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu 

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Ibalgin®  
Duo Effect 100 g

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

V nabídce také Dexoket® 25 mg granule pro perorální 
roztok s citronovou příchutí 10 sáčků za 89 Kč.

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

• účinná pomoc, když Vás zasáhne bolest 

pohybového aparátu, zubů a menstruační bolest

Dexoket® 25 
potahované  
tablety 10 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

ATARALGIN 
tablety 
50 tbl.
• tlumí bolest hlavy  

a krční páteře
• snižuje svalové a psychické napětí

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání.

• působí přímo v místě 
bolesti trojím účinkem:  
– uleví od bolesti  
– tlumí zánět  
– zmenšuje otok

Voltaren Emulgel 
s aplikátorem 
k nanášení gelu
120 g

V nabídce také Aulin 
gel 50 g za 139 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou nimesulid ke kožnímu podání.

• gel proti bolesti  
pohybového aparátu

• zklidňuje namožené 
svaly a šlachy

• ulevuje od bolesti, působí proti zánětu

• nezanechává mastný film

Aulin 
gel 100 g

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.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Ibalgin Duo Effect je léčivý přípravek  
k vnějšímu užití.

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-76  KčBěžná 
cena 275 Kč

199  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 225 Kč

199  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 279 Kč

229  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 159 Kč

149  Kč
Akční cena -10  KčBěžná 

cena 89 Kč

79  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 95 Kč

85  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 85 Kč

69  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 85 Kč

69  Kč
Akční cena



DOVOLENÁ BEZ CIGARET!
Nicorette® Spray 

1 mg / dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml
Nicorette® Spray 

1 mg / dávka, orální sprej, roztok, 2× 13,2 ml
Nicorette® Classic Gum 

4 mg, léčivá žvýkací guma, 105 ks
Nicorette® Icemint Gum 

4 mg, léčivá žvýkací guma, 105 ks

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

•  účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě již po 60 sekundách
•  nejrychlejší úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
•  umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu v těle
•  dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
•  neobsahuje cukr

•  zmírňuje chuť na cigaretu
•  umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu v těle
•  dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
•  neobsahuje cukr

PŘESTAŇ KOUŘIT 
JEDNOU PROVŽDY!

NOVINKA

www.drmax.cz

Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,41 Kč)

Doplňky stravy. (1 tbl. = 6,10 Kč)

• 2 122 mg originálního 
glukosamin sulfátu 
s DIAMANT FORTESCIN

• vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků

• Saw palmetto a kopřiva 
dvoudomá pomáhají udržet 
správnou funkci močového 
ústrojí a zdravou prostatu

• 1 tableta denně

• NAVÍC PSA test

GS Condro® 
DIAMANT
120 tbl. 

Prostenal 
Forte 90 tbl. + 
PSA test

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Zdravotnické prostředky. Při koupi dvou balení obdržíte druhé balení za 0,01 Kč.

GM kinesio tape 
5 cm × 5 m
• elastická tejpovací páska, je vhodné ji použít například při bolestech 

šlach, svalů, při bolestech páteře, ramene, kolene, u vadného držení 
těla, při syndromu karpálního tunelu, tenisovém lokti atd. 

• k podpoře oběhu lymfy a krve

• aplikovat lze 24 hod. 
denně po dobu  
až 5 dní

1 + 1

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,48 Kč)

• obsahuje hořčík, který 
přispívá ke zmírnění 
únavy a vyčerpání

• 375 mg v 1 tabletě + 
vitamin B6

• pouze 1 tableta denně

• citronová příchuť

Zdrovit 
MaxiMag
Hořčík 375 mg + 
vitamin B6
šumivé tablety 
2 + 1

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání

• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící

Magnesii 
Lactici 0,5 tbl. 
MEDICAMENTA 
100 tbl.

V nabídce také Prostenal  
Forte 90 tbl. za 549 Kč. 
(1 tbl. = 6,10 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D

• vápník a vitamin D slouží jako doplněk při léčbě osteoporózy

Calcichew D3 
500 mg / 200 I.U.
60 žvýkacích tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,98 Kč)

• obsahuje citrát hořčíku 
pro účinné doplnění hořčíku

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

Magne B6 
Forte tablety 
50 tbl.

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-110  KčBěžná 
cena 659 Kč

549  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 749 Kč

649  Kč
Akční cena

-199  Kč
99,50 Kč/ks

Při koupi 2 ks

Běžná cena s kartou 
výhod 199 Kč/ks
Běžná cena 229 Kč/ks
Ušetříte 199 Kč

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 799 Kč

699  Kč
Akční cena

-130  KčBěžná 
cena 899 Kč

769  Kč
Akční cena

-130  KčBěžná 
cena 899 Kč

769  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-56  KčBěžná 
cena 175 Kč

119  Kč
Akční cena



AKČNÍ BALENÍ PROTI VRÁSKÁM*

* Akční balení HYALURON-FILLER denní krém 50 ml 

+ HYALURON-FILLER Oční krém 15 ml NAVÍC (více druhů).
Platí od 1. 7. do 31. 8. 2018 nebo do vyprodání zásob.

www.drmax.cz

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,77 Kč)

Zdravotnické prostředky.

• vysoce účinný v období klimakteria

• přírodní a nehormonální 

• klinicky ověřená účinnost 
kombinace extraktu 
ploštičníku hroznatého 
na všechny fyziologické 
projevy klimakteria (návaly 
horka a pocení) a třezalky 
tečkované (zlepšení nálady)

• okamžitá úleva od bolestivých a přecitlivělých zubů

• účinné řešení při problémech se zubní sklovinou

GS Merilin Harmony 
60 + 30 tbl.

Biorepair Plus 
Sensitive Control 
pasta na citlivé zuby 75 ml 

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

V nabídce také Biorepair Plus Total Protection zubní 
pasta 75 ml za 99 Kč.

Kosmetický přípravek.

• specialista v péči o pokožku, 
napomáhá zlepšit vzhled jizev 
a strií, sjednocuje odstín pokožky

• pečující pleťový a tělový olej 
efektivní pro stárnoucí pokožku

Bi-Oil 60 ml

Doplněk stravy. (1 cps. = 6,30 Kč)

• s extraktem z klikvy a kopřivy, 
ta přispívá k vylučování vody z těla 
a k normální činnosti ledvin

• pouze 1 kapsle denně

Forfemina 
30 cps. 
OTEKLÉ NOHY, 
NATEKLÉ PRSTY! 

Kosmetický přípravek.

• až o 8 odstínů bělejší zuby, okamžitý účinek

• 100% klinicky ověřená bezpečnost

iWHITE 2 Profesionální sada 
pro bělení zubů 10× 0,8 g

* Zahrnuje důkladné vyčesání. V případě  
opětovného nebo abnormálního výskytu  
vší se ošetření musí zopakovat. Studie ex vivo  
2010 / Klinická studie in vivo 2008, nepublikované údaje.

Zdravotnický prostředek.

V nabídce také Paranit 
preventivní sprej proti vším 
100 ml za 299 Kč. Před použitím 
si vždy přečtěte označení a informace
o přípravku. Používejte biocidy 
bezpečným způsobem.

• 100% účinný už po jedné aplikaci*

• radikální sprej proti vším 
a hnidám, šampon po ošetření 
a hřeben NAVÍC

Paranit sprej 100 ml + hřeben 
+ šampon 100 ml

Kosmetický přípravek.

• originální micelární voda 
pro dokonalé odlíčení pleti

Bioderma  
Sensibio H2O
500 ml

-30  KčBěžná 
cena 219 Kč

189  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 699 Kč

599  Kč
Akční cena

-130  KčBěžná 
cena 559 Kč

429  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 499 Kč

299  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 439 Kč

399  Kč
Akční cena

-46  KčBěžná 
cena 145 Kč

99  Kč
Akční cena

749  Kč



Při nákupu jakýchkoliv 3 produktů Uriage Jemný deodorant 50 ml, Antiperspirant Power 3, 50 ml,  
Gyn-8 zklidňující gel na intimní hygienu 100 ml, Gyn-phy osvěžující mycí gel na intimní hygienu 200 ml 

nebo Micelárních vod 250 ml a 500 ml pro všechny typy pleti zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.

Hygiena
Čištění, 
svěžest 

a hydratace
2 + 1

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

Laminaria Ochroleuca 

TO NEJLEPŠÍ 
POD SLUNCEM

equilibria-cosmetics.cz

Sleva 100 Kč platí na kosmetické přípravky Equilibria Sun.  
Nevztahuje se na kosmetické přípravky Equilibria Baby a After Sun.

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

 100 Kč

SLEVA

ZAČÍNÁ 
ZLATÁ ÉRA  
VAŠÍ KRÁSY

30% 
SLEVA

Sleva 30 % platí na všechny kosmetické přípravky značky Nuance.



www.drmax.cz

Zdravotnický prostředek. L.CZ.MKT.CC.01.2018.1292.Zdravotnický prostředek. L.CZ.MKT.CC.03.2018.1343.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Imazol Krémpasta obsahuje klotrimazol 
a Imazol Plus obsahuje klotrimazol a hexamidin-diisetionát, jde o léčivé 
přípravky k vnějšímu užití.

• léčba  
plenkové 
dermatitidy 
způsobené kvasinkami

• léčba kvasinkové infekce 
v kožních záhybech

• saje sekrety a propouští teplo
• je smývatelný
• vhodný pro děti i dospělé

Canesbalance 
vaginální gel
7× 5 ml
Na bakteriální 
(vaginální) infekci 
vyzkoušejte novinku 
Canesbalance®!

Canestest test pro 
samodiagnostiku 
vaginálních 
infekcí
Zvolte správné řešení 
na intimní problémy – 
otestujte se!
Canestest® pomůže 
určit typ vaginální 
infekce a tak zvolit 
správnou léčbu!

Imazol Krémpasta
30 g

V nabídce také léčivý přípravek Imazol Plus 30 g za 119 Kč. V nabídce také kosmetický přípravek 
Beliema Expert Intim Krém 50 ml za 219 Kč.

V nabídce také kosmetický  
přípravek Canesten Intim gel 100 ml za 89 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Canespor® 1× denně krém a Canespor® 
1× denně roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou 
látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856.

• určený k léčbě  
plísně kůže

• komfortní aplikace – 
jen 1× denně

Canespor® 
1× denně 
krém 15 g
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. 
KONEC PLÍSNĚ.

V nabídce také Canespor® 
1× denně roztok 15 ml za 139 Kč.

URGO FILMOGEL 
Poškozené nehty 3,3 ml

Zdravotnický prostředek.

• probiotický přípravek 
ve formě vaginálních 
menstruačních tamponů

Probiotické 
Tampóny 
ellen – ECO 
Normal
22 ks

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

• léčí kožní a nehtové plísně

• rychle ulevuje od svědění

• vhodný pro dospělé i děti

Exoderil® 
krém 30 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
benzydamin hydrochlorid k intimním oplachům a výplachům.

• rychlá úleva při gynekologických potížích 

• působí proti bolesti, svědění a pálení

• potlačuje bakterie a kvasinky

• forma k okamžitému použití

Rosalgin Easy 
140 mg, vaginální 
roztok 5× 140 ml

Více na 
www.zenskezanety.cz

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  
přechodu, včetně důležitých  
okamžiků, jako je těhotenství  
nebo období po porodu

Lactacyd Pharma Senzitivní
250 ml

V nabídce také Lactacyd 
Pharma Antibakteriální, 
Hydratující, Antimykotický 
nebo Zklidňující.

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

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

• výsledek za 10 sekund!

• jednoduché použití!

• více než 90% přesnost!

• účinně zmírňuje 
nepříjemný výtok a zápach

• obnovuje přirozené 
vaginální prostředí

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

• ošetření nehtů poškozených mykózou nebo zraněním

• čistí a regeneruje nehet

NAVÍC 20% sleva  
na originální  
kosmetiku TENA.

V nabídce také URGO Prevence 
mykóz 3 v 1 sprej 150 ml za 169 Kč.
Zdravotnické prostředky.Zdravotnický prostředek.

• inkontinenční 
pomůcka pro ženy

TENA Lady 
Ultra Mini 
28 ks + 
50 % NAVÍC

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena -56  KčBěžná 

cena 325 Kč

269  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 279 Kč

219  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 279 Kč

249  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 145 Kč

119  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 389 Kč

319  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 189 Kč

139  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 279 Kč

239  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 189 Kč

139  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

Kosmetické přípravky. L.CZ.MKT.CC.06.2017.1073.

Kosmetický přípravek.

• pomáhá chránit dětský 
zadeček před vznikem opruzení

• pro každodenní péči

• pečuje i o kojením namáhané 
prsní bradavky 

• vlhčené ubrousky pro citlivou 
pokožku s panthenolem

• panthenol zajišťuje dostatek vlhkosti, pečuje o pokožku, 
zklidňuje a chrání ji před vysoušením

Bepanthen® 
Care Mast 
100 g + 30 g NAVÍC

Dr.Max 
Wet Wipes 
Sensitive
80 ks

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

Kosmetický přípravek.

• zklidňuje začervenalou a podrážděnou pokožku

• podporuje její regeneraci 

• chrání před dalším drážděním

Sudocrem 
125 g 
Krém na opruzenou pokožku

Sunar® 
complex 
2, 3, 4 a 5 
600 g
S mléčným tukem

• komplexní péče  
pro spokojené bříško

• vápník a vitamin D je potřebný pro 
normální růst a vývoj kostí dítěte

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 36,50 Kč)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

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

Doplněk stravy.

• pro ženy od 13. týdne těhotenství až do ukončení kojení
• obsahuje optimální dávku folátů (kyselinu listovou 

a Metafolin®) + DHA 
• obohacený o vitamin D3, který přispívá ke správné funkci 

imunity a k udržení normálního stavu zubů a kostí

Femibion 2 
s vitaminem D3 
dvojbalení 60 tbl. 
a 60 tob.
+ tetování

Výhodné 

dvojbalení 

+ třpytivé tetování

na bříško

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 34,88 Kč)

• jedinečné složení s Lactofidus

• lahodná mléčná chuť  
pro spokojené bříško

Hami 6+, 800 g

V nabídce také pokračovací a batolecí mléka Hami 600 g, 
různé druhy za 199 Kč. (100 g = 33,17 Kč)

Nutrilon 2, 3, 4, 800 g*

• vyvinuta na základě 40 let výzkumu mateřského mléka
• unikátní směs prebiotik  

GOS/FOS s klinickou  
evidencí 

• akce se vztahuje  
i na Nutrilon  
v novém obalu

SPOLEHNĚTE SE 
NA NUTRILON

*včetně příchutí

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)

AKCE

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 399 Kč

319  Kč
Akční cena

299  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 249 Kč

219  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 349 Kč

279  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena

-251  KčBěžná 
cena 1 250 Kč

999  Kč
Akční cena

-420  KčBěžná 
cena 369 Kč/ks

299  Kč/ks
Akční cena při koupi 6 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 1. 7. do 31. 8. 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.

Proactivet
Komplexní  
péče o uši 
2× 50 ml + 
vatové 
tampony
• set dvou aplikačních  

sér k snížení rizika  
ušního zánětu  
ve dvou krocích

• 1. krok: důkladné  
odstranění nečistot

• 2. krok: zklidnění sliznice ucha pro větší komfort

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

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

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

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

• neobsahuje insekticidy ani hormony

• pro péči o srst všech odstínů

• dodává lesk

• s rakytníkovým a avokádovým olejem

• bez parfémů

Fyto spray 
200 ml

Péče o srst – 
jemný šampon 
200 ml

Produkty řady Advantix, Bolfo, Drontal jsou veterinární léčivé přípravky. BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, tel.: 266 101 471, e-mail: cz.veterina@bayer.com   

Advantix roztok pro nakapání na kůži –  
spot-on pro psy do 4 kg
(od 4 do 10 kg, od 10 do 25 kg, od 25 kg do 40 kg). 

 odpuzuje a hubí klíšťata, komáry, flebotomy a bodavé mouchy
 působí i proti blechám a jejich vývojovým stadiím a proti všenkám 
 je bezpečný pro březí a kojící feny a pro štěnata od 7 týdnů věku 

a 1,5 kg ž. hm. 

 Nepoužívat pro kočky!

Drontal 
tablety pro kočky 

 přípravek proti oblým a plochým 
červům u koček a koťat

 působí proti škrkavkám, 
tasemnicím a měchovcům

 originální odčervení od firmy Bayer

Drontal Dog Flavour 
150 / 144 / 50 mg tablety

 atraktivní silnější masová příchuť pro psy 

 9 z 10 psů ji přijímá dobrovolně

 originální odčervení od firmy Bayer

L.CZ.MKT.AH.05.2018.0505

Bolfo 2,5 mg/g kožní sprej
 chrání psy a kočky proti klíšťatům, 

blechám a dalším parazitům
 sprej je vhodný i k aplikaci do okolí

AKCE
připravte Vaše mazlíčky na cesty

-60  KčBěžná 
cena 329 Kč

269  Kč
Akční cena

-140  KčBěžná 
cena 439 Kč

299  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 289 Kč

219  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena


