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Lékárna

Doplněk stravy.

Léčivé přípravky s účinnou látkou 
naphazolini nitras k nosnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• s vitaminem C a zinkem, které pomáhají  
podporovat imunitní systém

• navíc obohacené o betaglukany
• bez umělých barviv, cukru, konzervantů, lepku a laktózy

• uvolňuje ucpaný nos

• mírní příznaky rýmy

• pro dospělé a dospívající 
od 15 let

Marťánci  
s Imunactivem  
+ Hexbug AquabotTM 
50 + 50 tbl., příchuť Mix

SANORIN 1PM 
nosní sprej,  
roztok 10 ml

Limitovaná edice s originální Hexbug AquabotTM 
rybičkou – Vaše děti objeví kouzlo oceánu. Ponořte 
rybičku do vody a sledujte, jak rychle umí plavat.

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

• odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení, jako jsou: 
– horečka 
– ucpaný nos 
– bolest hlavy 
– bolest v krku

• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

PARALEN® GRIP  
horký nápoj  
citrón  
650 mg / 10 mg 
12 sáčků

Zdravotnické prostředky.

• uvolní ucpaný 
nos při rýmě 
a nachlazení

• čistí a zvlhčuje 
nosní sliznici, 
přirozeně regeneruje

Physiomer 
Hypertonic  
135 ml

V nabídce více druhů.

V nabídce také SANORIN 
0,5PM nosní sprej, 
roztok 10 ml za 69 Kč.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

•  k léčbě příznaků 
chřipky a nachlazení

• snižuje horečku

•  tlumí bolest hlavy, svalů a kloubů

• uvolňuje ucpaný nos

Grippostad® 
20 cps.

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

• poskytuje úlevu od příznaků 
chřipky, bolesti hlavy, zad, 
zubů a menstruační bolesti

• snižuje horečku 

• obvykle 3× denně 1 tableta 

Brufen 400 
100 tbl.

V nabídce také Brufen 
400, 30 tbl. za 55 Kč.

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 85 Kč
Ušetříte 16 Kč

299  Kč
Akční cena

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 40 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč
Ušetříte 50 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 30 Kč 99  Kč

Akční cena

Běžná cena 135 Kč
Ušetříte 36 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

     „SLOŽME
        SE SPOLU 
  NA TAXÍK PRO SENIORY” Více informací na www.drmax.cz.

Probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2017.

Léčivé přípravky s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

TANTUM VERDE Lemon  
40 pastilek

· rodinné balení pastilek ve 3 příchutích
· pro děti od 6 let a dospělé

TANTUM VERDE  
roztok 240 ml

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

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

V nabídce také Tantum Verde Lemon 20 pastilek, Tantum Verde Eucalyptus 20 pastilek, Tantum Verde Mint 20 pastilek, Tantum Verde  
Orange and Honey 20 pastilek za 125 Kč, Tantum Verde roztok 120 ml za 135 Kč a Tantum Verde Spray 30 ml (0,15%) za cenu 139 Kč. 

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

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

• zkapalňuje a rozpouští hlen při 
onemocněních dýchacích cest 
a usnadňuje jeho vykašlávání

• bez alkoholu, cukru a barviv

• pro děti od 2 let

Bromhexin 
12 KM – kapky  
30 ml

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

• proti příznakům 
chřipky 
a nachlazení

• snižuje horečku, 
tlumí bolesti, 
uvolňuje ucpaný 
nos, tlumí 
bolesti v krku, 
s přídavkem složky 
na odkašlávání

Coldrex 
Tablety  
24 tbl.

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

• 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.

V nabídce také Panadol Novum 500 mg 24 tbl. za 29 Kč.

V nabídce také Stoptussin 
sirup 180 ml za 135 Kč.

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

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

• k užití u dětí od 6 měsíců

Stoptussin 
kapky 50 ml

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

• rozpustí a odstraní hlen z dýchacích cest a rychle Vám uleví

• stačí 1 tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

ACC® LONG  
600 mg 
20 šumivých tablet

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 95 Kč
Ušetříte 16 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 20 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 89 Kč
Ušetříte 20 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 40 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 195 Kč
Ušetříte 26 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 50 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 20 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 175 Kč
Ušetříte 26 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

www.mujdrmax.cz

Stáhněte si novou mobilní aplikaci Dr.Max!
Kartu výhod tak budete mít i ve svém mobilu.

Doplněk stravy se sladidly.

• 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.

Léčivý přípravek s účinnou látkou hederae helicis folii extractum 
siccum k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek s účinnou látkou dextromethorphani hydrobromidum 
monohydricum k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• léčivý přípravek na kašel 
s trojnásobným účinkem 
– uvolňuje hleny 
– usnadňuje vykašlávání  
– ulevuje od kašle

• vhodný pro celou rodinu, 
již od narození

• bez alkoholu, cukru, barviv

• efektivní úleva od suchého 
dráždivého kašle

• pro děti od 6 let a dospělé

• léčí vlhký kašel
• uvolňuje hlen a napomáhá 

odkašlávání

• pro děti od 2 let a dospělé

PROSPAN® 
Sirup 7 mg/ml 
100 ml

Robitussin
Antitussicum  
na suchý dráždivý 
kašel 100 ml  
STOP suchému kašli 

Robitussin
Expectorans  
na odkašlávání
100 ml

Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. Čtěte pozorně  
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

• léčí vlhký kašel

• rozpouští hlen

• usnadňuje vykašlávání

• jahodová příchuť

MUCOSOLVAN® 
pro dospělé 
100 ml

V nabídce také MUCOSOLVAN® junior 
100 ml za 89 Kč.

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

• rostlinný sirup

• účinný na suchý i vlhký kašel

• neobsahuje umělá sladidla

• výhodné balení 200 ml

STODAL 
sirup 200 ml

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

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč

109  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 20 Kč

109  Kč
Akční cena

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 175 Kč
Ušetříte 36 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 125 Kč
Ušetříte 26 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 389 Kč
Ušetříte 90 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

* Nárok na  slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na  recept předepsaných pro seniory nad 60 let, 
děti do 15 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max na základě ověření údajů o věku 
pacienta, který je uveden na receptu, či předložení průkazu osoby se zdravotním postižením; poskytuje se ve formě neuplatnění maximální 
obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, 
že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku 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.

Až 50% sleva z doplatku na léky pro děti a seniory*

+

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• železo přispívá 
ke zmírnění únavy 
a vyčerpání a podporuje 
energetický 
metabolismus 
organismu

• obsahuje železo 
v biologicky 
vstřebatelné organické 
formě jako glukonát 
železnatý

• vánoční balení

• od tradičního českého výrobce

• bez příměsí a konzervačních látek

Salus 
Floradix 
železo + 
250 ml

TEREZIA  
Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým  
olejem 100 + 100 cps. 

Homeopatické léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují Anas barbariae, hepatis et cordis 
extractum 200 K. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Akce platí při jednorázové koupi Oscillococcinum 30 dávek a Oscillococcinum 6 dávek.

• preventivně a od prvních příznaků

• léčba pro celou rodinu

• bez věkového omezení

Oscillococcinum 
30 + 6 dávek

20 % NAVÍC za výhodnou cenu

AKCE

Doplňky stravy.

• 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.

Doplňky stravy.

• 100% olej bez příměsí

• rakytník podporuje obranyschopnost organismu, 
činnost srdce a příznivě působí na pokožku

TEREZIA 
Rakytníkový olej 
30 tob.

V nabídce také TEREZIA 
Rakytníkový olej 60 tob. za 399 Kč.

V nabídce také Preventan® Akut 
s příchutí 30 tbl. za 129 Kč.

Čtěte pečlivě 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.

Doplňky stravy.

• kompletní multivitamin s minerály a stopovými prvky

• vytvořen speciálně pro potřeby moderních žen

CENTRUM 
pro ženy 
30 tbl.

V nabídce také Centrum pro muže 30 tbl. za 229 Kč.

Léčivý přípravek s účinnou látkou acidum ascorbicum 500 mg (vitamin C) 
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• posiluje odolnost organismu při infekčních 
onemocněních jako chřipka a nachlazení

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení

Celaskon® 
500 mg červený pomeranč  
30 šumivých tbl.

549  Kč
Akční cena

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 784 Kč
Ušetříte 185 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 40 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 100 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 175 Kč
Ušetříte 26 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč
Ušetříte 40 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 309 Kč
Ušetříte 60 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 30 Kč



MLUVILA ZDEŇKOVI SVĚRÁKOVI MAMINKA DO TOHO, 
S KÝM MÁ CHODIT? 

Dočtete se v ČASOPISU MAXIMUM, který právě vyšel. 
ZDARMA v lékárnách Dr.Max anebo digitálně po stažení aplikace Dr.Max MédiaZ

Maximum
ZDRAVÍ/PÉČE/PORADENSTVÍ

3/2017
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Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum natricum 
pro zevní použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• rychle a účinně ulevuje 
od bolesti zad, svalů a kloubů

• přípravek mohou používat 
dospělí a mladiství od 14 let

Olfen gel
100 g

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

• 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.

Léčivý přípravek s účinnou látkou chondroitini natrii sulfas k perorálnímu 
podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• léčivý přípravek k léčbě  
artrózy kolene, kyčle a kloubů prstů ruky

• obvykle se užívá 2× ročně po dobu 3 měsíců

Condrosulf  
400 mg 
60 tvrdých  
tobolek

Doplňky stravy.

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

• kúra na čtyři měsíce

Vánoční soutěž –  
VYHRÁVÁ KAŽDÝ
více na  
www.skamzikemnahoru.cz

Cemio Kamzík 
120 cps.  
vánoční

Kosmetické přípravky.

• účinný balzám z 25 bylin 
a konopí

• na klouby, svaly, záda

Koňská mast 
s konopím 
chladivá 
250 ml

V nabídce také Koňská mast 
s konopím hřejivá 250 ml za 149 Kč.

V nabídce také Cemio Kamzík 
60 cps. za 349 Kč. 

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• tlumí bolest hlavy a krční páteře

• snižuje svalové a psychické napětí

ATARALGIN 
tablety 
20 tbl.

2 ks 
za výhodnou 

cenu

99  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

Běžná cena 149 Kč/ks
Ušetříte 50 Kč/ks

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 85 Kč
Ušetříte 26 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč
Ušetříte 300 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 20 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 69 Kč
Ušetříte 10 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč
Ušetříte 100 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

     „SLOŽME
        SE SPOLU 
  NA TAXÍK PRO SENIORY” Více informací na www.drmax.cz.

Probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2017.

Doplňky stravy.

• unikátní složení CranMax® BioShield®

• 36 mg PAC v 1 kapsli, pro dlouhodobou i akutní potřebu

• postupné uvolňování a prodloužený účinek

Swiss 
MEGA BRUSINKY 
50 + 10 cps.

V nabídce také Swiss MEGA 
BRUSINKY AKUT 15 cps. za 189 Kč.

V nabídce také Fenistil kapky 20 ml za 139 Kč.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. L.CZ.MKT.CC.06.2017.1074.

• rychlá a efektivní úleva  
od pálení žáhy

• při nevolnosti a pocitu plnosti

• působí již během 5 minut

• lze užívat i v těhotenství

Rennie®
96 žvýkacích tbl.

V nabídce také Duphalac 
200 ml za 89 Kč.

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

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání

• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící

Magnesii 
Lactici 0,5 tbl. 
MEDICAMENTA 
100 tbl.

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

• při častém pálení žáhy

• uleví až na 24 hod.

• pouze 1 tobolka denně

Apo-Ome 20 
14 tob.

DUPHALAC 667 g/l, perorální roztok,  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje lactulosum 667 g  
v 1 000 ml perorálního roztoku. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

• léčí zácpu u dětí i dospělých
• přispívá k rovnováze  

střevní mikroflóry

Duphalac 
500 ml

Doplněk stravy.      1 Gingko biloba.

• unikátní kombinace 1Gingko biloby (60 mg) 
a lecitinu (1 200 mg) v 1 tobolce

• udržuje paměť s nárůstem věku,1 snižuje její 
ztrátu1 a působí na kognitivní funkce mozku1

GinkgoMAX + Lecitin 
Da Vinci Academia 90 + 30 tob.

Doplněk stravy.         * Kozlík, chmel, mučenka a meduňka.

• obsahuje kombinaci 
bylin,* která napomáhá 
při potížích s usínáním 
a zlepšuje kvalitu spánku

Barny’s 
HypnoX® forte 
20 + 4 tbl.

EXKLUZIVNĚ

pouze v lékárnách 

Dr.Max

Léčivé přípravky s účinnou látkou dimetindeni maleas. Fenistil gel je určen 
ke kožnímu podání, Fenistil kapky jsou určeny k vnitřnímu užití. Pečlivě 
čtěte příbalovou informaci.

• rychlá a účinná úleva  
od svědění různého původu

• účinkuje přímo v místě svědění a podráždění

• forma gelu má chladivý účinek

Fenistil gel 
30 g

369  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč
Ušetříte 30 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 40 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 30 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 30 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 40 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 439 Kč
Ušetříte 90 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 175 Kč
Ušetříte 26 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč
Ušetříte 40 Kč



VYBRANÉ produkty vlastní značky 
s Kartou výhod nyní v akci 3 za cenu 2

Při koupi 3 produktů z této nabídky 
zaplatíte pouze 2.

Při nákupu libovolné kombinace tří z těchto doplňků stravy a zdravotnických prostředků: Dr.Max Vitamin C long effect 
500 mg, 60 tob.; Dr.Max Vitamin C long effect 500 mg, 30 tob.; Dr.Max Multivit „10“, 60 tbl.; Dr.Max Mořská voda Hypertonický 
nosní spej Extra, 30 ml; Dr.Max Mořská voda ISO 0–6 let, 30 ml; Dr.Max Mořská voda ISO 6+, 30 ml; Dr.Max Magnesium B6 
Premium 100 mg, 50 tbl.; Dr.Max Magnesium B6, 100 tbl.; Dr.Max Magnesium B6, 50 tbl.; Dr.Max Selen-Zinek Forte, 60 tbl.; 
Dr.Max ProstaMax, 90 cps.; Dr.Max Laktobacily „6“, 30 cps.; Dr.Max Laktobacily „6“, 60 cps.; Dr.Max Simethicon 80, 60 cps., 
zaplatíte za nejlevnější z těchto produktů pouze 0,01 Kč.

Akce je platná pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max. Platnost akce 1.–30. 11. 2017 nebo do vyprodání zásob. 
Informace o produktech naleznete na www.3za2.cz nebo v kterékoliv lékárně Dr.Max.

Doplněk stravy.

• 10 základních vitaminů pro pravidelné 
a dlouhodobé užívání

Dr.Max  
Multivit „10“ 60 tbl.

Doplněk stravy. Zdravotnické prostředky.

• vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému

• s postupným uvolňováním až 12 hodin

• pro uvolnění a vyčištění nosu 
a nosních dutin, ke kterému 
dochází při nachlazení

• sprej není určen pro děti do 6 let

Dr.Max 
Vitamin C 
long effect  
500 mg 60 tob.

Dr.Max  
Mořská voda 
Hypertonický  
nosní spej Extra  
30 ml 

V nabídce také Dr.Max Vitamin C long effect 500 mg 
30 tob. za 119 Kč.

V nabídce také Dr.Max Magnesium B6 100 tbl. za 159 Kč 
a Dr.Max Magnesium B6 50 tbl. za 99 Kč.

V nabídce také Dr.Max Laktobacily „6“ 60 cps. za 319 Kč.

V nabídce také Dr.Max Mořská voda ISO 0–6 let 30 ml  
za 99 Kč a Dr.Max Mořská voda ISO 6+ 30 ml za 99 Kč.

Doplněk stravy.

• selen a zinek pomáhají normální 
funkci imunitního systému a udržení normálního  
stavu vlasů a nehtů

• zinek přispívá k udržení normálního stavu kostí a pleti

Dr.Max 
Selen-Zinek 
Forte 60 tbl.

Doplňky stravy.

• magnesium (hořčík) a vitamin B6 přispívají 
k normální činnosti nervové soustavy 
a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Dr.Max  
Magnesium B6 Premium  
100 mg 50 tbl.

Doplňky stravy.

• 6 kmenů

• 5 miliard mikroorganismů

Dr.Max 
Laktobacily „6“ 
30 cps.

Doplněk stravy.

• obsahuje extrakt Serenoa repens (neboli Saw palmetto), 
kopřivy dvoudomé, lykopen, selen a zinek

Dr.Max 
ProstaMax 
90 cps.

Doplněk stravy.

Dr.Max 
Simethicon 80 mg
60 cps.

119  Kč
189 Kč

149 Kč

169 Kč

199 Kč349 Kč
89 Kč

99 Kč



Krása & zdraví

Bariéderm
Chrání, čistí 
a obnovuje.

Sleva -30 % na všechny kosmetické  
přípravky značky Uriage Bariéderm. Akce platí  

od 1. do 30. 11. 2017 nebo do vyprodání zásob.

  SLEVA 

-30 %

ZAČÍNÁ 
ZLATÁ ÉRA  
VAŠÍ KRÁSY

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Nuance zaplatí 
držitelé Karty výhod Dr.Max a registrovaní zákazníci e-shopu www.drmax.cz za levnější z těchto  
dvou produktů pouze 0,01 Kč. Úplná pravidla klientského programu Karta výhod Dr.Max  
naleznete na kartavyhod.drmax.cz. Akce platí od 1. 11. do 31.12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

1 + 1
na všechny produkty 

Nuance

ZLATÁ MASKA 
NUANCE



Krása & zdraví
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*Při nákupu 3 kosmetických přípravků značky Renovality na  www.drmax.cz Vám bude cena nejlevnějšího 
z nich odečtena v nákupním košíku. Akce platí do 30. 11. 2017 nebo do vydání zásob.

jšjšíhího 

3za2
*

KOSMETICKÉ
OLEJE
№1 - ORIGINAL SERIES

Reklama na léčivý přípravek. Šampon obsahuje ketokonazol a je ke kožnímu 
podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Kosmetické přípravky.

• rychle odstraňuje lupy a bojuje 
s příčinou jejich vzniku

• rychle a účinně zmírňuje 
odlupování a svědění pokožky

• rychlá léčba lupů, seberoické 
dermatitidy a pityriasis 
versicolor

• vhodný i jako prevence proti 
opakovanému vzniku lupů

• zklidňující a obnovující balzám 
na atopickou, podrážděnou  
a citlivou pokožku

• rychle zastavuje svědění pokožky 
a snižuje potřebu škrábání

• hydratační a výživný  
krém na suchou 
pokožku

• zjemňuje a chrání

VICHY 
Neovadiol  
denní 50 ml

LA ROCHE-POSAY 
Lipikar  
stick AP+  
15 ml

Atoderm 
Intensive Baume
500 ml

Atoderm  
Krém
500 ml

Nizoral®  
šampon 100 ml

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

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

• pomáhá zastavit 
vznik puchýřků

• SOS péče i pro pokožku v akutní 
fázi atopického ekzému

• přináší okamžitou úlevu od svědění

• vhodné pro kojence, děti i dospělé

• dodejte mladistvý  
vzhled Vaší pleti

• pro ženy, které chtějí bojovat   
proti známkám menopauzy  
na pleť: ztráta hutnosti,  
objemu, svěžesti a jasu

• Vichy zvolilo komplex velmi účinných aktivních látek 
inspirovaných blahodárným vlivem hormonu mládí 
na pleť. Pleť je viditelně omlazena ve všech ohledech.

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

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

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

• hojí i v pozdních fázích oparu

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

V nabídce také Nizoral® 
šampon 60 ml za 219 Kč.

Zdravotnické prostředky.

• optický alarm při horečce 
• tichý provoz
• bezdotekové měření ve 3 sekundách 
• záruka 3 roky
• 3 v 1 měří teplotu těla, pokoje, 

kojenecké lahve, vody ve vaničce 

THERMOVAL  
Baby  
bezdotykový  
infračervený 
teploměr

V nabídce také Thermoval Duo scan 
ušní čelní teploměr za 669 Kč.

V nabídce také VICHY Neovadiol noční 50 ml za 699 Kč.

Kosmetické přípravky. Kosmetický přípravek.

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 275 Kč
Ušetříte 46 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 359 Kč
Ušetříte 60 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 50 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč
Ušetříte 100 Kč

899  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 390 Kč
Ušetříte 491 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč
Ušetříte 100 Kč

649  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč
Ušetříte 150 Kč 249  Kč

Akční cena

Běžná cena 349 Kč
Ušetříte 100 Kč



Krása & zdraví

* Zdroj: Agentura AKO kvantitativní reprezentativní průzkum, ČR, 09/2017.

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

• léčivá emulze na suchou kůži 

• léčí svědivé projevy, vhodná i na atopický ekzém

Excipial 
U Lipolotio 200 ml

Aromaesenciální Čisticí sprej pro domácnost. Používejte biocidy bezpečným
způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

• ničí alergeny, viry, bakterie, 
plísně, zápachy, moly a štěnice

Puressentiel 
Čisticí sprej 
41 esenciálních  
olejů 200 ml
Dýchejte čistší vzduch doma, 
v práci nebo ve svém voze!

Doplňky stravy. Kosmetický přípravek.

• 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

• pro ženy plánující těhotenství, až do konce 1. trimestru

• kyselina listová, aktivní folát Metafolin a vitamin D3

• zubní pasta pro citlivé zuby 
s tekutou zubní sklovinou – 
hydroxiapatite 

• chrání zuby a obnažené 
krčky proti zubnímu kazu

FEMIBION 2  
s vit. D3 dvojbalení,  
60 tbl. a 60 tob. + tetováníFEMIBION 1 

s vit. D3
30 tbl.

President  
Sensitive  
zubní pasta  
75 ml 

Výhodné 

dvojbalení 

+ třpytivé tetování

na bříško 1 + 1

Kosmetický přípravek.

• během několika minut po nanesení efektivně eliminuje 
opuchlé oční váčky a tmavé kruhy pod očima

Remescar 
váčky a kruhy 
pod očima 
8 ml V nabídce také Excipial U Hydrolotio 200 ml za 99 Kč.

Při nákupu Puressentiel Čisticí sprej  
41 esenciálních olejů 200 ml NAVÍC  
PURESSENTIEL Antibakteriální gel  
na ruce se 3 esenciálními oleji 25 ml  
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

AKCE

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

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč
Ušetříte 200 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 30 Kč

499  Kč
Akční cena

999  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 250 Kč
Ušetříte 251 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 339 Kč
Ušetříte 40 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 178 Kč
Ušetříte 89 Kč



SVĚTOVÝ MUZIKÁLOVÝ HIT V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
H R A J Í  JAN KŘÍŽ, HANA HOLIŠOVÁ, MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ, ROMAN VOJTEK, MILAN ŠTEINDLER 

MICHAELA NOSKOVÁ, ROBERT ZÁRUBA, VOJTĚCH BERNATSKÝ, PETER PECHA A DALŠÍ

W W W. R O C K Y P R A H A . C Z P A R T N E R  M U Z I K Á L U

Péče o dítě

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

• usnadňuje odkašlávání

• rozpouští  
a uvolňuje hleny

Megafyt  
Průdušková 
čajová směs
20× 1,5 g

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

Zdravotnický prostředek. L.CZ.MKT.CC.07.2016.0749.

• účinně již od prvních projevů ekzému

• ulevuje od svědění a zarudnutí pokožky

• přirozeně obnovuje kožní bariéru,  
poskytuje zvýšenou hydrataci a regeneruje

• je vhodný i pro nejmenší

Bepanthen®  
Sensiderm  
krém 50 g

Zdravotnický prostředek.

• šetrně čistí ucpaný nos

• sterilní balení v ampulkách

• pro každodenní použití

• již od narození

Libenar nosní kapky 
pro děti 15× 5 ml

* Akční cena 299 Kč za 1 ks je platná při jednorázovém nákupu 6 ks s Kartou 
výhod Dr.Max. Běžná cena 369 Kč za 1 ks. Akce neplatí pro počáteční vyživu.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (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 
800 g včetně 
příchutí

420 Kč 
SLEVA*

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

• léčí vlhký kašel
• působí na hustý  

hlen, rozpouští ho  
a usnadňuje  
tak vykašlávání

• rychle Vašemu dítěti uleví
• třešňová příchuť
• snadné dávkování  

dávkovačkou nebo stříkačkou
• pro děti od 2 let

ACC® sirup  
pro děti  
20 mg/ml
100 ml

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

• vápník a vitamin D pro normální růst kostí

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Při koupi 6 balení obdržíte šesté balení 
za 0,01 Kč. Akce je platná pouze s Kartou výhod Dr.Max. Běžná cena 259 Kč za 1 ks. 
(při využití akce 100 g = 36 Kč)

S Kartou 

výhod ušetříte

259  Kč

5 + 1

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 33,17 Kč) Dr.Max cena je platná pouze s Kartou výhod Dr.Max.

• vitaminy A, D a železo, které přispívají 
k normální funkci imunity

• probiotika – Bifidobacterium lactis

• nenasycené mastné kyseliny – DHA/ARA

Amilk Bifido 2, 3  
600 g

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek k perorálnímu podání. 

• při ztrátě chuti  
k jídlu 

• při stavech fyzické 
a psychické 
vyčerpanosti 

• pro zlepšení celkového 
stavu po prodělané nemoci 

Multi-Sanostol 
300 g
Multivitaminový  
sirup s vápníkem  
pro děti  
od 1 roku,  
mladistvé  
a dospělé

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 20 Kč

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 55 Kč
Ušetříte 16 Kč

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč
Ušetříte 70 Kč

85  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 14 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč
Ušetříte 20 Kč

Běžná cena 269 Kč 
Ušetříte 70 Kč

Dr.Max cena

199   Kč

299 Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

Běžná cena 369 Kč/ks
Ušetříte 70 Kč/ks



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. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Doplňky stravy nenahrazují 
různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nabídka platí od 1. do 30. 11. 2017 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 přípravky

Víme, 
jak se rodí 

opravdová 
přátelství

AKCE 1+1*

* Při nákupu jakéhokoliv produktu 
PET HEALTH CARE obdržíte druhý 
NAVÍC za 0,01 Kč vč. DPH. Nabídka se 
vztahuje na tyto veterinární přípravky: 
Fytoobojek, Fytopipety, Parazyx, Péče 
o klouby, zažívání, srdce, srst-šampon 
a zuby. Nabídka platí do 31. 12. 2017 
nebo do vyprodání zásob.

Nízké ceny pro Vaše zdraví!

NOVINKA

Potravina pro zvláštní lékařské účely (potravina pro zvláštní výživu). 
ENS/04/17/03/10. (100 ml = 13,18 Kč) Zdravotnické prostředky.

• kompletní a vyvážená výživa 
se všemi potřebnými živinami

• udržení energie a zdravé tělesné hmotnosti

• vysoká a rychlá absorpce

• systém kontroly zápachu

• šetrné k pokožce

• doplněk stravy  
s obsahem  
vitaminů, minerálů 
a antioxidantů

• balení až na tři měsíceEnsure Plus 
220 ml

Vitaminy  
pro diabetiky 
90 tbl.

TENA  
Lady  
Normal
12 ks
Trojí ochrana:

Při nákupu Vitaminů pro diabetiky 
90 tbl. NAVÍC kosmetický přípravek 
Ureagamma 45 ml mast s obsahem 
urey pro péči o suchou a hrubou 
pokožku nohou za 0,01 Kč. 
Do vydání zásob.  

V nabídce také TENA Men Level 2, 
30 ks + 50 % navíc za 199 Kč.

AKCE

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

Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.10.2017.0391.

V nabídce také  
Drontal Plus flavour  
35 kg tablety, 2 tbl. za 369 Kč 
nebo pro kočky Drontal  
tablety, 2 tbl. za 119 Kč.

V nabídce také Advantage 80 mg roztok pro nakapání na kůži – 
spot-on pro velké kočky a králíky, 1 pipeta za 189 Kč.

Drontal  
Dog Flavour  
150/144/50 mg tablety 
2 tbl.

Proactivet  
Zdravý senior 7+ 
Multivitamin
90 tbl.

Advantage 40 mg  
roztok pro nakapání  
na kůži – spot-on  
pro malé kočky  
a králíky, 1 pipeta

• ochucené tablety pro snadné odčervení psů 

• ověřená kvalita společnosti Bayer

• doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce

• zpomaluje příznaky 
stárnutí, podporuje 
imunitní systém

• vyvážený 
multivitaminový 
komplex pro psy všech 
plemen od 7 let 

• vhodný doplněk při 
užívání kloubních 
přípravků

• nové jednopipetové balení
• prevence a léčba napadení koček blechami
• léčba napadení králíků blechou kočičí
• účinná látka imidacloprid hubí blechy pouhým dotykem

NOVINKA

29 Kč
Akční cena

Běžná cena 35 Kč
Ušetříte 6 Kč

269  Kč
Akční cena

55 Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč
Ušetříte 24 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 40 Kč

169  Kč
Akční cena

349  Kč
Akční cena


