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Pro Vaše 
nejbližší
Naši nejbližší. Přinášejí nám mnoho radostí, s nimiž jdou ruku v ruce samozřejmě i starosti. 
Chceme pro ně jen to nejlepší – a zároveň je chceme ochránit před vším, co by jim mohlo ublížit. 
Pobyt a pohyb v přírodě je nezbytný pro správné fungování pohybového aparátu, imunitního 
systému, ale i pro psychické zdraví a pohodu. Zároveň nesmíme zapomenout na potřebu nezbytné 
ochrany před běžnými nástrahami, jakými jsou například klíšťata a jiný bodavý hmyz, UV záření 
nebo možné alergie či drobná poranění. Ve všech těchto případech se můžete s důvěrou obrátit 
na odborníky v našich lékárnách – jsou tu samozřejmě jak pro Vás, tak pro Vaše blízké.

Doplněk stravy.

• ovocné želatinové bonbony 

• vitamin C přispívá k normální 
tvorbě kolagenu pro normální 
funkci kostí a chrupavek

• pro děti od 3 let a dospívající

Ortho Help 
Collagen 
Gummies KIDS
90 ks

• velmi vysoký stupeň ochrany    

• voděodolnost, extrakt 
z mořské „zlaté“ řasy

Equilibria 
SUN BABY

*  Při nákupu libovolného 
kosmetického přípravku EQUILIBRIA 
Sun Baby získáte NAVÍC EQUILIBRIA 
After Sun Lotion 200 ml za 0,01 Kč.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Lékárna

1.–31. 5. 2018

Kosmetický přípravek.

• zklidňuje začervenalou 
a podrážděnou pokožku

• podporuje její regeneraci 

• chrání před dalším drážděním

Sudocrem 
125 g 
Krém na opruzenou pokožku

Doplněk stravy.
(1 ks = 2,77 Kč)
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*  Při nákupu libovolného 
kosmetického přípravku EQUILIBRIA 
Sun Baby získáte NAVÍC EQUILIBRIA 
After Sun Lotion 200 ml za 0,01 Kč.

1+1*

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 cps. = 2,85 Kč)

• kombinace 7 složek v jednom přípravku: 
tři kolageny, vitamin C, glukosamin, 
chondroitin a kyselina hyaluronová

Klokan
60 + 45 cps. NAVÍC
klouby – šlachy – vazy

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

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.

Doplněk stravy. (1 kostička = 5,82 Kč)

• čistý krystalický  
kolagen ve formě 
měkkých, snadno 
polykatelných  
kostiček, bez barviv 
a přídatných látek

• balení na 2 měsíce užívání

Colafit 
60 kostiček

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

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

Voltaren 
Emulgel 
150 g

Při koupi Voltaren Emulgel 150 g obdržíte  
NAVÍC léčivý přípravek Voltaren Emulgel 50 g 
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

150 g + 50 g

NAVÍC

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

• 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

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,77 Kč)

• péče o Vaše klouby s přetrvávajícím účinkem  
až 2–3 měsíce po ukončení užívání

• vyvážené složení 3 látek obohaceno o ExPur komplex

• obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen

• vitamin C podporuje tvorbu kolagenu 
pro normální funkci chrupavek

Proenzi 3 plus
180 tbl.

V nabídce také Ibuprofen  
Dr.Max 400 mg potahované tablety 36 tbl. za 49 Kč.

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

• tekutý paracetamol v měkkých tobolkách

• k léčbě mírné až středně silné bolesti nebo horečky

PARACETAMOL  
APOTEX 500 mg
20 měkkých tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky 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.

-119  KčBěžná 
cena 388 Kč

269  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena -100  KčBěžná 

cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 379 Kč

349  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 85 Kč

69  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 349 Kč

299  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 109 Kč

99  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena
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Zdravotnický prostředek.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Repelent. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

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

• použití u lidí a zvířat

• okamžitá a dlouhotrvající ochrana před klíšťaty 
a komáry, včetně tropických

•  až po dobu 8 hodin

ATIX sprej 
pro bezpečné odstraňování 
klíšťat 9 ml + pinzeta

OFF Tropical 
sprej
100 ml

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

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

• volně prodejný v 10- a 20tabletovém balení

Analergin Neo 
5 mg 20 tbl.

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

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy

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

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

Flixonase 
50 mikrogramů / dávka 
nosní sprej
suspenze 60 dávek

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

• řeší příznaky alergické rýmy

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

• řeší projevy venkovní 
i interiérové alergie

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

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

Claritine 
30 tbl.
ALERGIE? CLARITINE

Claritine
60 tbl.

V nabídce také Claritine 10 tbl. za 89 Kč.

Kosmetický přípravek.

• účinný ochranný komplex 
UVA-UVB + ochrana před 
infračerveným zářením typu A

• voděodolný

• vhodný při sklonu ke sluneční alergii a Mallorca akné

Ladival® 
gel OF 30 
alergická kůže 
200 ml

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 419 Kč

299  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 299 Kč

229  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 329 Kč

299  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 tob. = 3,97 Kč)
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
diphenhydramini hydrochloridum k vnějšímu užití.

• šalvěj lékařská pomáhá při nadměrném pocení

• šalvěj lékařská přispívá k menopauzálnímu komfortu

• zklidní pálení a svědění kůže při:  
planých neštovicích, bodnutí hmyzem, 
alergických kožních projevech 
a po nadměrném slunění

LIFTEA 
ŠALVĚJ + yzop
30 tob.

Psilo-balsam
20 g

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

V nabídce také zdravotnický prostředek 
Visine® Unavené oči 10 ml za 129 Kč.

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Reklama na léčivý přípravek. Oční kapky obsahují tetryzolin-hydrochlorid 
a jsou k očnímu podání. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK.

ODSTRAŇUJE ZARUDNUTÍ A ZMÍRŇUJE PODRÁŽDĚNÍ OČÍ
• rychlý nástup účinku již za několik minut

Visine® Classic 
0,5 mg/ml, 
oční kapky, roztok 15 ml

Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,15 Kč)

• důležitý provitamin, který se přeměňuje na vitamin A

• doporučujeme užívat nejen při opalování

• nyní 30 % NAVÍC

Beta karoten 
100 + 30 tbl. 

Informace vycházejí z návodu k použití.  
Zdravotnické prostředky. CZ1804808287/04/2018.

• okamžitá úleva a intenzivní hydratace

• pro suché, pálící a podrážděné oči 

• vhodné i pro nositele kontaktních čoček

Systane® 
ULTRA zvlhčující  
oční kapky 10 ml

V nabídce také Systane® 
HYDRATION 10 ml, Systane® 
BALANCE 10 ml a Systane® 
GEL DROPS 10 ml za 199 Kč.

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

Zdravotnické prostředky.

• obsahuje Litramine®

• váže tuky přijaté z potravy 
a snižuje chuť k jídlu

• klinicky ověřeno

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

Potravina pro zvláštní lékařské účely, o užívání se poraďte 
s lékařem nebo lékárníkem. (100 ml = 14,94 Kč)

• nutričně kompletní tekutá výživa pro pacienty 
trpící nedostatečným příjmem energie a živin 
nebo nechutenstvím z různých příčin

• zvlášť vhodný pro pacienty trpící nedostatečnou 
výživou (senioři), před operací i po ní a pro pacienty 
s nádorovým onemocněním

Nutridrink balíček 7 + 2

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-96  KčBěžná 
cena 295 Kč

199  Kč
Akční cena

-691  KčBěžná 
cena 1390 Kč

699  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 105 Kč

79  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 329 Kč

269  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

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

• při častém pálení žáhy

• uleví až na 24 hod.

• pouze 1 tobolka denně

Apo-Ome 20 
14 tob.

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,38 Kč)

• vysoká dávka  
omega-3 prémiové  
kvality pro zdravé  
srdce, mozek a zrak

• EPA a DHA přispívají  
k normální funkci srdce,  
DHA pak také k udržení  
normální funkce mozku a zraku

• příznivého účinku je dosaženo při minimální  
dávce DHA a EPA 250 mg denně

Omega-3  
rybí olejFORTE 
1000 mg
120 + 60 tob.

Doplňky stravy. (1 tob. = 6,65 Kč)

• 100% olej bez příměsí

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

TEREZIA 
Rakytníkový  
olej 60 tob.

V nabídce také TEREZIA Rakytníkový olej, 
kapky 10 ml za 99 Kč. (100 ml = 990 Kč)

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

• k léčbě akutního 
a chronického průjmu

• neovlivňuje přirozenou 
střevní mikroflóru

Imodium® 
20 tvrdých tob.
RYCHLÁ A ÚČINNÁ  
LÉČBA PRŮJMU.

V nabídce také Imodium® Rapid 2mg, tablety dispergovatelné v ústech 
6 tbl. za 89 Kč.

• kombinace probiotické  
kvasinky S. Boulardii, laktobacilů a prebiotik

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

• vhodný nejen na cesty

Biopron 
FORTE 
30 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 8,30 Kč)

MAGNE B6 
50 obalených tbl.

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

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

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

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

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 519 Kč

399  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 289 Kč

249  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Doplňky stravy. (1 pastilka = 5,27 Kč)

• při nepříjemných pocitech 
v krku způsobených teplotními 
výkyvy a klimatizací

• obsahují vitamin C a zinek 
přispívající k normální  
funkci imunitního  
systému, a navíc propolis

• vhodné pro děti od 3 let, 
těhotné a kojící matky

Tantum Natura Lemon & Honey 
15 gumových pastilek

V nabídce také Tantum  
Natura Orange & Honey s propolisem a vitaminem C,  
15 gumových pastilek za 79 Kč.  (1 pastilka = 5,27 Kč)

V nabídce také Coldrex Horký nápoj Citron, 
10 sáčků za 149 Kč.

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

• s aloe a eukalyptem pro účinnou úlevu od rýmy 
a ucpaného nosu

• přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let

Sinex Vicks Aloe 
a Eukalyptus 
0,5 mg/ml 15 ml

V nabídce také Sinecod 50 mg 10 tbl. za 129 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou 
látkou butamirát-citrát k vnitřnímu užití.

• proti suchému dráždivému kašli

• vhodný pro dospělé a děti od 3 let

• sirup s vanilkovou příchutí

• účinná látka se začíná vstřebávat již od 5 minut

Sinecod 200 ml

• 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. Léčivé přípravky s účinnou látkou flurbiprofen k orálnímu užití. 

• rychlá a dlouhodobá  
úleva od bolesti v krku 

• účinek až na 6 hodin

• při potížích s polykáním

• léčivé přípravky obsahují 
flurbiprofen, který působí 
proti zánětu

STREPFEN 
24 pastilek

V nabídce také STREPFEN Pomeranč  
bez cukru 8,75 mg, 24 pastilek za 149 Kč  
a STREPFEN 16 pastilek za 129 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

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

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

• při revmatické bolesti, bolesti zad, bolesti svalů, 
bolesti kloubů a bolesti v krku při chřipce

• sirup při kašli  
provázejícím nachlazení

• tradiční rostlinný léčivý přípravek

• lze užívat již od narození

Parapyrex 
Combi 
500 mg / 65 mg 
30 tbl.

Hedelix sirup 
100 ml

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

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

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

Coldrex 
Horký nápoj 
Citron s medem 10 sáčků

-20  KčBěžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 145 Kč

119  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 49 Kč

39  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

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 4,99 Kč)

Doplňky stravy. (při využití akce 1 cps. = 3,10 Kč)

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 3,61 Kč)

* Při příjmu 250 mg DHA denně. 

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 1,49 Kč)

Kosmetický přípravek. 

• přípravek pro vazy a šlachy

• obsahuje mangan přispívající  
k normální tvorbě pojivových tkání  
a vitamin C přispívající ke správné 
tvorbě kolagenu pro normální 
funkci kostí a chrupavek

• vysoká dávka 
karotenoidů luteinu 
a zeaxanthinu

• navíc s betakarotenem 
a vitaminy C a E

• komplex vitaminů

• s výtažkem ženšenu pravého, 
který napomáhá snížení únavy

• DHA přispívá k udržení  
normální činnosti mozku*

• jedinečná kombinace lecitinu a rybího oleje s vysokým 
obsahem omega-3 mastných kyselin EPA a DHA

• 100% čistý olej 
z čajovníku 
australského

• ošetřuje, osvěžuje 
a čistí pokožku

Dr.Max 
Achillex 
60 cps.

Dr.Max 
Lutein 
Complex 
Premium 
90 cps.

Dr.Max 
Premium 
GoldAktiv
120 cps.

Dr.Max 
Omega IQ Duo
120 cps. 

Dr.Max 
Tea Tree Oil
10 ml

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

• 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.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 3,33 Kč)

• obsahuje glukosamin sulfát

• navíc kurkumin-fosfolipidový komplex 
a extrakt z pepřovníku černého

Dr.Max 
Glucosamin  
PLUS Curcumin 
120 tbl.

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

• vitamin C přispívá k normální 
funkci imunitního systému

• s postupným uvolňováním až 12 hodin

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

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

V nabídce také Dr.Max Lutein Complex 90 cps., běžná 
cena za 1 ks 299 Kč. (při využiti akce 1 cps. = 2,21 Kč)

599  Kč
Běžná cena za 1 ks

449  Kč
Běžná cena za 1 ks

649  Kč
Běžná cena za 1 ks

269  Kč
Běžná cena za 1 ks

419  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

139  Kč
Běžná cena za 1 ks

189  Kč
Běžná cena za 1 ks



www.drmax.cz

1 + 1

-99  KčBěžná cena 
99 Kč/ks

49,50  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

VINCENTKA
přírodní 0,7 l 1 ks

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

Doplněk stravy. (1 cps. = 7,48 Kč)

Sarapis Soja 60 cps. 

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.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Caltrate PLUS 
90 tbl.

Tanakan 90 tbl.

Zaječická hořká voda
0,5 l

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum k perorálnímu podání.

Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

• k léčbě příznaků kognitivních poruch (např. poruchy 
paměti, pozornosti, snížená schopnost soustředění, 
emoční labilita)

• projímavé účinky

• detoxikační očistná kúra

• přírodní zdroj hořké (epsomské) soli

Kosmetický přípravek. Při koupi 2 balení obdržíte druhé balení za 0,01 Kč.

• bělení pomáhá odstranit 
zabarvení zubů

• redukuje zubní kámen

• neobsahuje peroxidy, sodu 
ani jiná agresivní činidla

• působí proti tvorbě zubního plaku

President White 
zubní pasta 75 ml

V nabídce také Swissdent 
pasta EXTREME, intenzivní 
bělicí pasta 50 ml za 299 Kč.

• zubní kartáček 
s patentovaným 
zástřihem čisticích 
vláken ve tvaru lžíce

SWISSDENT COLOURS, 
trojbalení 
zubních 
kartáčků 
Soft-Medium 
2+1 blister

Kosmetický prostředek.

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 289 Kč

249  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 2 390 Kč

2090  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 499 Kč

449  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 2 690 Kč

2 490  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  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 259 Kč



www.drmax.cz

Zdravotnické prostředky.

Kosmetický přípravek. Zdravotnické prostředky.

• tenká tryska 
pro přesnější aplikaci*

• pomáhá bránit pronikání 
jídla pod náhradu

• mycí prostředek 
bez použití vody

• plnoautomatický pažní tlakoměr

• velký displej a tlačítka

• jednoduché ovládání

• univerzální manžeta

• záruka 3 roky

TENA Wash Mousse 
Mycí pěna 
400 ml

Tonometr digitální 
TENSOVAL 
Comfort Classic 
univerzální 
manžeta

V nabídce také Tonometr digitální 
VEROVAL zápěstní za 999 Kč. 

V nabídce také iD Pants Fit & Feel 
Medium Plus 12 ks za 269 Kč.

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví
Zd

ra
vo

tn
ick

é p
ro

stř
ed

ky
.

• inkontinenční pomůcka pro ženy • inkontinenční pomůcka pro muže

TENA Lady 
Ultra Mini 
28 ks + 50 % NAVÍC

TENA Men 
Level 2   
20 ks + 50 % NAVÍC 

V nabídce také GS Mamavit  
Prefolin + DHA 30 tbl. + 30 cps. za 379 Kč.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 3,45 Kč)

GS Mamavit 100 + 10 tbl.
 To nejlepší pro maminky a miminka
•  pro období plánování těhotenství, těhotenství a kojení
•  obsahuje 800 μg kyseliny listové v přirozené formě s vyváženou 

kombinací 22 vitaminů a minerálů

Vyvinuto ve spolupráci 
s Ústavem pro péči o matku 
a dítě v Praze-Podolí.

Zdravotnické prostředky. Akce platí pouze na nákup 
produktů bez uplatnění předepsaného poukazu od lékaře.

• nový měkký elastický materiál

• diskrétnější

• vypadají jako běžné 
spodní prádlo

• velmi rychlá absorpce 
tekutiny navozující pocit  
sucha, pohlcují zápach

iD Pants Fit & Feel 
Large Plus 
10 ks 

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

SLEVA až 30 Kč na přípravky 
značky Corega NOVINKA

Doplňky stravy.

• optimální dávka folátů (kyselina listová 
a Metafolin®) + DHA pro ženy  
od 13. týdne těhotenství

• navíc s vitaminem D3, který přispívá  
ke správné funkci imunity a k udržení 
normálního stavu zubů a kostí

FEMIBION 2 
s vitaminem D3 
30 tbl. + 30 tob.

V nabídce také FEMIBION 1 
s vitaminem D3 30 tbl. 
za 299 Kč. (1 tbl. = 9,97 Kč)

Zdravotnické prostředky.

• pro klinicky přesné a ověřené 
měření krevního tlaku a pulzu

• 3 roky záruka, novinka  
s EASY manžetou (pro  
normální i silnou paži) 

• balení se síťovým zdrojem  
navíc v hodnotě 300 Kč

Tonometr 
OMRON 
M300 Plus  
se síťovým 
zdrojem

V nabídce také Tonometr OMRON M2  
basic FIT s krokoměrem za 1 290 Kč.

EXKLUZIVNĚ

pouze v lékárnách 

Dr.Max

-150  KčBěžná 
cena 529 Kč

379  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 269 Kč

249  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 165 Kč

149  Kč
Akční cena

-90  KčBěžná 
cena 589 Kč

499  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-240  KčBěžná 
cena 1 890 Kč

1 650  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

-191  KčBěžná 
cena 1 190 Kč

999  Kč
Akční cena



1+1 NAVÍC
HYALURON-FILLER

OČNÍ KRÉM*

* 1+1 navíc na produkty proti vráskám, ke každému přípravku proti vráskám NAVÍC HYALURON-FILLER oční krém 15 ml. 
Akce platí na produkty z řady HYALURON-FILLER, HYALURON-FILLER + VOLUME LIFT, VOLUME-FILLER, 

HYALURON-FILLER + ELASTICITY, Q10 Active a EVEN BRIGHTER od 2. 5. do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob.

www.drmax.cz

Krása  
& zdraví

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.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou heparinum natricum ke kožnímu podání.

• pro léčbu křečových žil 
a jejich příznaků, pohmožděnin, modřin a otoků

• úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy, vysoká 
koncentrace účinné látky ve formě gelu v tubě

Lioton 100 000 
gel 100 g

Kosmetický přípravek.

• péče o nohy bez křečových žil,  
metličkových žilek a otoků  

• obsahuje escin a flavonoidy

Priessnitz 
Mazání  
z řady Žíly a cévy 
De Luxe 
125 ml

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

• 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!

Při nákupu Puressentiel Čisticí sprej
41 esenciálních olejů 200 ml NAVÍC
Puressentiel Roll-on s esenciálními 
oleji 5 ml za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

AKCE

-40  KčBěžná 
cena 309 Kč

269  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 189 Kč

139  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 219 Kč

189  Kč
Akční cena

-140  KčBěžná 
cena 589 Kč

449  Kč
Akční cena



Sleva 20 % na všechny kosmetické přípravky značky Uriage produktové řady Bariésun. 
Akce platí pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max nebo pro registrované zákazníky e-shopu drmax.cz.

BARIÉSUN
Velmi vysoká 

ochrana pokožky 
před slunečním 

zářením.
SLEVA 

2 0 %

• velmi vysoký stupeň ochrany
• garantovaná voděodolnost
•  extrakt z mořské „zlaté“ řasy Laminaria Ochroleuca 
equilibria-cosmetics.cz

K dostání exkluzivně v lékárnách Dr.Max 
a na e-shopu drmax.cz

TO NEJLEPŠÍ POD SLUNCEM

*  Při nákupu libovolného kosmetického přípravku EQUILIBRIA Sun Baby získáte NAVÍC 
EQUILIBRIA After Sun Lotion 200 ml za 0,01 Kč. Akce platí pouze pro držitele 
Karty výhod Dr.Max nebo pro registrované zákazníky e-shopu drmax.cz.

1+1*



Nutrimama 
Profutura
mléčný nápoj 
pro kojící matky 
400 g

SLEVA
při koupi 3 ks

* Nutrilon obsahuje vitaminy A, C a D, které přispívají ke správné funkci imunitního systému. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka. Akce platí od 1. do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob. Kojení 
je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Způsob použití a další informace na obalech a na webových stránkách. Potravina pro zvláštní výživu – dietní potravina 
pro zvláštní lékařské účely. Nutrimama Profutura: Doplněk stravy. Není náhradou pestré a vyvážené stravy.

Nutrilon Profutura kaše
225 g

Nutrilon Pronutra mléka 2, 3, 4, 5
800 g
• platí i pro vanilkovou příchuť

Hami  kaše 
225 g

Nutrilon Profutura mléka 2, 3, 4
800 g

Nutrilon ProExpert 2 HA
800 g
•   mléčná kojenecká výživa  

při alergii v rodině

 V nabídce také Nutrilon 2 AR  
800 g za 369 Kč (100 g = 46,13 Kč)  
a Nutrilon 2 Comfort ProExpert 
400 g za 219 Kč (100 g = 54,75 Kč).

Hami  kojenecké 
mléko 12+
600 g

Hami  kojenecké 
mléko 6+
800 g

Nutrilon Pronutra kaše
225 g

SLEVA
při koupi 3 ks

Spolehněte se na Nutrilon pro podporu
 zdraví a odolnosti Vašeho dítěte*

40 let výzkumu mateřského mléka 

unikátní směs prebiotik GOS/FOS 
s klinickou evidencí

(při využití akce 100 g = 37,38 Kč) (při využití akce 100 g = 49,88 Kč) (100 g = 26,22 Kč)

(100 g = 53,63 Kč) (100 g = 32,25 Kč) (100 g = 35,11 Kč)

(100 g = 34,88 Kč) (100 g = 33,17 Kč) (100 g = 24,44 Kč)

-210  KčBěžná 
cena 369 Kč/ks

299  Kč/ks
Při koupi 3 ks

-120  KčBěžná 
cena 439 Kč/ks

399  Kč/ks
Při koupi 3 ks

-20  KčBěžná 
cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 489 Kč

429  Kč
Akční cena

-46  KčBěžná 
cena 175 Kč

129  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 349 Kč

279  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 239 Kč

199  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 95 Kč

79  Kč
Akční cena

-14  KčBěžná 
cena 69 Kč

55  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek užívaný 
tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců 
a batolat k vnitřnímu užití.

Kosmetické přípravky.

• zmírní potíže při růstu zoubků

• působí na více příznaků 

• snadno použitelné jednorázové obaly

• homeopatie vhodná pro kojence a batolata

• kosmetický přípravek do koupele 
pečující o citlivou pokožku dětí

CAMILIA®  
perorální roztok 
v jednodávkovém obalu 
10× 1 ml

LEROS BABY 
Dětská bylinná
koupel Ovesná 
5 sáčků po 20 g

V nabídce také LEROS BABY Dětská bylinná 
koupel S měsíčkem 5× 20 g za 65 Kč.

Péče o dítě

Kosmetický přípravek.

• jemný šampon pro suchou a citlivou pokožku  
hlavy dětí i dospělých

• obsahuje velmi jemné tenzidy pro obzvláště šetrné mytí

• ulevuje od svědění a pnutí pokožky hlavy 

• neštípe v očích 

• vhodný i pro pokožku se sklony k ekzémům

Linola 
Šampon
200 ml

Kosmetický přípravek.

• účinně chrání citlivou 
pokožku před 
vznikem opruzenin 
v oblasti plenek

• výtažky z měsíčku 
lékařského v BIO 
kvalitě mají zklidňující 
a hojivé účinky i na již 
vzniklé opruzeniny

Měsíčkový 
kojenecký 
krém 75 ml 

Sunar® 
complex 
2, 3, 4 a 5 
600 g
Kojenecká a batolecí 
výživa s mléčným tukem
• komplexní péče  

pro spokojené bříško

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

Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka. Sunar complex 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy.  
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (při využití akce 100 g = 33,17 Kč)

AKCE

Doplněk stravy. (100 ml = 4 653,33 Kč)

• probiotické kapky 7,5 ml

• komplex 2 probiotických kmenů a fruktooligosacharidů

• 2 kmeny (L. reuteri a L. rhamnosus) a 250 milionů 
probiotických bakterií v denní dávce

• pouze 5 kapek denně

• pro děti od narození

APO-LAKTÍK 
for Baby 
7,5 ml

Doplněk stravy. (100 g = 44 Kč)

• želé s vitaminy, zinkem a rutinem

• speciálně určené pro děti od 3 let

MAX Kids 
Gummies 
AIRPLANES
225 g

-50  KčBěžná 
cena 219 Kč

169  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 389 Kč

349  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 239 Kč

199  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 249 Kč/ks

199  Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

-50  KčBěžná 
cena 149 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 75 Kč

65  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 31. 5. 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.

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

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

• obsahuje geraniol

• neobsahuje insekticidy ani hormony

• rychle po aplikaci likviduje 
blechy, klíšťata a vši

• nevhodné pro kočky!

FYTO OBOJEK 
FORTE 
pro psy a kočky 
65 cm

Antiparazit 
Derma Šampon 
250 ml

Veterina

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

FYTO PIPETA pro malé  
psy do 10 kg a kočky, 15 ml

• repelentní pipeta proti klíšťatům  
i blechám, vhodná pro psy i kočky

• neobsahuje insekticidy ani hormony

1 + 1

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

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

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.

Veterinární léčivý přípravek.

• odčervovací tablety  
pro kočky

• účinné proti oblým  
i plochým červům

• 1 tableta na 4 kg živé váhy

Dehinel 
230 mg / 20 mg 
potahované 
tablety pro 
kočky 2 tbl. 

Veterinární léčivé přípravky.

V nabídce také Dehinel plus XL 
tablety pro psy 2 tbl. za 139 Kč.
1 tableta na 35 kg živé váhy.

V nabídce také Zdravá srst šampon 250 ml za 169 Kč.

Dehinel 
Plus Flavour 
tablety  
pro psy 2 tbl.
• trojsložkové odčervovací 

tablety pro psy

• účinné proti oblým 
i plochým červům

• 1 tableta na 10 kg živé váhy

Veterinární léčivé přípravky k vnějšímu užití pro psy.

• určeno k léčbě a prevenci napadení blechami 
nebo klíšťaty, kde je nezbytný repelentní 
účinek (bránící sání)  
proti flebotomům,  
krev sajícím  
mouchám  
nebo komárům

FRONTLINE TRI-ACT
spot-on pro psy 
10–20 kg 1 pipeta

V nabídce také Frontline Tri-Act spot-on pro psy 2–5 kg za 249 Kč, Frontline Tri-Act spot-on pro psy 5–10 kg za 269 Kč, 
Frontline Tri-Act spot-on pro psy 20–40 kg za 349 Kč a Frontline Tri-Act spot-on pro psy 40–60 kg za 449 Kč.

Odčervujete pravidelně? 
Víte, proč byste měli?

•  ochráníte tak nejen své miláčky, 
ale i sebe a své nejbližší

•  psí exkrementy jsou všude kolem nás
•  skoro každý pes je za život napaden 

červy – nejčastěji škrkavkami
•  blechy jsou přenašeči tasemnice
•  nejen malé děti si nemyjí ruce 

po kontaktu se zvířetem
•  snadno se přenáší na člověka

Nejen proto odčervujte své zvíře 
pravidelně alespoň 1× za 3 měsíce!

Dr.MaxTip

NOVINKA

-50  KčBěžná 
cena 449 Kč

399  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 139 Kč

89  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 95 Kč

69  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 85 Kč

59  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 349 Kč

299  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

-169  KčBěžná cena 169 Kč/ks

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


