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Radost 
z pohybu
Pohyb dělá dobře našemu tělu i mysli – posiluje svaly, zlepšuje kondici i spánek a přináší nám 
radost. Máte vysoký tlak, cholesterol či cukrovku? Tím spíše pravidelný pohyb potřebujete – 
pomáhá totiž snižovat krevní tlak i cukr v krvi. Bolí Vás klouby? Pravidelný pohyb je nutný 
pro náležité vyživování kloubní chrupavky, a navíc pohyb zlepšuje i pevnost kostí. Jste často 
nachlazení? I na to je pohyb odpovědí. Nikdy není příliš pozdě začít s pravidelnou  
fyzickou aktivitou – vždy ji ale přizpůsobte Vašemu zdravotnímu stavu a kondici.  
Nemusíte překonávat rekordy pro to, abyste naplno využili všech výhod, které pohyb  
přináší. Důležitý je především Váš dobrý pocit a radost z pohybu.

1.–30. 9. 2018

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

• rychlá a účinná úleva od horečky 
a bolesti, včetně bolesti hlavy, zad, 
zubů či bolesti při menstruaci

Nurofen Rapid 
400 mg 
10 měkkých tob.

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

• pomáhá při bolesti hlavy,  
zubů, zad, svalů, kloubů 
a menstruační bolesti

• snižuje horečku

• tlumí zánět

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Ibalgin® 400 
100 tbl. 
Účinné analgetikum:

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou sodná 
sůl diklofenaku k vnějšímu užití. 

• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

• přípravek mohou používat dospělí 
a mladiství od 14 let

Olfen, gel 
100 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou sodná 
sůl diklofenaku k vnějšímu užití. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý 
přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití. -50  KčBěžná 

cena 169 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 79 Kč

49  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cenaPečlivě čtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek s účinnou látkou 
paracetamol k vnitřnímu užití.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,38 Kč)

• tlumí bolest, snižuje teplotu, 
pomáhá při chřipce

• nedráždí žaludek
• je vhodný i pro diabetiky
• vyroben v České republice

• obsahuje organickou formu hořčíku 
(magnesium laktát) a vitamin B6

• hořčík přispívá: 
 – ke snížení míry únavy a vyčerpání 
 – k normální činnosti svalů 
 – k normální psychické činnosti

Paralen® 500
24 tbl.

Dr.Max 
Magnesium B6
50 tbl.

-20  KčBěžná 
cena 39 Kč

19  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

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

• k úlevě od bolesti hlavy, zubů,  
svalů, kloubů a menstruační bolesti 

• snižuje horečku a tlumí zánět

Algirin 500 mg 
tablety 10 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou šťáva 
a extrakt z čerstvé nati kostivalu cizího (symphytum × uplandicum NYMAN) 
ke kožnímu podání.

• k léčbě sportovních 
a úrazových poranění, 
pohmožděnin a vymknutí

• při bolesti svalů a kloubů

• k léčbě špatně se hojících i otevřených ran

Traumaplant 
mast 100 g

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

• švýcarský 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 kostička = 4,98 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.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou paracetamol k vnitřnímu užití.Doplněk stravy. (1 tbl. = 13,30 Kč)

• tlumí bolest, snižuje  
teplotu, pomáhá při chřipce

• nedráždí žaludek

• je vhodný i pro diabetiky

• vyroben v České republice
• s obsahem vitaminu B1, B6  

a niacinu, které přispívají  
k normální činnosti nervové soustavy

Paralen® 500 
24 tbl.

Revitanerv 
Strong 30 tbl.

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.

Nečekejte, až se u Vás projeví 
nedostatek vitaminů a minerálů. 
Varovné signály jsou různé, může 
jít o mravenčení v končetinách, 
brnění a pálení, bolesti zad, 
ramen a kloubů, zhoršené vidění, 
poruchy spánku, únavu, ztrátu 
nálady a mnohé další. Ochrana 
normální činnosti nervové 
soustavy se vyplatí.

Dr.MaxTip

-26  KčBěžná 
cena 175 Kč

149  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 379 Kč

299  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 39 Kč

19  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 469 Kč

399  Kč
Akční cena



Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.07.2018.1449 
* Zdroj: IMS prodeje z/do lékáren, trh 03G – Acid control&Heartburn prd., v hodnotě, období: 2016, 2017 a 1–3 2018.

1NA
PÁLENÍ
ŽÁHY*

ZapomeNte na pálení Záhy!
Ulevuje jiZ bEhem 5 minut

www.drmax.cz

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

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

• pro úlevu 
od nadýmání

• vhodný 
pro kojence, 
děti i dospělé

• dávkování 
pro kojence 
5–10 kapek 
před každým 
kojením

Espumisan® kapky 
100 mg/ml
30 ml

V nabídce také Espumisan® 40 mg, 
100 měkkých tobolek za 159 Kč.

Gingio® 
40 mg,
potahované 
tablety 
90 tbl.

Čtěte pečlivě příbalový leták. Léčivý přípravek s účinnou látkou ginkgo 
extractum siccum raffinatum et quantificatum k perorálnímu podání.

• užívá se k léčbě příznaků lehkých poruch  
mozkových funkcí souvisejících s věkem při mírné demenci, 
jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění

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

• krátkodobá léčba zácpy, 
snadné vyprázdnění

• projímadlo působící 
šetrně v tlustém střevě

• užívá se večer – efekt 
se dostaví zpravidla 
po 10–12 hodinách

• pohodlné dávkování 
dle individuální potřeby

Regulax 
pikosulfát 
kapky 50 ml

Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,79 Kč)         * 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

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,66 Kč)

• nová generace péče o prostatu, 
potenci a vitalitu – tři účinky 
v jedné kapsli denně

• slivoň africká – prostata, maca – 
sexuální zdraví a fyzická kondice, 
sibiřský ženšen – vitalita

Cemio RED3  
90 cps.

V nabídce také Cemio RED3  
60 cps. za 449 Kč. 
(1 cps. = 7,48 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 22,90 Kč)

• se zlatobýlem, který  
napomáhá udržení zdravých močových cest

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

Urinal Akut 
10 tbl.

-40  KčBěžná 
cena 269 Kč

229  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-36  KčBěžná 
cena 175 Kč

139  Kč
Akční cena

-150  KčBěžná 
cena 749 Kč

599  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 249 Kč

229  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 145 Kč

135  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 79 Kč

69  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 225 Kč

199  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
chlorhexidini digluconas k orálnímu podání.

Doplněk stravy. (100 g = 58 Kč)

• ničí široké spektrum 
bakterií i viry

• proti infekcím v dutině ústní

• mátová příchuť

• rakytník pomáhá  
podporovat obranyschopnost 
imunitního systému

• šípek je zdrojem přirozeně se 
vyskytujících antioxidantů

Septofort 
2 mg 24 tbl.

Apotheke 
Rakytníkový čaj 
20× 2,5 g 

V nabídce také Apotheke 
Šípek plod čaj 20× 2,5 g 
za 25 Kč. 
Potravina. (100 g = 50 Kč)

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

• úleva od bolesti v krku

• zvlhčení a zklidnění podrážděné sliznice

Orasept  
med a citron  
0,6 mg / 1,2 mg 
24 pastilek

V nabídce také Orasept menthol 0,6 mg / 1,2 mg 
24 pastilek za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli

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

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli 

Theraflu Forte  
1 000 mg / 200 mg / 12,2 mg  
prášek pro perorální 
roztok v sáčku 10 ks

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

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

• léčí vlhký kašel – působí na hustý hlen,  
rozpouští ho a usnadňuje tak vykašlávání 

• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

Acetylcystein 
Dr.Max 600 mg 
10 šumivých tbl.

V nabídce také Coldrex MaxGrip Citron 10 sáčků 
za 149 Kč a Coldrex tablety 24 tbl. za 129 Kč.

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

• horký nápoj s kombinací 3 účinných látek, který 
uleví od příznaků chřipky a silného nachlazení

• snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy,  
bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos

Coldrex  
MAXGrip  
Lesní ovoce 10 sáčků

Doplňky stravy. (při využití akce 1 pastilka = 3,27 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 49 Kč/ks při koupi 2 ks.

AKCE

-26  KčBěžná 
cena 135 Kč

109  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 189 Kč

159  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-100  KčAkční cena při 
koupi 1ks 79 Kč/ks
Běžná cena 99 Kč/ks

49  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
butamirati citras k perorálnímu podání.

• léčí suchý, dráždivý kašel různého původu

Tussical 
7,5 mg / 5 ml 
sirup 200 ml 

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou benzydamini hydrochloridum k orofaryngeálnímu podání.

• proti zánětu a bolesti v krku a dutině ústní

• je vhodný i pro děti starší 6 let a dospělé

• šetrný aplikátor

• příchuť máty

Larymed
1,5 mg/ml 
orální sprej, 
roztok
30 ml

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

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

• uvolní ucpaný nos  
a nosní dutiny

• snižuje otok nosní sliznice

SANORIN 1 PM 
nosní sprej, 
roztok 10 ml

V nabídce také SANORIN  
0,5 PM nosní sprej,  
roztok 10 ml za 79 Kč.

Doplňky stravy. (při využití akce 100 g = 49,85 Kč)

• sirup s beta-glukany, nukleotidy a vitaminem C,  
který přispívá k normální funkci imunitního systému

multiIMUN 
sirup 
330 g

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

1 + 1

V nabídce také nosní sprej SANORIN Aqua Plus 20 ml za 119 Kč 
a Sanorin Aqua Anti-Allergy 20 ml za 119 Kč, nosní sprej Sanorin 
Aqua Free 120 ml a Sanorin Aqua Free Baby 120 ml za 199 Kč.

Zdravotnické prostředky.

• izotonický nosní sprej s obsahem 
propolisu, mateřídoušky a eukalyptu

• k podpůrné léčbě infekční rýmy

Sanorin Aqua NATURA 
sprej 20 ml

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 89 Kč

79  Kč
Akční cena

-329  KčBěžná cena 329 Kč/ks 

164,50  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena
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Dlouhodobě 
snížené 

ceny

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Caltrate PLUS 
90 tbl.

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

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

VINCENTKA
přírodní 0,7 l

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

-300  KčBěžná 
cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Wobenzym 
800 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou serenoae extractum spissum k vnitřnímu užití.

Prostamol UNO 
90 měkkých tob.

Doplněk stravy. (1 cps. = 7,82 Kč)

Sarapis Soja 
60 cps. 

Zaječická hořká 
500 ml
Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

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

Flavobion 
70 mg
50 tbl.

Výživu konzultujte s lékařem. HiPP 2 BIO Combiotik 
je pokračovací mléčná kojenecká výživa. Kojení je  
pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 46,56 Kč)

HiPP 2, 3, 4 
Combiotik 900 g

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 499 Kč

469  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 649 Kč

599  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 449 Kč

419  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 2 690 Kč

2 490  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

-251  KčBěžná 
cena 1 250 Kč

999  Kč
Akční cena
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Více informací  
na www.drmax.cz.

Probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2018.

 „SLOŽME
SE SPOLU NA TAXÍK
       PRO SENIORY”

Využijte akční nabídku

Na produkty vlastní značky Dr.Max

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele  
Karty výhod Dr.Max, a to do 30. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob. Akce se z důvodu legislativního omezení nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max.
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Kosmetický přípravek.

Zdravotnické prostředky.

• ochranný krém při inkontinenci 
podporuje zklidnění pokožky 
(aloe vera, vitamin E, urea 
a glycerin)

• dobře vstřebatelný 
a nezanechává  
pocit mastnoty

• s obsahem  
makadamového  
oleje

• spolehlivé a diskrétní vložky pro ženy s lehkým únikem moči nyní ve výhodném balení

Dr.Max 
Ochranný krém
100 ml 

Corega Max 
Control
40 g

DEPEND Ultra 
Mini Duopack
2× 22 ks

DEPEND Mini 
Duopack
2× 14 ks

DEPEND Normal 
Duopack
2× 14 ks

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

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 
Medium 
Plus 
12 ks

iD Pants 
Fit & Feel 
Large 
Plus
10 ks

V nabídce také Corega BIO tabs Antibakteriální 
tablety 30 ks za 89 Kč a Corega Whitening 
Antibakteriální tablety 30 ks za 89 Kč.

Zdravotnické prostředky.

• zajišťuje extra silnou fixaci  
po dobu až 12 hodin

• brání ulpívání zbytků  
jídla pod náhradou 

• přesná tryska pro přesnější aplikaci

• bez zinku

Mezizubní kartáčky.

• zajišťují jednodušší zavádění do mezizubních prostor

• díky flexibilnímu a plastem izolovanému  
drátku mají dlouhou životnost

• šetrné k citlivým krčkům a dásním

TePe Original 
Mezizubní  
kartáčky – různé druhy

Dostupné v šesti barevně odlišených 
velikostech. Baleno v blistru, 6 ks + krytka v balení.

ŠVÉDSKÁ KVALITA, ŠPIČKOVÉ POMŮCKY ÚSTNÍ HYGIENY

Kosmetický přípravek.

• originální micelární voda 
pro dokonalé odlíčení pleti

Bioderma  
Sensibio H2O
500 ml

-200  KčBěžná 
cena 499 Kč

299  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 289 Kč

269  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 89 Kč

69  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 269 Kč

249  Kč
Akční cena

99  Kč 99  Kč 99  Kč
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Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. (100 ml = 14,92 Kč) Doplněk stravy.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Canesten® krém je léčivý přípravek  
k vnějšímu použití s účinnou látkou clotrimazolum. L.CZ.MKT.CC.02.2018.1340.

Doplněk stravy. (1 cps. = 1,66 Kč)

* Při příjmu 250 mg DHA denně.
Doplněk stravy. (1 cps. = 1,66 Kč)

• výživa při zdravotních obtížích 

• zvláště vhodná pro seniory, 
při hubnutí a nechutenství

• obsahuje příchutě: 2× čokoláda, 
2× vanilka, 1× oříšek a 1× jahoda

• od narození, vhodný 
i pro těhotné a kojící 
ženy i seniory

• léčí plísňová onemocnění kůže

• vhodný i na léčbu vnějších projevů vaginální mykózy

• působí na více druhů plísní

• pro dospělé a děti již od 2 let věku

• rostlinné steroly přispívají  
k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

• s obsahem fytosterolů a lecithinu

• DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku*

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

Fresubin Protein 
Energy DRINK 
balíček 5+1 Kalciový 

sirup 
100 ml

Canesten®  
krém 20 g

Dr.Max Sterolla
90 cps.

Dr.Max  
Omega IQ Duo
120 cps.

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

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

Ocuvite 
LUTEIN forte 
60 + 30 tbl.

V nabídce také Optive 
Fusion 10 ml za 299 Kč.

Zdravotnické prostředky.

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

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

Refresh 
oční kapky 
15 ml

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,38 Kč)

• vysoká dávka omega-3 

• DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku

• DHA přispívá k udržení normálního stavu zraku

• EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce

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

Doplňky stravy. (100 ml = 99,60 Kč)

• rybí olej z Norska s tradicí od roku 1854

• bohatý zdroj omega-3  
mastných kyselin EPA a DHA

• vysoký obsah vitaminu D

• s citronovou příchutí

Möller’s Omega 3  
dospělí 50+, 250 ml

V nabídce také Möller’s  
Omega 3 ovocná příchuť  
250 ml, Möller’s  
Omega 3 natur 250 ml 
a Möller’s Omega 3 citron 
250 ml za 249 Kč.

AKCE

-70  KčBěžná 
cena 219 Kč

149  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 289 Kč

249  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 519 Kč

399  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 189 Kč

139  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 259 Kč

179  Kč
Akční cena

-60  KčAkční cena při  
koupi 1ks 129 Kč/ks
Běžná cena 139 Kč/ks

109  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

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

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální 
obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Nárok na  slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod 
Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis 
ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by 
sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní 
cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na  úrovni nákladů, které 
Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách 
či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.



Sleva 30 % platí na kosmetické přípravky řady Hyséac značky Uriage.

Hyséac
Péče o pleť se 

sklonem k akné30% 
SLEVA

Exkluzivně v lékárnách

VĚDA A PŘÍRODA 
SPOJILY SÍLY
PRO DOKONALÉ ODLÍČENÍ,  

VYČIŠTĚNÍ A OSVĚŽENÍ VAŠÍ PLETI

Při nákupu dvou libovolných Micelárních vod Nuance zaplatíte za druhou z nich pouze 0,01 Kč.

1 + 1

Bébé
Péče o dětskou 

pokožku s termální 
vodou Uriage.

 

20% 
SLEVA

www.drmax.cz



Sunárek Cool ovoce  
120 g, různé druhy

(100 g = 15,83 Kč)

Sunar Complex 2, 3, 4 a 5, 600 g
(při využití akce 100 g = 33,17 Kč)

KOMPLEXNÍ PÉČE PRO SPOKOJENÉ BŘÍŠKO

1) Podle zákona. Vitaminy A, C a D přispívají k normální funkci imunitního systému.
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka.

Sunárek mléčná kaše
225 g, různé druhy

(100 g = 26,22 Kč)

V nabídce také:

Sunar Gravimilk 300 g, různé druhy za 129 Kč. Běžná cena 159 Kč. (100 g = 43 Kč) 
Sunárek rozpustný nápoj 200 g, různé druhy za 79 Kč. Běžná cena 99 Kč. (100 g = 39,50 Kč) 

Sunárek kašička s cereáliemi 120 g, různé druhy za 29 Kč. Běžná cena 35 Kč. (100 g = 24,17 Kč) 
Sunárek hotové jídlo 120 g, různé druhy za 29 Kč. Běžná cena 39 Kč. (100 g = 24,17 Kč) 

Sunárek Do ručičky 90 g, různé druhy za 19 Kč. Běžná cena 25 Kč. (100 g = 21,11 Kč)

Sunar Premium 2, 3, 4, 600 g
(při využití akce 100 g = 46,50 Kč)

Sunárek BIO křupky 
50 g, různé druhy

(100 g = 70 Kč)

ZNÁ TAJEMSTVÍ  
MATEŘSKÉHO MLÉKA

PRÉMIOVÁ PÉČE PRO IMUNITU 1)

Inspirováno 
mateřským 

mlékem

www.sunar.cz

NOVINKA

AKCE

AKCE

-100  KčBěžná 
cena 249 Kč/ks

199  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-60  KčBěžná 
cena 309 Kč/ks

279  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-6  KčBěžná 
cena 65 Kč

59  Kč
Akční cena -6  KčBěžná 

cena 25 Kč

19  Kč
Akční cena

-14  KčBěžná 
cena 49 Kč

35  Kč
Akční cena
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NOVINKA

Doplňky stravy. (1 ks = 5,63 Kč)

Zdravotnický prostředek.

• silné kosti a zdravé zuby 
(vápník a vitamin D3 jsou  
potřebné pro normální růst  
a vývoj kostí u dětí a pro  
udržení zdravých zubů)

• podpora přirozené imunity (vitamin D3 
a vitamin C přispívají ke správné funkci imunitního systému)

• roztok proti vším
• komplexní péče, navíc 

hřebínek – 100% přírodní
• likviduje vši, larvy i hnidy
• prokázaná účinnost  

už za 10 minut  
od první aplikace

• šetrné k vlasům i prostředí

Marťánci 
Futura 3–6 let, 
cucací tablety 
30 ks 

Puressentiel 
Roztok proti vším 
s hřebínkem 
100 ml 

V nabídce také Marťánci Futura 1–3 roky,  
sirup 125 ml za 169 Kč (100 ml = 135,20 Kč) a Marťánci Futura 
6–9 let, gelové sáčky 20 ks za 249 Kč. (1 ks = 12,45 Kč)

V nabídce také kosmetický přípravek 
Puressentiel Šampon Podoux® 200 ml za 219 Kč.

Péče o dítě

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. (při využití akce 1 ks = 2,52 Kč)

• želé multivitaminy pro děti se zvýšeným 
obsahem vitaminu D a C pro správnou funkci imunity

• s vynikající chutí černého bezu a 100% přírodními barvivy a aroma

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

Vibovit 
Imunity 50 ks

2 + 1

V nabídce také RAKYTNÍČEK multivitaminové 
želatinky Džungle 70 ks, Mořský svět 140 ks, 
Hruška 70 ks a Višeň 70 ks za 199 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• užívá se k prevenci a léčbě 
nedostatku vitaminů

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

• ke zlepšení 
celkového stavu 
po prodělané nemoci

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

Multi-Sanostol 
300 g

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.

• zmírní potíže při růstu zoubků
• působí na více příznaků 
• snadno použitelné jednorázové obaly
• vhodné pro kojence a batolata

CAMILIA®  
perorální  
roztok  
v jednodávkovém obalu 10× 1 ml

Doplněk stravy. (1 ks = 2,84 Kč)

• s 9 vitaminy a rakytníkem 
na podporu imunity

• bez příměsí 
a konzervačních látek

RAKYTNÍČEK  
multivitaminové 
želatinky 
s rakytníkem 
70 ks

*  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.

Při nákupu Paranit sprej  
100 ml + hřeben + šampon 
100 ml obdržíte NAVÍC  
Paranit preventivní sprej  
proti vším 100 ml za 0,01 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

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)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,54 Kč)

• limitovaná edice  
se soutěží o skvělé ceny

• originální patentovaná  
látka ProteQuine®  
a vitamin C, který přispívá  
ke správné funkci imunity 

• medvědí síla s 20letou tradicí!

Preventan® 
Junior 
ovocný mix 
90 tbl.

NOVINKA
Nutrilon 2, 3, 4, 800 g*

• vyvinuta na základě 40 let  
výzkumu mateřského mléka

• unikátní směs prebiotik  
GOS/FOS s klinickou evidencí 

•  obsahuje omega 3 mastné  
kyseliny (ALA) přispívající  
k rozvoji mozku

NOVÁ GENERACE MLÉK

* Včetně příchutí.

AKCE

Více info na www.preventan.cz

1 + 1

-50  KčBěžná 
cena 219 Kč

169  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-170  KčBěžná 
cena 619 Kč

449  Kč
Akční cena

-189  Kč
126  Kč/ks

Akční cena při nákupu 3 ks

Běžná cena 189 Kč/ks

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

439  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 399 Kč

319  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. do 30. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Veterina

Veterinární přípravek.

Veterinární přípravek.

• komplexní kloubní 
výživa pro koně

• pro výživu, ochranu 
a regeneraci kloubních 
chrupavek a tkání

• stop klíšťatům,  
blechám a vším

• vhodné použít před aplikací 
obojků a spot-on pipet

• nevhodné pro kočky!

Alavis 
Triple Blend 
Extra Silný
700 g

ANTIPARAZIT 
Derma 
Šampon 
250 ml 

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 129 Kč, Fypryst 268 mg roztok pro nakapání  
na kůži pro psy 1 pipeta za 149 Kč a Fypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy 1 pipeta za 179 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 léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.07.2017.0347.

Drontal 
tablety 
2 tbl.

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

• originální odčervení pro kočky od firmy Bayer

• doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce

• chrání kočky a koťata proti blechám až 4 týdny 

• účinný proti dospělým blechám  
i jejich larvám v prostředí

• blechy nemusí kousnout, aby vstřebaly 
účinnou látku Imidacloprid – hubí  
blechy pouhým dotykem 

V nabídce také Advantage 80 mg  
roztok pro nakapání na kůži – spot-on  
pro velké kočky a králíky 1 pipeta za 189 Kč. L.CZ.MKT.AH.07.2018.0527.

V nabídce také Proactivet MIKROPARAZIT 
veterinární dezinfekce 250 ml za 199 Kč. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace 
o přípravku. Polymerová dezinfekce bez chloru a alkoholu. 
Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Správná frekvence pro odčervení 
dospělých psů a koček jsou  
3 měsíce. Neodčervenému 
zvířeti hrozí zdravotní problémy: 
chudokrevnost, oslabená imunita 
a snížený příjem živin. Při odčervení 
dopřejte svému mazlíčkovi 
probiotika a látky bohaté na živiny. 
Odčervením a péčí o zažívání 
lze předcházet zdravotním  
potížím našich psů a koček. 

Dr.MaxTip

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Veterinární přípravek. Fyto obojek Forte, složení: geraniol 5 g/kg. Fyto spray, složení: geraniol 0,3 g/kg. Používejte biocidní přípravky bezpečně. 

Veterinární přípravek.

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

• obsahuje geraniol

• neobsahuje insekticidy ani hormony

• podávejte při odčervení, 
obsahuje Enterococcus,  
probiotika psů a koček

• má příznivý vliv 
na zažívání a imunitu díky 
spirulině – řase, která 
dodává široké spektrum 
živin, vitaminů a minerálů

FYTO OBOJEK 
FORTE 
pro psy a kočky 
65 cm

Péče o zažívání
90 tbl.

449  Kč
Akční cena

Při nákupu Fytoobojku Forte získáte veterinární přípravek Fyto spray 200 ml za 0,01 Kč.

Při nákupu veterinárního přípravku Péče o zažívání 90 tbl. získáte NAVÍC veterinární 
přípravek PARAZYX pro psy do 15 kg a kočky nebo PARAZYX pro psy od 15 kg do 30 kg 
za 0,01 Kč.

1 + 1

1 + 1

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 139 Kč

89  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 219 Kč

169  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 1 290 Kč

1 090  Kč
Akční cena

399  Kč
Akční cena


