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Eucerin Pigment 
Control SPF 50+
Emulze na opalování na 
obličej s depigmentačním 
účinkem SPF 50+
50 ml

Akční cena

399 Kč
Běžná cena
549 Kč

Ušetříte
150 Kč

sleva
150 Kč

Při nákupu přípravků Vichy získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.

Při nákupu přípravků Avène SUN nad 400 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.

Při nákupu přípravků A-DERMA Protect získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.

*Studie provedená společností IQVIA, prosinec 2020, Česká republika. 90 dermatologů odpovídalo na 
otázku: Kterou dermokosmetickou značku doporučujete nebo předepisujete nejvíce na fotoprotekce? 

Při nákupu přípravků LRP Anthelios získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 100 Kč a navíc CeraVe, hydratační mléko, 88 ml za 0,01 Kč.

**Pečlivě čtěte návod k použití. Eucerin Actinic Control MD SPF 100 je zdravotnický prostředek. Číslo notifikované osoby 0482. 
Při nákupu přípravků Eucerin SUN získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč. 

Eucerin  
Actinic  

ControlMD  
SPF 100**

80 ml

Akční cena

499 Kč
Běžná cena
649 Kč

Ušetříte
150 Kč

A-DERMA PROTECT KIDS
Dětské opalovací mléko 

SPF 50+ , 250 ml

Akční cena

449 Kč
Běžná cena
599 Kč

Ušetříte
150 Kč

A-DERMA PROTECT AD
Krém SPF 50+ 
150 ml

Akční cena

419 Kč
Běžná cena
569 Kč

Ušetříte
150 Kč Avène 

Sport fluid 
SPF 50+        

100 ml

Avène Intense Protect
Ultra voděodolný fluid SPF 50+, 150 ml

sleva
150 Kč

při nákupu 
nad 400 Kč

sleva
150 Kč

Sluneční záření zvyšuje produkci melaninu, která 
může vést k projevům hyperpigmentace, jako jsou 

pigmentové  skvrny. Eucerin Pigment Control 
SPF 50+ chrání pokožku obličeje a je určený pro 

každodenní použití. Emulze je vhodný přípravek pro  
všechny typy pleti včetně citlivé a pomáhá předcházet 

hyperpigmentaci vlivem slunečního záření.

Účinná péče při opalováníÚčinná péče při opalování

sleva
150 Kč

na opalovací 
přípravky

Vichy

La Roche-Posay Anthelios je průkopníkem na trhu s opalovacími 
přípravky. Širokospektrální, vysoká ochrana řady je výsledkem 
více než 25 let důkladného klinického výzkumu  
opalovacích přípravků a pleti citlivé na slunce.

La Roche-Posay
Anthelios Ultra

Komfortní krém
SPF 50+

50 ml

Velmi vysoká 
UVA ochrana.

Ultraodolný. 
Průhledný.

sleva
100 Kč

CeraVe 
Hydratační mléko 

v hodnotě 200 Kč 
k nákupu navíc

Sluneční záření – UVA a UVB – je 
nejvýznamnějším vnějším faktorem 
ovlivňujícím kvalitu pleti. Pokud je 
opakovaně vystavena slunečnímu  
záření, její ochranný faktor klesá  
a může dojít k podráždění  
a následnému stárnutí pokožky. Vysoká  
UVA a UVB ochrana přípravků Vichy 
Capital Soleil v kombinaci s lehkou 
texturou zajistí pleti nejen ochranu,  
ale dodá i příjemný pocit a svěží vzhled. 

Vysoká UV ochrana pro svěží vzhledVysoká UV ochrana pro svěží vzhled
pleti vystavené slunečnímu záření pleti vystavené slunečnímu záření 

Vichy Capital Soleil
Ochranné mléko proti UV záření 

s eko-designem SPF 50+
200 ml

Vichy Capital 
Soleil UV-Age 
Daily
Anti-ageingový
fluid na bází 
vody SPF 50+
30 ml

Ochrana před sluncem pro citlivou pleťOchrana před sluncem pro citlivou pleť

La Roche-Posay
Anthelios
Shaka Fluid SPF 50+
50 ml

Velmi vysoká
UVA ochrana.
Ultraodolný.
Průhledný.

Eucerin Actinic ControlMD SPF 100 je certifikovaný 
zdravotnický prostředek pro prevenci aktinické keratózy  

a nemelanomových kožních nádorů. Slouží také jako 
podpůrná přídatná léčba při aktinické keratóze.

NOVINKA

+



Při nákupu dvou balení Dr.Max Cosmetic Cotton Pads získá
držitel Karty výhod Dr.Max jedno z nich za 0,01 Kč.

Užijte si slunce bezpečnějiUžijte si slunce bezpečněji
Paprsky UVA a UVB jsou sice našim očím 
neviditelné, přesto mohou poškodit slunci 
vystavenou pokožku. Je vhodné se před nimi 
chránit opalovacími přípravky s vysokým stupněm 
ochrany. Přípravky značky Equilibria jsou vhodné 
pro děti i dospělé, obsahují mimo jiné extrakt 
z mořské „zlaté“ řasy*, která podporuje aktivní 
ochranu pokožky před škodlivými vlivy slunečního 
záření. Mléka a krémy také obsahují bambucké 
máslo, vitamin E a glycerol, které zvláčňují  
a hydratují sluncem vysušenou pokožku.  
Přípravky chrání i během pobytu ve vodě.

Sbaleno na cesty s Uriage!Sbaleno na cesty s Uriage!
Sbalte si na cesty a výlety jen potřebné množství kosmetických přípravků  
    a ušetřete místo v zavazadle. Sada Uriage Travel kit obsahuje přípravky  
        na šetrné čištění pleti a zachování svěžesti. Splňuje bezpečnostní předpisy
             leteckých společností pro přepravu kapalin (tekutiny, gely nebo spreje)  
                    v příručním (kabinovém) zavazadle.  Sada obsahuje mycí krém,
                           micelární termální vodu, termální vodu
                                   a hydratační krém.

Při nákupu dvou přípravků Equilibria získá držitel Karty výhod Dr.Max levnější z nich za 0,01 Kč.

*Přípravek Equilibria Extreme Protective Sun Oil SPF 50, 200 ml, extrakt z mořské „zlaté“ řasy neobsahuje. 

Při nákupu přípravků značky Uriage z řady Bariésun získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 25 %.

Uriage Bariésun SPF 50+
Opalovací sprej pro děti
200 ml

Uriage Bariésun SPF 50+
Tónovaný opalovací krém – 
zlatý odstín
 50 ml

Uriage Bariésun  SPF 30
Opalovací mlha ve spreji
200 ml

Dr.Max 
Foot Cream 

25% UREA
50 ml

Akční cena

119 Kč
Běžná cena
149 Kč

Ušetříte
30 Kč

Dr.Max 
Cosmetic Cotton Pads
Odličovací tampony
80 ks

Dr.Max 
Foot Cream 

10% UREA
100 ml

Akční cena

119 Kč
Běžná cena
149 Kč

Ušetříte
30 Kč

Pokud se rádi opalujete, trávíte čas  
na procházkách nebo na kole, je nutné se 

dostatečně chránit. Před pobytem na slunci 
použijte na pokožku vhodný typ přípravku 
s ochranou SPF. Řada Bariésun od značky 

Uriage má pro každého to pravé! V portfoliu 
najdete krémy, mléka a mlhy s vysokým 

faktorem ochrany proti UVA a UVB pro děti 
i dospělé. Přípravky se rychle vstřebávají 

a díky obsahu termální vody zabraňují 
vysušování pokožky.

Equilibria Sun 
ADULT SPF 30         
mléko
200 ml

Equilibria Extreme 
Protective Sun SPF 50
olej, 200 ml

Equilibria Sun 
BABY SPF 50

krém, 50 ml

Akční cena

199 Kč
Běžná cena
249 Kč

Ušetříte
50 Kč

1+1

sleva
25    %

1+1 Během letních měsíců odhalujeme 
častěji pokožku na nohou, a především 

na chodidlech, proto bychom jí měli 
věnovat extra péči, aby byla v perfektní 
kondici! Ať už si vyberete krém na nohy 
s 25 % urey, nebo 10 % urey, nesáhnete 

vedle! Oba krémy intenzivně pečují 

Nachytejte bronz postupně a opatrně Nachytejte bronz postupně a opatrně 
Připravte chodidla na létoPřipravte chodidla na léto  

EXTRAKT Z MOŘSK
É 

„ Z
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o suchou pokožku nohou a změkčují 
ztvrdlou kůži chodidel. Speciální složení 
s obsahem urey regeneruje a obnovuje 

přirozenou kožní bariéru. Urea má 
hydratační účinek a obsažená kyselina 

mléčná podporuje přirozenou exfoliaci 
kůže. Při pravidelném používání 

zabraňuje vysychání a tvrdnutí 
pokožky. Krémy jsou navíc vhodné

 i pro suchou pokožku diabetiků.

Sada Uriage 
Travel kit



PHYSICIANS 
FORMULA
celá značka
Kosmetické přípravky.
Platnost od 14.–20. 6. 2021  
nebo do vyprodání zásob. 
Při nákupu dvou libovolných kosmetických 
přípravků značky Physicians Formula získáte levnější z nich za 0,01 Kč.
Dostupné v lékárnách Dr.Max s Dermocentrem, kosmetikou Physicians  
Formula a na e-shopu www.drmax.cz.

Naše slevy 
nebudou 

jen kosmetické!
Přijďte si pro kvalitní dermokosmetiku  
oblíbených značek za výhodné ceny  
během DERMO TÝDNE v lékárnách 

Dr.Max.

14.–20. 6. 2021

DERMO
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LA ROCHE-POSAY
celá značka

3 za 2
Kosmetické přípravky.
Platnost od 14.–20. 6. 2021 
nebo do vyprodání zásob. 
Při nákupu tří libovolných přípravků 
značky LA ROCHE-POSAY zaplatíte 
za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.
Dostupné ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz.

3 za 2NUXE
celá značka

Kosmetické přípravky.
Platnost od 14.–20. 6. 2021 
nebo do vyprodání zásob. 
Při nákupu tří libovolných  
přípravků značky NUXE zaplatíte 
za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.
Dostupné ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz.

25 %
SLEVA  

PŘI NÁKUPU 2 KUSŮ

EUCERIN
celá značka
Kosmetické
přípravky.

Eucerin Actinic 
Control MD SPF 100 
je zdravotnický prostředek, CE 0482. Pečlivě čtěte návod k použití.
Platnost od 14.–20. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob. 
Sleva 25 % při nákupu dvou libovolných přípravků značky EUCERIN.
Dostupné ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz.

25 %
SLEVA

AVÈNE, A-DERMA, KLORANE, 
DUCRAY, ELANCYL,
RENE FURTERER
Kosmetické přípravky.
Platnost od 14.–20. 6. 2021  
nebo do vyprodání zásob. 
Sleva 25 % při nákupu libovolného  
přípravku značky Avène, A-Derma,  
Klorane, Ducray, Elancyl, Rene Furterer.
Dostupné v lékárnách Dr.Max s Dermocentrem a na e-shopu www.drmax.cz.

30 %
SLEVA

URIAGE 
celá značka

Kosmetické přípravky.
Platnost od 14.–20. 6. 2021  
nebo do vyprodání zásob. 
Sleva 30 % při nákupu libovolného  
přípravku značky URIAGE.
Dostupné ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz.

NUANCE
celá řada Youth  
Complex
Kosmetické přípravky.
Platnost od 14.–20. 6. 2021  
nebo do vyprodání zásob. 
Sleva 200 Kč při nákupu libovolného  
přípravku značky Nuance z řady Youth Complex.
Dostupné ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz.

1 + 1

Kosmetické přípravky.
Platnost od 14.–20. 6. 2021 
nebo do vyprodání zásob. 
Při nákupu dvou libovolných kosmetických 
přípravků Nuance Micelární voda, 500 ml pro citlivou pleť nebo Nuance 
Micelární voda, 500 ml pro všechny typy pleti  levnější z nich za 0,01 Kč.
Dostupné ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz.

1 + 1 BIODERMA
celá značka

Kosmetické přípravky.
Platnost od 14.–20. 6. 2021  
nebo do vyprodání zásob. 
Při nákupu tří libovolných přípravků 
Bioderma zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč. 
Dostupné v lékárnách Dr.Max s Dermocentrem a na e-shopu www.drmax.cz.

3 za 2

200 Kč
SLEVA

NUANCE
micelární vody 
500 ml

100 Kč
SLEVA

VICHY
Vichy Sérum
Minéral 89 30 ml
Kosmetický přípravek.
Platnost od 14.–20. 6. 2021 
nebo do vyprodání zásob. 
Při nákupu přípravku Vichy Sérum 
Minéral 89 získáte slevu 100 Kč.
Dostupné v lékárnách Dr.Max s Dermocentrem a na e-shopu www.drmax.cz.



Při nákupu libovolných tří přípravků značky Mustela získá 
držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich za 0,01 Kč.

Kvalita pro dětskou pokožkuKvalita pro dětskou pokožku
Mustela® je francouzská přírodní kosmetika s více než 70letou tradicí. Používá organické 

aktivní složky, které pocházejí z udržitelných zdrojů a získávají se prostřednictvím 
odpovědného dodavatelského řetězce. Navíc jsou všechny hlavní složky certifikované 

organizací Ecocert. Dopřejte sobě i svému miminku láskyplnou péči 
a pozornost s přípravky značky Mustela®! 

Akční cena

199 Kč
Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
100 Kč

Puressentiel         
Sprej proti 

bodavému hmyzu
75 ml

Akční cena

299 Kč
Běžná cena
369 Kč

Ušetříte
70 Kč

Francouzská značka PURESSENTIEL nabízí ve svém portfoliu řadu 
Anti Sting, která působí proti bodavému hmyzu a klíšťatům. 
Obsahuje esenciální oleje, díky kterým jsou přípravky 
nejen účinné, ale mají navíc i zklidňující účinek. 
Řada obsahuje repelent a roll-on v praktickém 
balení ideálním na cesty. Přípravky jsou vhodné 
pro děti od 30 měsíců. Hlavní složkou celé 
řady je Eukalyptus citriodora, který 
odpuzuje bodavý hmyz, zmírňuje 
pocity svědění a dezinfikuje 
kousnutí. Chraňte sebe 
i svou rodinu.

Připravte se proti komárům a klíšťatůmPřipravte se proti komárům a klíšťatům

MUSTELA
Čisticí olej na pokožku
500 ml

MUSTELA
Hydra bébé 
Tělové mléko
300 ml

MUSTELA
Masážní olej

100 ml

MUSTELA
Opalovací mléko
40 ml

Puressentiel         
SOS roll-on
5 ml

2+1

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

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Pravidla uplatnění kuponu
Kupon můžete uplatnit ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz tak, že jeho originál ode-
vzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod Dr.Max. Kupon lze uplatnit na nákupy či 
rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, kde bude při splnění podmínek uplatnění 
slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lékárna Dr.Max je oprávněna odmítnout ne-
originální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze převádět ani jej proplatit v hotovosti. 

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Pravidla uplatnění kuponu

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Pravidla uplatnění kuponu

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Pravidla uplatnění kuponu

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Pravidla uplatnění kuponu

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Pravidla uplatnění kuponu

Pravidla uplatnění kuponu

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Pravidla uplatnění kuponu

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Pravidla uplatnění kuponu

Pravidla uplatnění kuponu

Úplná pravidla klientského programu Karta 
výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz.
Více informací též na lince 516 770 100.

Kupony nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami nebo 
akcemi a  za  nevyčerpanou hodnotu nebudou vráceny 
peníze. Kupon je platný v období uvedeném na přední 
straně kuponu.

Kupon můžete uplatnit v lékárnách Dr.Max s Dermocentrem a na e-shopu www.drmax.cz tak, že jeho 
originál odevzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod Dr.Max. Kupon lze uplatnit 
na nákupy či rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, kde bude při splnění podmí-
nek uplatnění slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lékárna Dr.Max je oprávněna 
odmítnout neoriginální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze převádět ani jej proplatit 
v hotovosti. Kupony nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami nebo akcemi a za nevyčerpanou hodnotu nebu-
dou vráceny peníze. Kupon je platný v období uvedeném 
na přední straně kuponu.

Kupon můžete uplatnit v lékárnách Dr.Max s Dermocentrem, kosmetikou Physicians Formula a na e-shopu 
www.drmax.cz tak, že jeho originál odevzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod 
Dr.Max. Kupon lze uplatnit na nákupy či rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, 
kde bude při splnění podmínek uplatnění slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lé-
kárna Dr.Max je oprávněna odmítnout neoriginální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze 
převádět ani jej proplatit v hotovosti. Kupony nelze sčítat 
ani kombinovat s  jinými slevami nebo akcemi a za ne-
vyčerpanou hodnotu nebudou vráceny peníze. Kupon 
je platný v období uvedeném na přední straně kuponu.

Kupon můžete uplatnit v lékárnách Dr.Max s Dermocentrem a na e-shopu www.drmax.cz tak, že jeho 
originál odevzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod Dr.Max. Kupon lze uplatnit 
na nákupy či rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, kde bude při splnění podmí-
nek uplatnění slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lékárna Dr.Max je oprávněna 
odmítnout neoriginální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze převádět ani jej proplatit 
v hotovosti. Kupony nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami nebo akcemi a za nevyčerpanou hodnotu nebu-
dou vráceny peníze. Kupon je platný v období uvedeném 
na přední straně kuponu.

Kupon můžete uplatnit ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz tak, že jeho originál ode-
vzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod Dr.Max. Kupon lze uplatnit na nákupy či 
rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, kde bude při splnění podmínek uplatnění 
slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lékárna Dr.Max je oprávněna odmítnout ne-
originální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze převádět ani jej proplatit v hotovosti. 
Kupony nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami nebo 
akcemi a  za  nevyčerpanou hodnotu nebudou vráceny 
peníze. Kupon je platný v období uvedeném na přední 
straně kuponu.

Kupon můžete uplatnit ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz tak, že jeho originál ode-
vzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod Dr.Max. Kupon lze uplatnit na nákupy či 
rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, kde bude při splnění podmínek uplatnění 
slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lékárna Dr.Max je oprávněna odmítnout ne-
originální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze převádět ani jej proplatit v hotovosti. 
Kupony nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami nebo 
akcemi a  za  nevyčerpanou hodnotu nebudou vráceny 
peníze. Kupon je platný v období uvedeném na přední 
straně kuponu.

Kupon můžete uplatnit ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz tak, že jeho originál ode-
vzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod Dr.Max. Kupon lze uplatnit na nákupy či 
rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, kde bude při splnění podmínek uplatnění 
slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lékárna Dr.Max je oprávněna odmítnout ne-
originální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze převádět ani jej proplatit v hotovosti. 
Kupony nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami nebo 
akcemi a  za  nevyčerpanou hodnotu nebudou vráceny 
peníze. Kupon je platný v období uvedeném na přední 
straně kuponu.

Kupon můžete uplatnit ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz tak, že jeho originál ode-
vzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod Dr.Max. Kupon lze uplatnit na nákupy či 
rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, kde bude při splnění podmínek uplatnění 
slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lékárna Dr.Max je oprávněna odmítnout ne-
originální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze převádět ani jej proplatit v hotovosti. 
Kupony nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami nebo 
akcemi a  za  nevyčerpanou hodnotu nebudou vráceny 
peníze. Kupon je platný v období uvedeném na přední 
straně kuponu.

Kupon můžete uplatnit ve všech lékárnách Dr.Max a na e-shopu www.drmax.cz tak, že jeho originál ode-
vzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod Dr.Max. Kupon lze uplatnit na nákupy či 
rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, kde bude při splnění podmínek uplatnění 
slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lékárna Dr.Max je oprávněna odmítnout ne-
originální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze převádět ani jej proplatit v hotovosti. 
Kupony nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami nebo 
akcemi a  za  nevyčerpanou hodnotu nebudou vráceny 
peníze. Kupon je platný v období uvedeném na přední 
straně kuponu.

Kupon můžete uplatnit v lékárnách Dr.Max s Dermocentrem a na e-shopu www.drmax.cz tak, že jeho 
originál odevzdáte při placení a současně předložíte klientskou Kartu výhod Dr.Max. Kupon lze uplatnit 
na nákupy či rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, kde bude při splnění podmí-
nek uplatnění slevy sleva automaticky započtena v prvním kroku košíku. Lékárna Dr.Max je oprávněna 
odmítnout neoriginální, poškozený či jinak znehodnocený kupon. Kupon nelze převádět ani jej proplatit 
v hotovosti. Kupony nelze sčítat ani kombinovat s jinými 
slevami nebo akcemi a za nevyčerpanou hodnotu nebu-
dou vráceny peníze. Kupon je platný v období uvedeném 
na přední straně kuponu.



Ochrana vlasů nejen před sluncem
Revalid® Anti-Aging Shampoo a Anti-Aging Fluid obsahují inovativní aktivní složku DN-Age™, která působí proti negativním vlivům 

UV záření a chrání pokožku před podrážděním. Vlasy a pokožka hlavy jsou chráněny před podrážděním od slunečního záření. Speciální 
pravidelná péče pomáhá zmírnit i příznaky stárnutí vlasů. S věkem se mění barva, hustota i struktura vlasů, tento proces se ale dá 

zpomalit. Nedostatkem živin mohou vlasy ztrácet objem, lesk, být slabší, méně odolné a péče o ně je poté mnohem náročnější. Proto 
je vhodné používat řadu přípravků s přesným zaměřením na prevenci těchto nechtěných projevů. Pravidelným používáním Anti-Aging 

Fluidu vlasy dostatečně hydratujete a dodáte potřebné živiny i pokožce hlavy, což posílí vlasové kořínky a zpomalí proces šedivění.

V hlavní roli kanabidiolV hlavní roli kanabidiol
Základem Gentle Shampoo jsou velmi jemné tenzidy (mycí složky), které 

šetrně a efektivně čistí, avšak nepřesušují. Rostlinný keratin zaceluje povrch  
vlasu, olivové mléko zajistí hebkost, babasu olej společně s CBD zklidňuje pokožku 

hlavy. Glowing kondicionér obsahuje rostlinný keratin, babasu olej a přírodní vosky  
z jojoby, které zajistí snadné rozčesání a vynikající lesk, složka hemisqualane 

zamezuje případnému vymývání barvy. Extrémně silná a intenzivní enzymatická kúra 
Enzyme Cream s obsahem CBD, prebiotik, eco-ceramidů a kyseliny hyaluronové pro 

komplexní anti-age efekt vašich vlasů.

Revalid Anti-Aging Fluid
100 ml

Akční cena

319 Kč
Běžná cena
419 Kč

Ušetříte
100 Kč

Revalid Anti-Aging 
Shampoo
200 ml

Akční cena

599 Kč
Běžná cena
749 Kč

Ušetříte
150 Kč

Canneff® Green #2
CBD Glowing Conditioner

200 ml

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
50 Kč

Canneff® Green #1
CBD Gentle Shampoo                 
200 ml

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
50 Kč

Canneff® Green
CBD Enzyme Cream                 

50 ml

Akční cena

629 Kč
Běžná cena
729 Kč

Ušetříte
100 Kč

Plantur 39
Šampon pro 
barvené a poškozené 
vlasy, 250 ml

Plantur 39
Šampon pro jemné 
a lámavé vlasy
250 ml

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
319 Kč

Ušetříte
70 Kč

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
319 Kč

Ušetříte
70 Kč

Kofeinová energie pro vlasyKofeinová energie pro vlasy
Speciální fyto-kofeinový komplex v přípravcích Plantur 39 dodává vlasovým 

kořínkům energii a bojuje proti předčasnému vypadávání vlasů. Až do menopauzy 
jsou totiž kořínky vlasů  u žen chráněny vysokými hladinami ženského hormonu 

estrogenu, během menopauzy se však jeho hladina snižuje a zvyšuje se vliv 
mužského hormonu testosteronu. Tato hormonální nerovnováha může způsobit, 

že jsou vlasy tenčí a řídnou, vypadávají a prosvítá pokožka hlavy. Pro boj proti 
těmto nežádoucím projevům používejte přípravky Plantur 39 ideálně každý den. 

Ochráníte vlasové kořínky a podpoříte tak růst vašich vlasů.

Ideální v kombinaci 
s Revalid® Anti-Aging 
Fluid

Ideální v kombinaci 
s Revalid® Anti-Aging 
Shampoo



Při nákupu přípravků značky Uriage z řady Dépiderm získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 30 %.  

**Spokojenost spotřebitelů, hodnocení 25 osob, 2 aplikace denně po dobu 3 měsíců. ***Test ex-vivo na epidermis pěstované za podmínek snížené hydratace.

Jak v létě na vrásky a hydrataciJak v létě na vrásky a hydrataci  Dejte sbohem zčervenání pletiDejte sbohem zčervenání pleti

Při nákupu přípravků Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity SPF 30, akční balení (denní krém 50 ml + hydratační mlha 150 ml, 
noční krém 50 ml + hydratační mlha 150 ml) a Hyaluron-Filler, akční balení (denní krém 50 ml + hydratační mlha 150 ml, 

noční krém 50 ml + hydratační mlha 150 ml), získá navíc držitel Karty výhod Dr.Max Hydratační mlhu, 150 ml za 0,01 Kč.

*Studie IQVIA™, 2020, Česká republika, 90 dermatologů.

Vichy Neovadiol
Complexe Compensatoire
Pokroková remodelační 
péče pro zralou pleť
75 ml

899 Kč
Avène Tolérance 

Control
Zklidňující 
obnovující 

balzám
40 ml

Avène Tolérance Control
Velmi jemný odličovač  
pro citlivou až reaktivní pleť
200 ml

Avène Tolérance Control
Zklidňující obnovující krém
40 ml

NOVINKA

Uriage
Dépiderm
Depigmentační 
přípravek 
cílený proti 
pigmentovým 
skvrnám
15 ml

Uriage Dépiderm
Serum Correcteur F
Zesvětlující korekční 
sérum, 30 ml

Akční cena

299 Kč
Běžná cena
399 Kč

Ušetříte
100 Kč

Uriage Roséliane  
CC Cream SPF50+
40 ml

NOVINKA

sleva
30    %

Uriage Roséliane poskytuje 
péči o citlivou pleť se sklony  
k zčervenání. Tónovaný 
krém sjednotí barvu pleti, 
kryje zčervenání, hydratuje 
a chrání před UV zářením. 
Má krémovou, dobře 
roztíratelnou konzistenci 
s jemnou parfemací. 
Obnovuje kožní bariéru  
a zklidňuje podráždění.

navíc
50 %
za stejnou 

cenu

Péče o pleť v období menopauzyPéče o pleť v období menopauzy
Pokožka se v období menopauzy rychle mění a vyžaduje 

speciální péči. Řada Neovadiol od Vichy, českými dermatology 
nejdoporučovanější dermokosmetické značky v oblasti stárnutí 

pleti,* byla vyvinuta speciálně pro pleť v tomto období. Denní 
péče Neovadiol Compensating Complex obsahující Pro-Xylan  

a kyselinu hyaluronovou pomáhá obnovit mladistvý vzhled, 
plnost a elasticitu pokožky. Pleť je hutnější a zářivější.

Eucerin Hyaluron-Filler 
+ Elasticity SPF30
denní krém 50 ml
+ hydratační mlha 150 ml

Eucerin 
Hyaluron-Filler + Elasticity

noční krém 50 ml
+ hydratační mlha 150 ml

Eucerin přináší inovativní kombinaci 
vysoko- a nízkomolekulární kyseliny 
hyaluronové a arctiinu, která viditelně 
vyplňuje hluboké vrásky a urychluje 
obnovu kolagenu v pokožce. Pleť  
je na dotek pevná a hladká, vypadá 
svěží a zářivá. Nyní nově ve spojení  
s hydratační mlhou, která díky obsahu 
kyseliny hyaluronové a gluko-glycerolu 
poskytuje dlouhotrvající hydrataci pro 
hladkou a zářivou pleť obličeje, krku  
a dekoltu.

Akční cena

829 Kč
Běžná cena
1279 Kč

Ušetříte
450 Kč

Akční cena

849 Kč
Běžná cena
1299 Kč

Ušetříte
450 Kč

Novinka pro pleť citlivou a se sklony k alergii od 
značky Avène přináší okamžitou úlevu. Zklidňuje 

pleť do 30 vteřin**, obnovuje její ochrannou bariéru 
do 48 hodin*** a navíc dlouhodobě kontroluje 

kožní hyperreaktivitu díky unikátní aktivní látce 
D-SensinoseTM z termální vody Avène. Můžete 

si vybrat ze dvou textur – lehčí krém a výživnější 
balzám, které jsou vhodné i pro citlivé oční partie.

Rychlá úleva pro citlivou pleť Rychlá úleva pro citlivou pleť 

Akční balení je k dostání také pro řadu 
Hyaluron-Filler (s denní krémem SPF 30 
+ mlha 150 ml a s nočním krémem  
+ mlha 150 ml).

Řada Uriage Dépiderm je určena přímo pro korekci pigmentových skvrn  
a pro sjednocení barevného tónu pleti. Pleť zanechá hydratovanou, 

hebkou a preventivně ji chrání před vznikem nových pigmentových skvrn. 

Zaostřeno na pigmentové skvrny

BALENÍ
s mlhou

navíc

AKČNÍ



Při nákupu přípravků Inlight Bio v hodnotě nad 2499 Kč získá držitel 
Karty výhod Dr.Max přípravek Inlight Bio Vlasový elixír 30 ml navíc za 0,01 Kč.

Při nákupu přípravků značky Klara Rott získá držitel Karty výhod Dr.Max přípravek Klara Rott, Klid - Vyrovnávací bylinné tonikum, za 0,01 Kč.

Účinná? Ano! Smyslná? Ano! Respektující přírodu? Ano!Účinná? Ano! Smyslná? Ano! Respektující přírodu? Ano!
Francouzská přírodní kosmetická značka NUXE nabízí v péči o pokožku obličeje  
a těla vše, co potřebuje, díky své exkluzivní organické řadě NUXE BIO.  

Pomoc na problematickou pleťPomoc na problematickou pleť
Přírodní biokosmetika Klara Rott nabízí ve svém portfoliu také řadu na problematickou 
pleť. Přípravky jsou určeny především pro pokožku podrážděnou, se sklony k ekzémům. 

Na spolupráci se podílely výzkumné ústavy u nás i v zahraničí, které pomáhají s problémy 
pleti dlouhodobě. Vzhledem k čistému složení v biokvalitě a velkému množství surovin, 

Při nákupu libovolných přípravků značky NUXE BIO nad 890 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 200 Kč.

Při nákupu přípravků kosmetiky NOVEXPERT nad 590 Kč získáte přípravek LIP UP krém s kyselinou hyaluronovou na korekci a objem rtů za 0,01 Kč.

    Novexpert
   Krém 

s kyselinou 
  hyaluronovou

40 ml

Inlight Bio            
Květové tonikum                 
200 ml

Nechte se hýčkat kultovní péčí z přírody!Nechte se hýčkat kultovní péčí z přírody!
Francouzská značka Novexpert byla vyvinuta předními vědci a lékaři. Propojuje sílu přírody  

s prvotřídními technologiemi a poznatky z dlouholetých výzkumů a vývoje v oblasti molekulární 
biologie a epigenetiky. Jako přísady jsou používány pouze dobře známé přírodní látky přirozeně se 

Příroda respektuje naši pleťPříroda respektuje naši pleť
Ručně vyráběná 100 % Bio kosmetika Inlight z bylin pochází z čisté 
přírody britského Cornwallu. Vyzkoušejte kouzlo jemného Inlight Bio 
Květinového tonika, šetrně dočistí pleť, stahuje mastný film,  
zklidní a neobsahuje alkohol. Je vhodný i pro citlivou pleť.  

Zeleným pokladem, nabitým blahodárnými ingrediencemi,  
je Inlight Bio Super-Food maska s okamžitým efektem  

Klara Rott Lehkost
Mycí olej BIO pro 
problematickou pleť
100 ml

Klara Rott 
Něha

Dvousložkové 
odličovací 

médium BIO 
pro 

problematickou 
pleť

100 ml

Inlight Bio
Super-Food maska                 

25 ml

Nuxe Bio
Čisticí mikro-exfoliační maska

50 ml

Nuxe Bio
Vyživující 
tělový olej
100 ml

Vlasový elixír
30 ml

 LIP UP krém s kyselinou 
hyaluronovou na 
korekci a objem 

rtů

Novexpert
Sérum s kyselinou 

hyaluronovou, 30 ml

sleva
200 Kč

při nákupu
nad 890 Kč

Klara Rott 
Harmonie

Dvousložkové 
koncentrované 
sérum BIO pro 

problematickou 
pleť, 2 x 25 ml

– pleť viditelně vypne, rozzáří a projasní. Šetrně 
odstraňuje povrchové nečistoty, zbavuje pleť 
černých teček a omlazuje. 

Jedinečnou směs bioolejů obsahuje Inlight Bio 
Vlasový elixír – aktivně posiluje a intenzivně 
regeneruje všechny typy vlasů a zároveň 
zlepšuje jejich elasticitu.

které si Klara Rott sama v ČR vyrábí, je zajištěna vysoká 
koncentrace aktivních látek, které pleť dostanou znovu do 

Klara Rott Klid 
Vyrovnávací bylinné 

tonikum

ZNAČKA
v nabídce

NOVÁ
ZNAČKA

v nabídce

NOVÁ

bi
o&

or
ga

ni
c

Novexpert
Hydratační mlha s magnéziem
150 ml

rovnováhy. I díky tomu získala Klara 
Rott ocenění jako nejčistší přírodní 
biokosmetika v ČR. Přípravky jsou 

dermatologicky testované a vhodné 
i pro velmi citlivou pleť. 

bio&
organic nacházející v lidském těle. Jejich 

účinky jsou již ověřené  
a podložené. Kosmetické  

přípravky Novexpert obsahují  
pouze 100% přírodní látky,  

které se přirozeně vstřebávají  
do naší pokožky. Jsou čisté  

a hypoalergenní. Neobsahují 
žádné konzervační látky ani látky 

živočišného původu. Přípravky 
jsou vhodné pro těhotné  

a kojící ženy. Značka  
Novexpert je certifikována 

společností ECOCERT.

Ta je synonymem přípravků s vysokou účinností, respektujících 
přírodu: veganské složení, recyklovatelné obaly, navíc smyslné 
vůně a příjemné textury, které si zamilujete. Vyzkoušejte např. 
čisticí masku s práškem z meruňkových pecek, vyživující 
tělový olej obsahující sezamový, slunečnicový a lískový  
olej či obnovující noční olej s extraktem  
z rýžového oleje.



Využijte široké nabídky dermokosmetických značek:

Pokud není uvedeno jinak, nelze slevy kombinovat s jinými slevami nebo akcemi. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách se může lišit.  

Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. *Lékárny mají zastoupení Physicians Formula.    V lékárnách jsou dostupné značky Bio&Organic.

kartavyhod.drmax.cz#drmaxlekarna BeautyBuzz.cz

Nabídka platí pouze v uvedených dermocentrech lékáren Dr.Max:

Nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob pro držitele Karty výhod Dr.Max. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Za tiskové chyby neručíme.

Benešov
Masarykovo náměstí 7

Beroun, Králův Dvůr
Plzeňská 396

Brno, Dům zdraví
Jugoslávská 770/13

Brno, Globus*
Hradecká 40

Brno, OC Galerie Vaňkovka*
Ve Vaňkovce 1

Brno, Bystrc
Jakuba Obrovského 1389/1b

Brno-Líšeň
Bednaříkova 2893/1a

Brno, OC Campus*
Netroufalky 14–16

Brno, Olympia*
U Dálnice 744

Brno, Padowetz*
Bašty 413/2

Břeclav
Lidická 3583/139a

Čáslav, Kaufland*
Jeníkovská 1983 

Česká Lípa, Kaufland*
Mimoňská 3090

České Budějovice
B. Němcové 1489

České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 26

České Budějovice
Za Otýlii 2885/5

České Budějovice, Globus*
České Vrbné 2327

Domažlice
Msgre. B. Staška 2

Frýdek Místek*
Příborská 2270

Havířov, Globus*
U Skleníků 1490/24

Hodonín, Kaufland*
Dvořákova 4115/6

Hradec Králové
Pilňáčkova 436/11

Hradec Králové, OC Orlice*
Víta Nejedlého 1063

Chomutov, OC Chomutovka*
Farského 4732

Chrudim, Kaufland
Slov. nár. povstání 1081

Jablonec, OC Central
Komenského 18

Jeseník*
Masarykovo náměstí 24

Jihlava, Kaufland
Romana Havelky 1241

Karlovy Vary, Globus
Obchodní ulice 30

Karlovy Vary, OC Varyáda*
Kpt. Jaroše 375/31

Karviná, OC Karviná*
Nádražní 1939/4a

Kladno, OC Oáza
Arménská 3277

Kopřivnice
Štefánikova 1157/9

Kutná Hora, Kaufland*
Ortenova 188

Lanškroun
Dvořákova 1163

Liberec
Soukenné nám. 669/2A

Liberec, Globus*
Sousedská 600

Litoměřice, Albert*
Želetická 2277

Litomyšl
Havlíčkova 1118

Mladá Boleslav, Albert
Jičínská 1350

Mladá Boleslav, Kaufland
Krátká 904

Mladá Boleslav, OC Bondy*
tř. Václava Klementa 1459

Nový Jičín, OC Tabačka
Přemyslovců 1/2252

Nymburk, Albert*
Poděbradská 1037

Olomouc, Globus*
Pražská 248/39

Olomouc, OC Šantovka*
Polská 1

Opava
Masarykova tř. 19

Opava
Hlučínská 1605/ 49

Opava, OC BREDA
U Fortny 49/10

Ostrava, Hrabůvka*
Horní 1457/59

Ostrava-Plesná, Globus*
Spojovací 326

Ostrava, OC Laso*
Masarykovo náměstí 3090/15

Ostrava, Tesco Třebovice
Sjízdná 5554/2

Pardubice, Albert
Palackého tř. 2748

Pardubice, Trnová, Globus*
Poděbradská 293

Písek
Alšovo náměstí 11

Plzeň*
Bedřicha Smetany 139/1

Plzeň, OC Plaza*
Radčická 2

Plzeň, Tesco
U Letiště 2

Poděbrady*
Riegrovo náměstí 178/3

Praha 1
Hybernská 13

Praha 1
Národní 35

Praha 1*
Vodičkova 40

Praha 2*
Ječná 550/1

Praha 1, Florentinum*
Na Poříčí 30

Praha 2, Hlavní nádraží* 
Wilsonova 300/8

Praha 4, Modřany, Poliklinika*
Soukalova 3355

Praha 5, Galerie Butovice*
Radlická 520/117

Praha 5, Metropole Zličín*
Řevnická 1/121

Praha 5, NC Kamera
Tilleho nám. 792/2

Praha 5, OC Nový Smíchov*
Plzeňská 8

Praha 6, Bubeneč
Vítězné náměstí 13

Praha 9, Čakovice Globus*
Kostelecká 822

Praha 9, Letňany Tesco*
Veselská 663

Praha 10, OC EDEN
U Slávie 1527

Praha 10, OC Hostivař
Švehlova 1391/32

Praha 10, Štěrboholy
Kutnohorská 531

Praha Vestec
Vídeňská 678

Prostějov
Karlov 2389/1

Příbram, Lidl*
Evropská 369

Rožnov pod Radhoštěm*
Meziříčská 2900

Strakonice
Katovická 1303

Sedlčany
28. října 177

Svitavy, Albert*
U tří mostů 844/2

Tábor, Kaufland
Volgogradská 2972

Teplice, OC Fontána
nám. Svobody 3312

Teplice, OC Olympia*
Srbická 464

Trmice, Globus
Tyršova 869

Trutnov*
Horská 64

Třinec, Albert
Lidická 1269

Turnov, Lidl
Svobodova 2248

Uherské Hradiště*
ul. Města Mayen 1496

Uherský Brod*
Bří Lužů 2251

Ústí nad Labem, Albert
Krušnohorská 3371/2

Ústí nad Labem, OC Forum*
Bílinská 3490/6

Vsetín*
nám. Svobody 1321

Vyškov
U Jandovky 2 

Zlín, Kaufland
Tyršovo nábřeží 5498

Zlín, OC Centro*
3. května 1170

Znojmo
Dobšická 3929/4

Kategorie Bio&Organic:


