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VICHY VÁNOČNÍ BALÍČKY

Při nákupu přípravků Vichy z řady Neovadiol získá držitel Karty výhod Dr. Max slevu 100 Kč, a navíc přípravek Vichy Neovadiol Compensating Complex denní péče, 15 ml za 0,01 Kč.
*Studie provedená společností IQVIA v období listopad 2019, Česká republika, 90 dermatologů odpovídalo na otázku: Kterou dermokosmetickou značku doporučujete nebo předepisujete v následujících 

indikacích nejčastěji? Problémy stárnoucí pleti/pokožky.

Při nákupu libovolného přípravku značky Avène nad 590 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 200 Kč.

Při nákupu libovolného přípravku NUXE proti stárnutí pleti z řad Nuxellence®, Crème Prodigieuse® Boost, Merveillance® Expert, Nuxuriance® Ultra, Nuxuriance® Gold získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %.

Denní a noční péče Eucerin Anti-Pigment obsahuje thiamidol, účinnou 
a patentovanou složku, která pomáhá proti hyperpigmentaci snížením 
tvorby melaninu. Klinické a dermatologické testy prokázaly,  
že redukuje pigmentové skvrny a brání jejich opakovanému výskytu. 
První výsledky jsou viditelné po dvou týdnech a při pravidelném 
používání se vzhled pokožky dále zlepšuje. Výsledkem je sjednocený  
tón a zářivý vzhled pleti.

Rozumíme citlivé pleti a řešíme její problémy!Rozumíme citlivé pleti a řešíme její problémy!
Základní aktivní látkou přípravků této 

značky je termální voda Avène ve 
své přírodní podobě, která zklidňuje, 
zjemňuje a působí proti podráždění. 
Objevte řady pro péči o citlivou pleť 

se sklonem k atopii, alergii, akné, 
podporující regeneraci, hydrataci  

Avène Cleanance 
ComedoMed
Koncentrovaná 
péče při 
nedokonalostech
pleti, 30 ml

Avène XeraCalm A.D
Zklidňující koncentrovaná péče
pro suchou pleť a pleť se sklony k atopii
50 ml

Avène 
DermAbsolu
Remodelační 
sérum pro 
zralou pleť
30 ml

sleva
200 Kč

při nákupu
nad 590 Kč

Vrásky nejsou otázkou věku, ale péčeVrásky nejsou otázkou věku, ale péče
Po zimním období je pleť mdlá a unavená. Nechte se hýčkat francouzskou přírodní kosmetikou NUXE. Den po dni jsou vrásky méně 
viditelné a pleť má více energie s anti-age péčí Nuxellence®, Crème Prodigieuse® Boost, Merveillance® Expert, Nuxuriance® Ultra
a Nuxuriance® Gold. Je čas začít.

      Nuxe Crème 
     Prodigieuse®Boost
   Korekční gelový balzám 
 na oční okolí
15 ml

Nuxe 
Nuxuriance® Ultra 

Noční krém
50 ml

výhodné
balení

Eucerin 
Anti-Pigment

           Duopack denní
              a noční krém

                    2 x 50 ml

sleva
100 Kč

na nákup 
přípravků z řady 

Neovadiol

sleva
20    %

Nuxe 
Nuxuriance®Gold

Pleťové sérum
30 ml

Redukce pigmentových skvrnRedukce pigmentových skvrn

a pečující o vrásky,  
od prevence po účinnou 

péči o pleť zralých žen.

Akční cena

545 Kč
Běžná cena
685 Kč

Ušetříte
140 Kč

Akční cena

1090 Kč
Běžná cena
1390 Kč

Ušetříte
300 Kč

Akční cena

990 Kč
Běžná cena
1290 Kč

Ušetříte
300 Kč

TIP: Nuxuriance® Ultra - působí proti hlubokým vráskám,
a navíc pleť regeneruje. 

Jak na pleť působí menopauza?Jak na pleť působí menopauza?
Menopauza je komplexní proces. V tomto období dochází k různým hormonálním 
změnám. Nejviditelnější projevy menopauzy se odrážejí na pokožce, která se  
v tomto období rychle mění a vyžaduje speciální péči. Pokožka zejména potřebuje 
pro obnovu delší dobu, pomaleji regeneruje, je méně hydratovaná a ztrácí kolagen. 
Po menopauze pak dochází k dalšímu úbytku lipidů a pleť může být suchá 
a podrážděná.

NEOVADIOL 
MAGISTRAL ELIXIR
REVITALIZAČNÍ OLEJ 30 ml

Obsahuje 10 % omega 
mastných kyselin 
a zanechává pleť 
intenzivně vyhlazenou, 
vláčnou a rozjasněnou.

NEOVADIOL PHYTOSCULPT
ZPEVŇUJÍCÍ A REMODELAČNÍ PÉČE 
50 ml

Zpevňuje pokožku v oblasti krku 
a dekoltu, remodeluje a vypíná ji.

NEOVADIOL MAGISTRAL 
NOČNÍ
RELIPIDAČNÍ BALZÁM 50 ml

Balzám s vysokým obsahem 
výživných OMEGA 3-6-9 
mastných kyselin.

Neovadiol 
Compensating 
Complex denní 

péče, 15 ml

ZNAČKA V OBLASTI STÁRNUTÍ PLETI
DOPORUČOVANÁČESKÝMI  DERMATOLOGY*

ZNAČKA V OBLASTI STÁRNUTÍ PLETI
DOPORUČOVANÁ ČESKÝMI  DERMATOLOGY*

PROTI VRÁSKAM
V EURÓPSKYCH    LEKÁRŇACH*

PROTI VRÁSKAMV EURÓPSKYCH LEKÁRŇACH*

BŐRGYÓGYÁSZOK ÁLTAL LEGTÖBBSZÖR AJÁNLOTT 

DERMOKOZMETIKAIMÁRKA ÖREGEDÉSGÁTLÓ ARCÁPOLÁSBAN*

BŐRGYÓGYÁSZOK ÁLTAL LEGTÖBBSZÖR AJÁNLOTT
DERMOKOZMETIKAI MÁRKA 

ÖREGEDÉSGÁTLÓ ARCÁPOLÁSBAN*

ZNAČKA

ZNAČKA

Akční cena

990 Kč
Běžná cena
1090 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena

769 Kč
Běžná cena
869 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena

950 Kč
Běžná cena
1050 Kč

Ušetříte
100 Kč



INOVACE
PREBIOTICKÁ

Péče o podrážděnou a křehkou pleťPéče o podrážděnou a křehkou pleť
Naše pleť je každý den vystavena působení vnějších agresivních 
vlivů, jako je znečištěné prostředí, sluneční záření, výkyvy počasí, 
klimatizace, nevhodně zvolená nebo nadměrná péče či nošení 
roušek. Tyto faktory negativně ovlivňují kožní mikrobiom  
a rovnováhu pleti. Pleť je křehká, podrážděná, působí povadle, 
může se objevit slabé začervenání a nedokonalosti. Takto 
oslabené pleti již nestačí samotná hydratace, ale potřebuje  
získat zpět svoji rovnováhu a posílit kožní bariéru. 

V hlavní roli kyselina hyaluronová V hlavní roli kyselina hyaluronová 
Novinkou v péči o pleť od značky Nuance je řada Hyaluron Active založená na unikátním účinku pěti druhů kyseliny hyaluronové,  
jejíž různě velké molekuly pečují o pokožku a působí omlazujícím efektem. Přípravky z této řady pleť dokonale hydratují, vyživují  
a navracejí ji pružnost a pomáhají v boji proti vráskám.

Při nákupu přípravků Nuance z řady Hyaluron Active získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.

Uriage CICA Daily
Gelový krém

40 ml Uriage CICA Daily
Sérum
30 ml

doplněk stravy se sladidly / výživový doplnok so sladidlami /
dodatak ishrani sa zaslađivačima / suplement diety zawierający substancję słodzącą /supliment alimentar cu îndulcitori

doplněk stravy se sladidly / výživový doplnok so sladidlami /
dodatak ishrani sa zaslađivačima / suplement diety zawierający substancję słodzącą / supliment alimentar cu îndulcitori

VITA COMPLEX

VITA COMPLEX

130 sáček denně
vrecko denne

kesica dnevno
saszetka dziennie pliculeț zilnic

sáčků
vreciek

kesica
saszetek pliculețe

Collagen

Složení  |  Zloženie  |  Sastav  |  Skład  |  Compoziție:

*Referenční hodnota příjmu. /*Referenčná výživová hodnota. /*Nutritivna referentna vrednost. /*Referencyjna Wartość Spożycia. /*Valoare nutriționala de referintă conform 

regulament 1169/2011. **RHP není stanovena. /**RVH nie je stanovená. /**NRV nije ustanovljena. /**RWS nie została określona. /**Doza zilnică nu a fost stabilită.

Složení: Peptan® 2000 LD – hydrolyzovaný kolagen, limetkové 
aroma, kyselina L-askorbová, citrónové aroma, hyaluronát sodný, 
glukonát zinečnatý, citrát manganatý, sladidlo (sukralóza), D-biotin. Zloženie: Peptan® 2000 LD – hydrolyzovaný kolagén, limetko-
vá aróma, kyselina L-askorbová, citrónová aróma, hyaluronát sodný, 
glukónan zinočnatý, citran mangánatý, sladidlo (sukralóza), D-biotín.Sastav: Peptan® 2000 LD – hidrolizovani kolagen, aroma limete, 
L-askorbinska kiselina, aroma limuna, natrijum hijaluronat, glukonat 
cinka, mangan citrat, zaslađivač (sukraloza), D-biotin.Składniki: Peptan® 2000 LD – hydrolizowany kolagen, aromat 
limonkowy, kwas L-askorbinowy, aromat cytrynowy, hialuronian 
sodu, glukonian cynku, cytrynian manganu, substancja słodząca 
(sukraloza), D-biotyna. 

Ingrediente: Peptan® 2000 LD – hidrogenat colagen, aromă de 
Lime, acid L-ascorbic, aromă de lămâie, hialuronat de sodiu, gluco-
nat de zinc, citrat de mangan, îndulcitor (sucraloză), D-biotină.

Charakteristika: Collagen Drink přináší komplexní složení pro aktivní 
životní styl. Poskytuje unikátní péči o pokožku, vlasy a nehty a napomáhá 
udržovat dobrý stav kostí, kloubů a pojivových tkání. V komfortní formě sáč-
ků pro přípravu nápoje.

Charakteristika: Collagen Drink prináša komplexné zloženie pre aktív-
ny životný štýl. Poskytuje unikátnu starostlivosť o pokožku, vlasy a nechty 
a pomáha udržiavať zdravé kosti, kĺby a spojivové tkanivá. V komfortnej for-
me vreciek na prípravu nápoja.

Karakteristika: Collagen Drink donosi kompleksan sastav za aktivan 
životni stil. Pruža unikatnu negu koži, kosi i noktima i pomaže održavanju 
dobrog stanja kostiju, zglobova i vezivnog tkiva. U komfornom obliku vrećice 
za pripremu pića

Charakterystyka: Collagen Drink to kompleksowy zestaw składników 
dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia. Składniki preparatu pomagają 
w pielęgnacji skóry, włosów i paz nokci oraz w utrzymaniu dobrego stanu 
kości, stawów i tkanki łącznej. Saszetki z proszkiem do sporządzania napoju 
są komfortowym rozwiązaniem.

Caracteristici: Collagen Drink formulă complexă, pentru un stil de viață 
activ. Contribuie la menținerea sănătății pielii, unghiilor și părului cât și la 
menținerea sănătății sistemului osos și la formarea normală a țesuturilor con-
junctive. Împachetare practică, în pliculețe, pentru preparare rapidă.

Doporučené dávkování a použití: 1 sáček denně. Obsah sáčku 
rozpusťte ve 200 ml vody, šťávy nebo džusu, kdykoliv během dne. Pro 
optimální účinek užívejte přípravek dlouhodobě.Odporúčané dávkovanie a použitie: 1 vrecko denne. Obsah vrec-
ka rozpusťte v 200 ml vody, šťavy alebo džúsu, kedykoľvek počas dňa. 
Pre optimálny účinok užívajte prípravok dlhodobo.Preporučena doza i korišćenje: 1 kesica dnevno. Sadržaj kesice ras-
tvorite u 200 ml vode ili soka, bilo kada tokom dana. Za optimalni učinak 
koristite sredstvo dugoročno.

Zalecane spożycie: 1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki rozpuś-
cić w 200 ml wody, soku lub nektaru, w dowolnym momencie dnia. Dla 
uzyskania optymalnych efektów preparat należy stosować przez dłuższy 
okres.

Mod de utilizare: 1 pliculeț zilnic. Conținutul unui pliculeț se dizol-
vă în 200 ml de apă, suc sau limonadă, oricând în timpul zilei. Pentru ca 
efectul să fie optim, folosiți preparatul pe termen lung.

Upozornění: Skladujte v suchu a temnu při teplotě od 15 °C do 25 °C. 
Chraňte před vlhkem a přímým slunečním zářením. Nepřekračujte doporu-
čenou denní dávku. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Dbejte na vyvá-
ženou a pestrou stravu a zdravý životní styl. Ukládejte mimo dosah dětí. Není 
určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.

Upozornenie: Skladujte v  suchu a  tme pri teplote od 15  °C do 25  °C. 
Chráňte pred vlhkom a priamym slnečným žiarením. Ustanovená odporúča-
ná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať 
ako náhrada rozmanitej stravy. Dbajte na vyváženú a pestrú stravu a zdravý 
životný štýl. Uskladňujte mimo dosahu malých detí. Nie je určené pre deti, 
tehotné a dojčiace ženy.

Upozorenje: Čuvajte na suvom i tamnom mestu pri temperaturi od  
15 °C do 25 °C. Čuvajte pred vlagom i direktnim suncem. Nemojte prekoračivati 
dnevnu dozu. Nije predviđeno kao zamena za raznovrsnu ishranu. Vodite računa 
o  uravnoteženoj i raznovrsnoj ishrani i zdravom životnom stilu. Čuvajte van 
dometa dece. Nije predviđeno za decu, trudne žene i dojilje.Uwaga: Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze od 

15 °C do 25 °C. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu 
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej 
diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego 
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, 
kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Atenție: A se păstra la temperatura camerei , între 15 °C și 25 °C  în amba-
lajul original, în locuri ferite de umiditate și de lumina directă a soarelui. A nu 
se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimenta-
re nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viață sănătos. A nu 
se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. A se consuma, de preferință, 
înainte de data de expirare înscrisă pe ambalaj. Nu se recomandă copiilor, 
femeilor însărcinate sau care alaptează.
Hmotnost/Hmotnosť/Težina/Masa netto/Cantitate netă: 314 g

Výrobce/ Výrobca/ Producent/ Producător:  Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
Česká republika

05/19 - CZ, SK, PL

Číslo šarže:  |  Serija:  |  Numer partii produkcyjnej:  |  Lot:Minimální trvanlivost do konce:  |  Minimálna trvanlivosť do konca:  |  Minimalan rok 
trajanja do kraja:  |  Najlepiej spożyć przed końcem:  |  Exp:

Collagen Peptan ®  10 000 mg

Collagen Peptan ®  10 000 mg

Collagen

Každý sáček obsahuje  |  Každé vrecko obsahujeSvaka kesica sadrži  |  Każda saszetka zawieraFiecare pliculeț conține

Hmot. /1 sáček  |  Hmot. /1 vreckoTežina /1 kesica |  Zawartość /1 saszetkaCant. /1 pliculeț

Hmot. /100 g  |  Hmot. /100 gTežina /100 g  |  Zawartość /100 g
Cant. /100 g

% RHP* /1 sáček  |  % RVH* /1 vrecko% NRV* /1 kesica  |  % RWS* /1 saszetka % VNR* /1 pliculeț

Collagen Peptan® LD
10 000 mg

95 549 mg
**

Sodium Hyaluronate/Hialuronian sodu/  Hialuronat de sodiu 50 mg
478 mg

**

Vitamin C/Vitamín C/Witamina C/Vitamina C 40 mg
382 mg

50
Zinek/Zinok/Cink/Cynk/Zinc

5 mg
48 mg

50
Mangan/Mangán

3,5 mg
33 mg

175
Biotin/Biotín/Biotyna/Biotină

25 µg
0,24 mg

50

Nutritivne informacije
1 kesica

100 g
Energetska vrednost

38,79 kcal
370,65 kcal

Protieni
8,48 g

81,02 g
Ugljeni hidrati

< 0,05 g
< 0,5 g

Masti
0,14 g

1,35 g

CZ

CZ

CZ

CZ

SK

SK

SK

SK

RS

RS

RS

RS

PL

PL

PL

PL

RO

RO

RO

RO

RS

Uvoznik:  
AsterFarm d.o.o Beograd, Đorđa Stanojevića 14/5, 11070 Beograd, Serbia

RS

Deținator notificare:   MEDIPLUS EXIM SRL, Str. Ciobanului nr. 133, Mogoşoaia, Ilfov, România 
Notificare S.N.P.M.A.P.S nr.

RO

Wyprodukowano dla:  Dr.Max Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 60 a, 54-613 Wrocław, Polska

PL

CZ SK PL RO

Nuance Hyaluron Active
Sérum pro všechny 
typy pleti, 30 ml

Nuance Hyaluron Active
Oční krém pro 
všechny typy pleti
15 ml

Nuance Hyaluron 
Active
Denní krém pro 
normální pleť
50 ml

Nuance Hyaluron Active
Denní krém pro suchou pleť, 50 ml

NUANCE Hyaluron Active
Noční krém pro všechny 

typy pleti, 50 ml

sleva
150 Kč

NOVINKA

Dr.Max ReviHair
60 kapslí

Doplněk stravy, 1 cps. = 3,32 Kč

Dr.Max Collagen Drink
30 sáčků

Doplněk stravy, 1 sáček = 19,97 Kč

Pokud i vy máte podrážděnou pleť, pak určitě vyzkoušejte 
novinky Cica Daily od francouzské značky Uriage. Přípravky 
obsahují termálně-biotický komplex, zahrnující termální vodu 
Uriage a prebiotika pro správné fungování kožní a mikrobiální 
bariéry. Obsažený pupečník asijský, kyselina hyaluronová  
a vitamin B5 s regeneračním účinkem okamžitě hydratují 
pokožku, posilují její přirozenou regeneraci a zvyšují její 
zářivost. 

Akční cena

599 Kč
Běžná cena
749 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena

399 Kč
Běžná cena
519 Kč

Ušetříte
120 Kč

NOVINKA

Vyživujte vlasy a pleť zevnitřVyživujte vlasy a pleť zevnitř

Akční cena

299 Kč
Běžná cena
449 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena

549 Kč
Běžná cena
699 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena

499 Kč
Běžná cena
649 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena

549 Kč
Běžná cena
699 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena

499 Kč
Běžná cena
649 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena

599 Kč
Běžná cena
799 Kč

Ušetříte
200 Kč

Akční cena

199 Kč
Běžná cena
249 Kč

Ušetříte
50 Kč

 
TIP: Doporučené použití je dvakrát denně nanést  
na očištěnou pleť nejprve sérum a poté aplikovat  
gelový krém. 

ReviHair obsahuje přesličku 
rolní, která podporuje zdraví 
vlasů, nehtů a pleti. Collagen 

Drink obsahuje vitamin C, 
který přispívá k normální 

tvorbě kolagenu pro dobrý 
stav kostí a chrupavek,  

a mangan, který pomáhá 
k tvorbě pojivových tkání. 

Přirozená tvorba kolagenu 

se s postupujícím věkem 
snižuje, takže je vhodné ho doplňovat .



Kvalitní péče o křehkou pokožku celé rodinyKvalitní péče o křehkou pokožku celé rodiny
Francouzská dermokosmetická značka A-Derma je odborníkem na suchou a křehkou 

pokožku. Do všech svých přípravků, včetně řady Exomega Control, která je určená pro 
suchou pokožku i se sklonem k atopii, používá A-Derma 

aktivní látku: extrakt z BIO výhonků ovsa 
Rhealba®, který má zklidňující účinky. 

TIP: Potřebnou péči v přípravcích A-Derma najde každý, ať 
potřebujete pečovat o pokožku se sklony k atopii,  

akné, či o podrážděnou nebo suchou pleť.

REGENERACE
A-Derma Epitheliale A.H. Ultra
Obnovující zklidňující krém, 40 ml

SKLONY K ATOPII
A-Derma Exomega 
Control
Emolienční sprej
200 ml

SKLONY K ATOPII
A-Derma Exomega Control 
Zvláčňující mycí gel 2 v 1, 500 ml

sleva
100 Kč

při nákupu
nad 299 Kč

Bioderma 
Atoderm 
Intensive 
baume
balzám
500 mlBioderma Atoderm Intensive baume je vyživující balzám pro velmi suchou, 

podrážděnou a citlivou pokožku se sklonem k atopii. Díky obsahu zklidňujících  
a čisticích látek zmírňuje pocity svědění a zklidňuje podráždění.  

Dlouhodobě obnovuje kožní bariéru díky komplexu Lipigenium,  
který obsahuje lipidy, jež jsou pokožce vlastní.

TIP: Vhodný pro dospělé, děti i miminka, na obličej i tělo.

Zklidňující balzámZklidňující balzám

*Průzkum trhu s dermokosmetikou, provedený společností IQVIA v odbobí říjen 2018–červenec 2019, mezi dermatology 43 zemí (více než 80 % světového HDP), kteří odpovídali  
na otázku: Jakou dermokosmetickou značku doporučujete nebo předepisujete svým pacientům nejčastěji?
Při nákupu přípravků La Roche-Posay v hodnotě nad 590 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 200 Kč. Nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami.

NOVINKA

Akční cena

549 Kč
Běžná cena
699 Kč

Ušetříte
150 Kč

Při nákupu přípravků značky A-Derma nad 299 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 100 Kč.
*IMS SELL OUT DATAVIEW BIODERMACZPTR CR PTR (SELL-OUT VALUE) 1. 5. 2019–30. 4. 2020.

na suchou 
pokožku se sklony 

k atopii*

č.

PŘI NÁKUPU 
NAD 590 Kč

-200 Kč

ZNAČKA, KTEROU 
DOPORUČUJE NEJVÍC
DERMATOLOGŮ NA 
SVĚTĚ.*



EUCERIN
DermoCapillaire
šampon proti such. 
lupům 250ml

EUCERIN 
DermoCapillaire

šampon 
vypadávání vlasů 

250ml

Při nákupu přípravků značky Eucerin z řady Hyaluron-Filler, Hyaluron-Filler + Volume Lift, 
Hyaluron-Filler + Elasticity a Q10 Active získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 100 Kč.

Na scénu přichází zjemňující pleťové sérumNa scénu přichází zjemňující pleťové sérum
Pro hedvábně jemnou a zářivější pleť i mladistvější 
vzhled vyzkoušejte Eucerin Hyaluron-Filler Zjemňující 
pleťové sérum. Díky jeho nemastnému a ultralehkému 
složení se rychle vstřebává a je vynikající jako základ pod  
make-up nebo pod hydratační krém. Sérum je vhodné pro 
všechny typy pleti včetně té se sklonem k akné. Díky obsahu 
vysoko- i nízkomolekulární kyseliny hyaluronové vyplňuje první 
vrásky. Kyseliny glykolová a mléčná pomáhají zjemnit póry.

Dekorativní kosmetika pro citlivou pleťDekorativní kosmetika pro citlivou pleť
Americká dekorativní kosmetika Physicians Formula® je zárukou krásy i pro ty, kteří mají velmi citlivou pleť. Produkty Physicians 
Formula® jsou hypoalergenní a obsahují jedinečné, čisté, přírodní a organické látky, které jsou kombinovány s vědecky 
podloženými technologiemi, díky kterým budou ženy krásné a zachovají si zdravou pleť. Vyzkoušejte tuto čistou a účinnou 
kosmetiku a dopřejte pokožce to nejlepší!

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

Při nákupu dvou balení Dr.Max Odličovacích tamponků získá držitel Karty výhod Dr.Max druhé balení tamponků za 0,01 Kč.

Physicians Formula Rosé All Play Eyeshadow
Paletka očních stínů

12 barev

Physicians Formula
Murumuru Butter     
Highlighter  
 5 g

Physicians Formula 
Lash Mixologist Mascara
černá řasenka, 8 g

Physicians 
Formula
Silk Foundation 
Elixir Make-up
30 ml

Dr.Max
Odličovací
tampony
80 ks

1+1

Eucerin Hyaluron-Filler
Zjemňující pleťové sérum

30 ml

Akční cena

699 Kč
Běžná cena
799 Kč

Ušetříte
100 Kč

bavlna
100%

sleva
100 Kč

na přípravky 
Anti-age

Eucerin Hyaluron-Filler
Ultra Light
Hydratační booster
30 ml

Poskytněte své pleti extra dávku hydratace díky Eucerin 
Hyaluron-Filler Hydratačnímu boosteru až na 24 hodin.
Obsah 11 složek kombinuje dva typy vysoce koncentrované 
kyseliny hyaluronové s glycerinem, což jsou látky, které  
si pleť sama přirozeně vytváří pro zachování hydratace a které 
v přípravcích fungují jako magnety pro vyplnění a intenzivní 
hydrataci.

TIP: Při péči o pleť nezapomínejte ani na krk a dekolt,  
na těchto místech jsou známky stárnutí nejpatrnější.

Akční cena

459 Kč
Běžná cena
559 Kč

Ušetříte
100 Kč



Kosmetické přípravky.

Švýcarský expert nejen na projevy lupů a vypadávání vlasůŠvýcarský expert nejen na projevy lupů a vypadávání vlasů
Řídnou vám vlasy? Máte sklony k tvorbě lupů? Na vývoji 
přípravků Revalid® pracovali nejlepší švýcarští odborníci  
na vlasovou péči a vytvořili produkty přesně pro vás. Revalid® 
Anti-Dandruff obsahuje kopřivový extrakt regulující tvorbu 
mazu v pokožce a zároveň další účinné složky mírnící 
podráždění, pocity svědění a omezující tvorbu lupů. 

Zklidnění vlasové pokožky s lupyZklidnění vlasové pokožky s lupy
Ačkoli jsou lupy sotva viditelné částečky kůže, ve větším 
množství umějí pořádně potrápit. Ale proč si s nimi dělat 
starosti, když pro vás značka Uriage připravila vlasovou 
kosmetiku, vhodnou pro pokožku se sklony k jejich 
tvorbě? Přípravky z řady DS HAIR se zaměřují na omezení 
tvorby lupů, zmírňují zarudnutí kůže a tlumí pocity svědění 
způsobené šířením kvasinek.

Řada přípravků Plantur 39 byla speciálně vyvinuta pro vlasy žen po čtyřicítce. 
V tomto období může docházet k poklesu hladiny estrogenů, a mohou tudíž 
trpět i vaše vlasy. Proto Plantur 39 obsahuje fyto-kofeinový komplex, který 
pomáhá při sklonech k vypadávání vlasů a chrání vlasové kořínky.  
Výsledkem jsou silné a krásné vlasy. 

Všechny ženy chtějí krásné a silné vlasyVšechny ženy chtějí krásné a silné vlasy

Plantur 39
Šampon pro 
barvené a poškozené 
vlasy, 250 ml

Plantur 39
Fyto-kofeinové 
tonikum, 200 ml

Plantur 39
  Šampon pro jemné 
    a lámavé vlasy
      250 ml

REVALID
Stimulating Shampoo
250 ml

REVALID
Regrowth Serum 
50 ml

REVALID  
Anti-Dandruff Shampoo
250 ml

Při nákupu přípravků Uriage z řady  z řady DS a DS HAIR získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %.

Při nákupu přípravků Vichy Dercos získá držitel Karty výhod Dr.Max balení přípravku 390 ml za cenu 200 ml. *Studie IQVIA™, 2019, Česká republika, 90 dermatologů. 

Revalid® Regrowth Serum a Revalid® Stimulating Shampoo 
pak v sobě skrývají Redensyl® – oceňovaný a klinicky ověřený 
aktivátor růstu vlasů. Redensyl® obsahuje patentované složky, 
které jsou vhodné při vypadávání vlasů a podporují jejich růst.

TIP: Sérum pro růst vlasů aplikujte přímo na pokožku hlavy  
na suché nebo mokré vlasy. Vmasírujte a neoplachujte.

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
349 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena

299 Kč
Běžná cena
399 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena

639 Kč
Běžná cena
879 Kč

Ušetříte
240 Kč

Uriage DS Hair 
  Anti-Dandruff
    Shampoo
      200 ml

Uriage DS Hair
Šampon na podrážděnou 

pokožku, 150 ml

Vichy Dercos
Šampon proti lupům  

na suché vlasy, 390 ml

Vichy Dercos
  Posilující šampon proti vypadávání 

     vlasů, 390 ml

  Vichy Dercos
 Šampon proti lupům na 
normální až mastné vlasy, 390 ml

sleva
20    %

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
319 Kč

Ušetříte
70 Kč

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
319 Kč

Ušetříte
70 Kč

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
319 Kč

Ušetříte
70 Kč

200 ml

390 ml
za cenu



*Test in vitro s 1,5% výtažkem z kopřivy. 

Sleva 25 % na přípravky KLORANE a KLORANE BÉBÉ. Slevu nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a neplatí na již zvýhodněné nabídky a promo balíčky. 

Kopřiva, zázrak pro mastné vlasy!Kopřiva, zázrak pro mastné vlasy!
Popálení kopřivou nemá nikdo rád, ale každý ví,  
že bylinka v sobě skrývá nejedno bohatství. 
Francouzská přírodní značka KLORANE v ní objevila 
ještě další sílu, výtažek z kořene má schopnost 
absorbovat nadbytečný maz.* 
Klorane kopřivu pěstuje organicky a najdete ji v řadě 
přípravků určených pro péči o mastné vlasy. Kromě 
inovovaného Šamponu s BIO kopřivou a jemnou mycí 
bází neobsahující sulfáty se řada rozšířila o novinku: 
Šampon – maska v prášku 2 v 1 s BIO kopřivou a jílem, 
která v jednom kroku myje vlasy, čistí vlasovou pokožku 
a reguluje tvorbu mazu na dalších 48 hodin, je vhodná pro 
vegany, šetří vodu a přírodu: má bioodbouratelné složení. 
Při její výrobě se snižuje spotřeba vody o 80 %  
a má stoprocentně recyklovatelný obal. Tak co říkáte, 
vyzkoušíte?

Kvalitní péče pro nejmenšíKvalitní péče pro nejmenší
Každá maminka chce pro své miminko to nejlepší. Kosmetika 
Uriage Bébé vyvinutá speciálně pro citlivou dětskou pokožku 

Při nákupu tří kosmetických přípravků značky Uriage řady Bébé získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich za 0,01 Kč.

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

Mustela®
Olej do koupele 
na suchou pokožku
500 ml

Mustela®
Balzám pro klidnější spánek
40 ml

Mustela®
Masážní olej

100 ml

Francouzská kosmetika Mustela® patří k těm, které, když jednou 
poznáte, ve vaší koupelně zůstanou. Mustela® obsahuje 96 % přírodních 
složek. Pečuje o všechny typy pokožky – suchou, citlivou, se sklony  
k atopii nebo normální, a to již od narození. Dopřejte vašim dětem  
péči, která zajistí každodenní hydrataci a dlouhotrvající ochranu.

Eucerin
Tělový olej proti striím pack
2 x 125 ml

Eucerin Tělový olej proti striím byl vyvinut speciálně pro potřeby citlivé pokožky, a to i během 
těhotenství. Obsahuje vitamin E a vysoce kvalitní čistě rostlinné oleje, bohaté na kyselinu linolovou 
(nenasycenou mastnou kyselinu), která posiluje přirozenou bariérovou funkci pokožky. 

Klorane
Šampon-maska 

2 v 1 v prášku s BIO 
kopřivou a jílem

8 x 3 g

Klorane
Seboregulační suchý šampon 

s kopřivou na mastné vlasy
150 ml

Klorane
Šampon s BIO kopřivou
200 ml

sleva
25    %

Uriage Bébé
Hydratační mléko 
200 ml

Uriage Bébé 
Sprej na pokožku 
se sklonem
k opruzeninám 
s obsahem mědi 
a zinku, 200 ml

Uriage Bébé
Mycí krém pro nejmenší 

500 ml

Uriage Bébé
Zklidňující 

olejový balzám
200 ml

TIP: Objevte suchý šampon s kopřivou na mastné vlasy,  
které budou svěží a nadýchané za 2 minuty a bez kapky vody. 
Najdete ho i ve variantě na tmavé vlasy.

Kouzlo proti striímKouzlo proti striím
Pokožka jako v bavlncePokožka jako v bavlnce

má velmi vysokou snášenlivost a obsahuje 
zklidňující  termální vodu Uriage  
z francouzských Alp. Přípravky  
této řady šetrně pečují  
o jemnou dětskou pokožku  
a po použití zanechávají 
příjemnou vůni. 

výhodné
balení

 TIP: Olej se snadno roztírá a rychle vstřebává. Použití s pravidelnou masáží 
zvyšuje pružnost pokožky a snižuje výskyt strií.



Představuje novou kategorii kosmetikyPředstavuje novou kategorii kosmetiky

Při nákupu libovolných přípravků Nuxe Bio v hodnotě nad 890 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 200 Kč.

Objevte mocnou sílu přírody v organické řadě Nuxe Bio
Francouzská přírodní kosmetická značka NUXE nabízí ve svém portfoliu exkluzivní organickou řadu NUXE BIO. 
Jedná se o přípravky s vysokou účinností respektující přírodu: veganské složení, recyklovatelné obaly, navíc smyslné vůně 
a příjemné textury, které si zamilujete. Vyzkoušejte antioxidační sérum s extraktem z chia semínek, zdokonalující tónované 
krémy s bílým čajem či obnovující noční olej s extraktem z rýžového oleje.

Nuxe Bio
Čisticí micelární 
voda 3 v 1
200 ml

Nuxe Bio
Antioxidační

sérum
30 ml

Nuxe Bio
Zdokonalující
tónovaný krém
Light
50 ml

Nuxe Bio
Čisticí mikro-exfoliační maska

50 ml

sleva
200 Kč

při nákupu
nad 890 Kč

bio&organic

Novinka v našich lékárnách - česká biokosmetika Novinka v našich lékárnách - česká biokosmetika 

V rámci Dr.Max beauty se stále snažíme přinášet našim klientům novinky a trendy v oblasti krásy a péče o pleť. Jedním  
z nich je bio a organická kosmetika, která využívá všechny výhody přírody. Pokud i vy dáváte přednost přírodní kosmetice  

a zajímají vás přípravky v biokvalitě, jistě vás potěší naše nová nabídka bio&organic kosmetiky.

Bio nebo organická kosmetika není totéž co přírodní kosmetika. Přírodní kosmetika obsahuje složky z rostlin a je minimálně 
upravovaná. Bio přípravky celý koncept posouvají ještě dál a obsahují přírodní látky z ekologického zemědělství, které jsou 

šetrné k vám i k přírodě. Bio a organická kosmetika vás zkrátka bude hýčkat tím nejlepším z přírody.

Od března najdete ve vybraných Dermocentrech lékáren Dr.Max a na e-shopu drmax.cz novou speciální kategorii  
výrobků Bio&Organic kosmetiky.

V čem je kosmetika Klara Rott výjimečná?

Při nákupu jakéhokoliv přípravku Klara Rott získá držitel Karty výhod Dr.Max 
navíc Antimikrobiální hygienický roztok na ruce 200 ml za 0,01 Kč.

Antimikrobiální 
hygienický roztok  

na ruce 200 ml

• Jako jediní v ČR vyrábějí vlastní hydroláty (květinové vody).

• Přípravky neobsahují žádnou vodu, základ tvoří vlastní  
silné biohydroláty.

• Veškeré dostupné suroviny jsou v biokvalitě.

• Firma nepoužívá žádné konzervanty, vyvinula vlastní 
samokonzervační systém.

• Všechny bio rostlinné extrakty jsou vlastní výroby.

• Prověřeno švýcarskými studiemi.



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

kartavyhod.drmax.cz#drmaxlekarna BeautyBuzz.cz

Nabídka platí pouze v uvedených dermocentrech lékáren Dr.Max:

Nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 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

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


