
V HLAVNÍ ROLI 
DÁRKOVÉ 

KAZETY

Eucerin Hyaluron-Filler
+ Elasticity

Denní krém 50 ml
+ Noční krém 50 ml

Akční cena

1350 Kč
Běžná cena
1590 Kč

Ušetříte
240 Kč

Eucerin
Anti-Pigment 
Denní krém SPF 30, 50 ml
+ Noční krém 50 ml

Akční cena

1350 Kč
Běžná cena
1590 Kč

Ušetříte
240 Kč

Akční nabídka pro členy klientského programu.

PROSINEC2020K nákupu přípravků nad 799 Kč z dermoletáku prosinec 
2020 získáte v lékárnách Dr.Max dárkovou tašku za 0,01 Kč.



VICHY VÁNOČNÍ BALÍČKY

V nabídce také Vichy Liftactiv Supreme vánoční balíček a Vichy Liftactiv Specialist vánoční balíček.

Vichy: balíčky na míru pro každý typ pletiVichy: balíčky na míru pro každý typ pleti
Darujte dceři, mamince nebo babičce kvalitní dermokosmetiku 
v krásném balení nebo udělejte radost samy sobě!

V nabídce jsou dárkové balíčky s řadou Minéral 89, která 
chrání pleť před negativními vlivy a udržuje ji hydratovanou. 
Řady Neovadiol a Liftactiv se specializují na zralejší pleť žen 
procházejících menopauzou a po ní. Redukují vzniklé vrásky 
nebo se jejich vzniku snaží předejít.

Vichy Minéral 89
Hyaluron Booster 50 ml 

+ Hyaluron Booster oční 15 ml

Vichy Neovadiol
Denní krém 50 ml

+ Noční krém 50 ml
Vichy Neovadiol 
Magistral
Denní balzám 50 ml
+ Noční balzám 50 ml

Akční cena

1490 Kč
Běžná cena
1890 Kč

Ušetříte
400 Kč

Akční cena

1390 Kč
Běžná cena
1790 Kč

Ušetříte
400 Kč

999 Kč



Akční cena

299 Kč
Běžná cena
349 Kč

Ušetříte
50 Kč

Lash Mixologist 
Mascara
Řasenka 3v1
8 ml

Dokonalé řasy každý den! Dokonalé řasy každý den! 
S řasenkou Lash Mixologist Mascara od Physicians Formula® 
vykouzlíte dokonalý look přesně podle vašich představ. 
Díky kartáčku pro objem získáte plné a husté řasy, kartáčkem 
pro délku řasy prodloužíte. Pokud oba kartáčky zkombinujete, 
ohromíte dramatickým pohledem.

Řasenka je obohacena o přísady pro výživu řas.

Vichy Liftactiv
Collagen Specialist
Noční krém
50 ml

Komplexní noční péče proti vráskámKomplexní noční péče proti vráskám
Během dne je pokožka vystavena vnějším agresorům, jako je UV záření 
nebo špatné stravovací návyky, a dochází ke stárnutí kolagenových 
vláken. Právě v noci je tedy vhodná doba, kdy pokožka může využít 
svou energii pro regeneraci a aktivaci obranných procesů.

Noční krém Liftactiv Specialist Komplexní noční péče proti 
vráskám a snižování kvality kolagenu v pleti je první noční krém 
od Vichy, který byl vyvinutý za účelem zvýšení kolagenového cyklu 
a bojuje proti zhoršení jeho kvality.  Obsahuje zpevňující peptidy 
a rozjasňující vitamin Cg + Resveratrol přírodního původu, které v noci 
posilují pokožku proti agresivním činitelům. 

Řada LIFTACTIV Collagen Specialist byla inspirována expertizou neinvazivní estetické dermatologie 
a napomáhá přirozenému fungování pokožky.



Při nákupu tří přípravků značky Nuxe nejlevnější produkt získáte za 0,01 Kč.

Francouzská kosmetická značka NUXE je proslulá svými ikonickými 
oleji NUXE Huile Prodigieuse®. Jedná se o zázračné multifunkční 
suché oleje, které nádherně voní a dají se aplikovat nejen na tělo, ale 
i vlasy a obličej. Kromě toho nabízí značka NUXE celou škálu produktů, 
které jsou potěšením pro všechny smysly, a navíc účinné. Vyzkoušejte 
např. micelární vodu z nové organické řady Nuxe Bio nebo sérum 
proti vráskám z řady Merveillance® Expert.

Eucerin
DermoCapillaire
Šampon proti vypadávání 
vlasů, 250 ml

Eucerin DermoCapillaire
Tonikum proti vypadávání 

vlasů, 100 ml

Přípravky Eucerin DermoCapillaire zklidňují vlasovou 
pokožku a bojují proti suché vlasové pokožce se sklony 
ke svědění nebo tvorbě lupů, jsou vhodné pro citlivou 

vlasovou pokožku a při některých formách řídnutí vlasů. 
Šampony a tonika pro vlasovou pokožku obnovují 

její rovnováhu a pečují o vaše vlasy od kořínků až ke 
konečkům. Šampon proti vypadávání vlasů používejte 

v kombinaci s Eucerin DermoCapillaire Tonikem 
proti vypadávání vlasů. Posiluje vlasové kořínky tím, že 

podporuje jejich energetické zásobování.

TÝDEN 1.-6. 12. 2020

Udělejte radost svým blízkým 
s francouzskou přírodní kosmetikou NUXE

Nuxe Huile 
Prodigieuse®
Multifunkční
suchý olej
100 ml

Nuxe Merveillance®
Expert sérum 

Zpevňuje a vypíná pleť, 
liftingový efekt

30 ml

Nuxe BIO
Micelární
voda 3v1

200 ml

Akční cena

369 Kč
Běžná cena
449 Kč

Ušetříte
80 Kč

Akční cena

289 Kč
Běžná cena
369 Kč

Ušetříte
80 Kč

Adventní týdny plné slev
Šetrná péče při sklonu 

k vypadávání vlasů

TÝDEN 7.-13. 12. 2020

sleva
80 Kč

na řadu Eucerin
DermoCapillaire

Sleva 80 Kč platí pro držitele Karty výhod Dr.Max na značku Eucerin DermoCapillaire.



Uriage Xémose
Krém na oční 
kontury
15 ml

Nuance 
Micelární voda

pro citlivou pleť
500 ml

TÝDEN 14.-24. 12. 2020

Uriage Xémose
SOS aerosol, 200 ml

Adventní týdny plné slev
Micelární vody vyčistí pleť hloubkově 
v jednom jediném kroku, nechte se také 
zlákat a vyzkoušejte je na své pleti!

Micelární vody mají velkou výhodu 
v univerzálnosti, během jednoho 
použití dokážou odstranit i voděodolné 
zbytky make-upu, můžete je používat 
na pleť, oční okolí i rty. Společně se 
zbytky líčení odstraní micelární 
voda i další nečistoty z pleti 
a přebytečný maz a zároveň 
pleť zhydratuje a zklidní. 
Nuance má v nabídce 
micelární vody pro citlivou 
i normální, až mastnou pleť 
a vody lze zakoupit 
i ve větším balení (500 ml).

V chladném vzduchu je velmi málo vlhkosti, a proto suchá pleť může trpět 
vysušením. Pro tyto případy vyvinuli v Uriage Xémose SOS Aerosol, který tlumí 
podráždění a zklidňuje pleť. Výrobek je bez parfemace, proto je vhodný i pro velmi 
citlivou pokožku. Doporučujeme péči o suchou pleť doplnit zklidňujícím očním 
krémem Xémose, ten je vyvinutý speciálně pro citlivé oční okolí a suchá víčka s 
pocitem svědění.

Nepodceňujte péči o suchou pleť v zimě

na značku
Uriage

1+1

Micelární voda
250 ml při nákupu 

500 ml

Při nákupu micelární vody Nuance 500 ml získá držitel Karty výhod Dr.Max micelární vodu 250 ml za 0,01 Kč. Platí i pro Nuance Micelární vodu pro všechny typy pleti.
Při nákupu dvou libovolných kosmetických přípravků značky Uriage  zaplatí držitel Karty výhod Dr.Max za nejlevnější z nich 0,01 Kč.



Sleva 100 Kč platí pro držitele Karty výhod Dr.Max na značku Eucerin Hyaluron Filler + Elasticity.

Zářivá a omlazená pleťZářivá a omlazená pleť
Klinické a dermatologické testy Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Séra 
prokázaly, že efektivně působí proti 3 projevům stárnoucí pleti. Inovativní 
kombinace nízkomolekulární a vysokomolekulární kyseliny hyaluronové 
vyplňuje hluboké vrásky. Současně účinná látka arctiin prokazatelně urychluje 
obnovu kolagenu v pokožce a společně s kyselinou hyaluronovou dále 
zlepšuje pružnost a jemnost pleti. Složka thiamidol redukuje pigmentové 
skvrny a brání jejich opakovanému výskytu. 

Puressentiel
Relaxační sprej

z 12 esenciálních olejů
75 ml

Akční cena

399 Kč
Běžná cena
499 Kč

Ušetříte
100 Kč

Francouzská značka PURESSENTIEL je známá svou účinností a produkty, které 
nabízejí řešení na řadu problémů, se kterými se potýkáme v běžném denním 
životě. Produkty neobsahují žádné parabeny ani syntetická barviva.

Relaxační sprej obsahuje 12 esenciálních olejů a přináší uvolnění a odpočinek. 
Pomáhá ke snížení pocitu stresu a v noci přispívá ke klidnému, pokojnému 
a regenerativnímu spánku. 

Tento výrobek má 100% přírodní a čisté složení. 

Mocná síla aromaterapie Mocná síla aromaterapie 
  pro klidný spánek a relaxaci   pro klidný spánek a relaxaci 

sleva
100 Kč

na péči proti 
vráskám

Eucerin 
Hyaluron-Filler + Elasticity

3D sérum
30 ml



Francouzská dermokosmetická značka A-DERMA je odborníkem 
na suchou a křehkou kůži. Do všech svých přípravků, včetně řady 
EXOMEGA CONTROL, která je určená pro suchou kůži se sklonem 
k atopii, značka A-DERMA používá unikátní aktivní látku: extrakt z BIO 
výhonků ovsa Rhealba®, který má zklidňující účinky. Vhodnou péči 
v přípravcích A-Derma najde každý, ať už řešíte projevy atopie, 
sklony k akné, podráždění kůže, či hydrataci.

Péče o křehkou kůži celé rodinyPéče o křehkou kůži celé rodiny

Při nákupu 3 přípravků značky A-DERMA nejlevnější produkt získáte za 0,01 Kč.

A-Derma Exomega Control
Emolienční balzám

400 ml

Bi-Oil Gel
Gel pro suchou kůži

100 ml

Bi-Oil
200 ml

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
50 Kč

Akční cena

599 Kč
Běžná cena
749 Kč

Ušetříte
150 Kč A-Derma Exomega Control

Zvláčňující mycí gel 2v1, 500 ml

A-Derma 
Dermalibour+
Ochranný krém

50 ml

Všestranné přírodní olejeVšestranné přírodní oleje
Pro suchou pokožku je nejdůležitější správná hydratace 
v každé situaci, v zimních měsících, kdy je trvale 
vystavovaná změnám teplot, však ještě o to víc. Proto 
je velmi vhodné ji ošetřovat olejem – ten na pokožce 
vytvoří film, který udrží vlhkost uvnitř. Nejenže dokáže 
ulevit od nepříjemných projevů suché pokožky, ale při 
pravidelném používání můžete zlepšit její celkový stav.



EUCERIN
DermoCapillaire
šampon proti such. 
lupům 250ml

EUCERIN 
DermoCapillaire

šampon 
vypadávání vlasů 

250ml

Při nákupu přípravků La Roche-Posay v minimální hodnotě 999 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 300 Kč.

Objevte kouzlo dokonale sametové pletiObjevte kouzlo dokonale sametové pleti
Pure Vitamin C je antioxidační sérum proti vráskám s vysokou 
koncentrací čistého vitaminu C, kyselinou salicylovou a neurosensinem 
pro rozjasnění pleti. Zjemňuje vrásky a jemné linky, vyhlazuje texturu 
pleti a pomáhá sjednotit její tón.

Effaclar DUO(+) poskytuje komplexní péči pro problematickou pleť se 
sklonem k akné. Pleť hydratuje, zmatňuje, a navíc působí proti vzniku 
skvrn po akné. Je vhodný také na projevy akné související s nošením 
roušky. 

Lipikar Baume AP+M, relipidační balzám pro suchou pokožku se 
sklonem k ekzému s trojitou účinností. Ulevuje od pocitu svědění, 
oddaluje fáze vysušení a obnovuje kožní mikrobiom. Je vhodný pro 
pokožku celé rodiny i pro novorozence od prvních dnů života. 

La Roche-Posay 
Pure Vitamin C 

Antioxidační obnovující 
sérum proti vráskám 

30 ml 

La Roche-Posay 
Effaclar DUO(+)

40 ml

La Roche-Posay 
Lipikar Baume AP+M

Relipidační balzám
400 ml

sleva
300 Kč

při nákupu
na 999 Kč



Hyperpigmentace je estetický problém, který se projevuje v podobě tmavých ploch 
a stařeckých skvrn, které narušují jednotný tón pleti. 

Eucerin Anti-Pigment Denní krém SPF 30 obsahuje thiamidol, účinnou a patentovanou 
složku, která cíleně řeší příčinu vzniku hyperpigmentace 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 stav pleti dále zlepšuje. 

Zbavte se pigmentových skvrnZbavte se pigmentových skvrn
Akční cena

669 Kč
Běžná cena
769 Kč

Ušetříte
100 Kč

Eucerin 
Anti-Pigment
Denní krém SPF 30 
50 ml

Vaše pleť potřebuje vhodnou péči v každém věku, a čím dříve se o ni začnete 
starat, tím více vám to vrátí později. Laboratoře Eau Thermale Avène vyvinuly 
produktové řady proti stárnutí, které odpovídají specifickým potřebám pleti 
v každé fázi vašeho života:

A-Oxitive – Vaše volba při prvních vráskách a ztrátě jasu, od 25 let 
Physiolift – Vaše volba při viditelných vráskách a ochabování pleti, od 35 let
DermAbsolu – Vaše volba při ztrátě hutnosti a ke zpevnění kontur, od 50 let

             Využijte akční nabídku a vyberte si 3 produkty Eau Thermale 
                Avène a nejlevnější získáte za 0,01 Kč.
                Slevu nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.

Krásná v každém věku!Krásná v každém věku!

Avène A-Oxitive
Noční peelingový krém

30 ml

Avène Physiolift
Denní vyhlazující 
krém
30 ml

Avène 
DermAbsolu
Remodelační sérum
30 ml

Při nákupu tří přípravků značky Avène získáte nejlevnější z nich za 0,01 Kč.



V prodeji od listopadu.

Unikátní beauty drink Simony KrainovéUnikátní beauty drink Simony Krainové
Plný vitaminů a se třemi druhy kolagenu pro krásnou pleť, vlasy i nehty.

Obsahuje 3 druhy kolagenu, kyselinu hyaluronovou, biotin, vitamin C, 
vitamin B3, zinek, jod, aloe vera a bezový květ.
Bez lepku a přidaného cukru.

Bezinka a aloe veraBezinka a aloe vera

Akční cena

1299 Kč
Běžná cena
1499 Kč

Ušetříte
200 Kč

Masterpiece Beauty Drink 
by Simona Krainová

Bezinka a aloe vera
30x6 g

Doplněk stravy
1 sáček = 43,3 Kč

limitovaná
edice



Šampon i kondicionér Canneff  z řady Green obsahují 
rostlinný keratin zacelující povrch vlasu. Šampon navíc 

obsahuje olivové mléko zajištující hebkost na první dotek. 
Babasu olej společně s krystalicky čistým kanabidiolem 
(CBD) zklidňuje pokožku hlavy. Díky obsahu přírodních 

vosků z jojoby zajistí kondicionér velmi snadnou 
rozčesatelnost a vynikající lesk. Použitý hemisqualan 

zamezuje případnému vymývání barvy.

Naše tipy na zajímavé dárkyNaše tipy na zajímavé dárky

Komplexní vlasová péče Revalid® proti projevům vypadávání 
vlasů vypadání vlasů podpoří přirozený růstový cyklus vlasů. 
Revalid® Regrowth Serum obnovuje růst vlasů, omezuje 
vypadávání vlasů a zvyšuje jejich hustotu. Obsahuje klinicky 
prověřenou aktivní složku Redensyl®, která byla vytvořena na základě vědeckých 
poznatků z oblasti regenerativní medicíny a podporuje růst vlasů. Obsažené 
aminokyseliny a panthenol hydratují suché vlasy i pokožku hlavy a stimulují 
obnovu pokožky. 
Revalid® Stimulating Shampoo poskytuje optimální péči a připravuje vlasy na 
ošetření při sklonech k vypadávání pomocí Revalid® Regrowth Serum. Složení 
je navíc ještě obohaceno o hydratující složky, vitamin E a přírodní čisticí složku 
Amisoft®. Posiluje poškozené vlasy, působí proti roztřepeným konečkům, přidává 
vlasům na objemu a zvyšuje tažnost vlasu.

Revalid®Stimulating
Shampoo, 75 ml

+ Revalid®Regrowth
Serum, 50 ml

Vlasy a nehty jsou bezesporu důležitou součástí našeho zevnějšku  
a je potřeba se o ně starat jak zvenčí, tak zevnitř. Unikátní 
kombinace aminokyselin (L-cystein, L-methionin, L-tyrosin)  
s komplexem vitaminů a minerálů a extraktem z přesličky rolní 
která přispívají k udržení dobrého stavu vlasů, nehtů a pokožky.

Dr.Max ReviHair 
60+30 kapslí
Doplněk stravy
1 kapsle = 2,77 Kč

Canneff 
Green

   CBD Gentle 
Shampoo

       200 ml

Canneff Green
   CBD Glowing
     Conditioner
        200 ml

Kvalitní vlasová péče začíná zevnitř

vánoční
balení

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
399 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
50 Kč

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
50 Kč

Akční cena

699 Kč
Běžná cena
999 Kč

Ušetříte
300 Kč



Při nákupu přípravku Renovality Odličovací sérum obdrží držitel Karty výhod Dr.Max navíc druhé balení za 0,01 Kč.

Kouzelné rostlinné oleje v akciKouzelné rostlinné oleje v akci
Arganový olej má výjimečné vlastnosti v kosmetice. Patří  
k luxusním olejům. Je zdrojem nenasycených mastných kyselin, 
antioxidantů, vitaminů a fytosterolů. Působí blahodárně na 
pokožku citlivou, vysušenou i se sklonem k praskání. Redukuje 
vrásky, hydratuje a pomáhá udržet pokožce svěží vzhled. 

Renovality
Arganový olej

100 ml

Renovality
Ricinový olej
100 ml

Renovality
Odličovaní sérum
200 ml

Akční cena

279 Kč
Běžná cena
319 Kč

Ušetříte
40 Kč

1+1

Ricinový olej je vhodný pro suchou pokožku. Úžasně regeneruje 
a zvláčňuje kůži. Doporučuje se na ošetření zhojených jizev. 
Vyzkoušejte také ricinové teplé obklady na kůži namožených 
částí těla.

Odličovací sérum s jojobovým olejem a hemisqualanem je 
vhodný pro všechny typy pleti, včetně mastné, se sklony k akné, 
citlivé a suché.

Akční cena

139 Kč
Běžná cena
159 Kč

Ušetříte
20 Kč



Zlatá maska z této výjimečné řady Magical Supreme Lifting obsahuje výtažek z jantaru a díky tomu má výrazně zlatavou barvu. Její 
složení však obsahuje i mnoho dalších přírodních ingrediencí, jako jsou květy ibišku a plody baobabu. Po nanesení této masky bude 
pleť vyživená, rozjasněná a sametově hebká. Doporučujeme společně s maskou používat i noční krém a pro zjemnění vrásek okolo 
očního okolí i oční krém. Díky své jemně olejové textuře jsou krémy velmi lehké, ale přesto výživné, hydratují a vypínají pleť. 

Nechte svou pleť zazářit díky Nuance!Nechte svou pleť zazářit díky Nuance!

Při nákupu přípravků značky Nuance řady 
Magical Supreme Lifting získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu ve výši 200 Kč.

Nuance Magical 
Supreme Lifting
Zlatá maska
50 ml

Nuance Magical 
Supreme Lifting

Denní krém
50 ml

Nuance Magical    
Supreme Lifting

Oční krém
15 ml

Nuance Magical 
Supreme Lifting

Noční krém
50 ml

sleva
200 Kč

Akční cena

599 Kč
Běžná cena
799 Kč

Ušetříte
200 Kč

Akční cena

499 Kč
Běžná cena
699 Kč

Ušetříte
200 Kč

Akční cena

299 Kč
Běžná cena
499 Kč

Ušetříte
200 Kč

Akční cena

449 Kč
Běžná cena
649 Kč

Ušetříte
200 Kč



sleva
20    %

Značka Uriage nabízí několik produktových řad, každá  
z nich je přímo určená pro péči o jiný typ pokožky  
nebo pro předcházení různým kožním problémům. 

Uriage EAU Thermale 
Glow Up Water Essence
Rozjasňující esence
100 ml

Akční cena

799 Kč
Běžná cena
1199 Kč

Ušetříte
400 Kč

Kolagenu není nikdy dost!
S přibývajícím věkem se v těle tvorba kolagenu 
snižuje. Pro krásnou pokožku a nehty je vhodné ho 
doplňovat.
 Nyní máte jedinečnou možnost zakoupit výhodné 
balení Dr.Max Collagen Drink  30 + 15 sáčků za 
zvýhodněnou cenu. Udělejte radost sobě nebo 
svým blízkým!

Dr.Max Collagen 
Drink 

30 + 15 sáčků 

Uriage Hyséac
Čisticí slupovací 

maska
50 ml

Sleva 20 % platí při nákupu přípravků značky Uriage. 

Vyberte si pro sebe přípravky na základě termální vody, 
které vám viditelně zlepší kvalitu pokožky obličeje, 
vlasů i celého těla. Pro péči o suchou pleť je určena 
řada Xémose, pro ochranu, regeneraci a zklidnění 
pokožky pak řada Bariéderm. Hydrataci pleti dodá 
řada EAU Thermale. Pokud máte pleť se sklony k akné, 
vyzkoušejte produkty Hyséac. Se známkami stárnutí 
pomůže řada Age Protect, pleti se sklony k začervenání 
pomůže řada Roséliane. Značka nezapomíná ani 
na ty nejmenší a nabízí celou řadu dermatologicky 
testovaných produktů pro miminka a malé děti.

Doplněk stravy
1 sáček = 17,76 Kč

vysoká denní 

dávka kolagenu

10 000 mg

Uriage Age 
Protect

Multifunkční denní 
krém pro normální 

a suchou pleť
40 ml

Ochranná síla termální vody z AlpOchranná síla termální vody z Alp

Uriage
Bariéderm
CICA krém
100 ml



                Při nákupu tří přípravků značky KLORANE získáte nejlevnější z nich za 0,01 Kč.
Slevu nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a neplatí na již zvýhodněné nabídky a promo balíčky.

Akce platí na celou značku Mustela®. Při nákupu tří přípravků značky Mustela®  získáte nejlevnější z nich za 0,01 Kč.

Mustela®
Masážní olej
100 ml

Mustela®Hydra Bébé®
Hydratační tělové mléko
300 ml

Každá máma chce být dokonalá a udělat pro své děťátko první 
poslední. Při tom si někdy nevšimneme, že kromě péče o miminko 
potřebujeme pečovat také o sebe. 
Na maminky i miminka myslí francouzská botanická a eko-
zodpovědná značka Klorane. Pro křehkou a zranitelnou pokožku 
těch nejmenších vyvinula řadu přípravků Klorane Bébé se 
zklidňujícím výtažkem z BIO měsíčku a o vaše unavené a vlasy se 
sklony k vypadávání se postarají přípravky s přírodní silou chininu 
s prokázaným stimulujícím a posilujícím účinkem.
Přípravky Klorane jsou VEGAN, obsahují velmi vysoké procento 
přírodních složek a flakony jsou vyrobeny z poloviny už 
recyklovaného plastu.

Maminky, na slovíčko!Maminky, na slovíčko!

Dětská kosmetika Mustela®
Nevíte si rady, jakou kosmetiku zvolit pro své 
miminko? Máme pro vás tip! Dětská přírodní 
kosmetika Mustela® pečuje o všechny typy pokožky: 
suchou, citlivou, se sklony k atopii nebo normální, 
a to už od narození.  Dopřejte vašim dětem péči, 
která zajistí každodenní hydrataci a dlouhotrvající 
ochranu od narození. Vyberte si ten správný 
produkt a využijte naší nabídky 3 za cenu 2.

Klorane 
Bébé

Jemný mycí gel 
na tělo a vlasy

500 ml

Klorane Bébé 
Hydratační krém

200 ml

Mustela®
Olej do koupele na 

suchou pokožku 
300 ml



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. 12. do 31. 12. 2020 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*
Pražská třída 1014/71

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

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, OC BREDA
U Fortny 49/10

 Orlová, Lidl
17. listopadu 1432

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

Rakovník
Husovo nám. 165

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


