
P R O S I N E C  2 0 2 2



* Hladina prokolagenu typu 1: studie na fibroblastech in vitro

AGE
ABSOLUABSOLU

×6
ZVÝŠENÍ  
SYNTÉZY
PROKOLAGENU*

VRÁSKY – POVADLÁ PLEŤ  
ZTRÁTA OBJEMU – ZTRÁTA JASU PLETI

KOMPLEXNÍ ANTI-AGING PÉČE

**  Klinická studie pod dermatologickou kontrolou na 24 subjektech. Aplikace zpevňujícího 
vyhlazujícího denního krému 2× denně po dobu 2 měsíců. Sebehodnocení na stupnici

AGE
LIFTLIFT

VRÁSKY – ZTRÁTA PEVNOSTI PLETI

LIFTINGOVÁ ANTI-AGING PÉČE

3× MÉNĚ VRÁSEK**  
VĚTŠÍ ZPEVNĚNÍ 
PLETI

Při nákupu kosmetických přípravků Uriage AGE ABSOLU nebo AGE LIFT získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %.

20%
sleva
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Jana nakupuje s Kartou výhod pravidelně kaž- 
dé dva měsíce. Nejčastěji produkty na vlasy, 
krémy a masky. S Kartou výhod za rok ušetří 
1246 Kč, a to pouze za dermokosmetiku. 

Lenka s Kartou výhod nenakupuje tak čas-
to, ale občas využívá letákové akční nabídky 
ke koupi produktů k čištění pleti a suncare. 
S Kartou výhod ušetří 448 Kč za rok. Díky 
Kartě výhod nakupuje produkty v průměru  
o 25 % levněji

zdravá krása vždy nablízku

Objevte 
všechny 
vůně.

NOVÁ kategorie  
parfémů na  

drmax.cz

VŠECHNY VÝHODY
 na jedné kartě

Podtrhněte svou osobnost a nalezněte 
tu pravou vůni, která vás bude všude 
doprovázet. Pomyslnou vstupenku do 

světa fantazie, intimity a snů.
Nově na e-shopu Dr.Max objevíte široké 
portfolio dámských, pánských i unisex vůní 
pro každou příležitost. K parfémovaným  
a toaletním vodám nabízíme také parfémo-
vanou kosmetiku, která prodlouží a umocní 
zážitek z vůně. Nechte se inspirovat.

Ušetřete při nákupu v kamenné lékárně Dr.Max 
i on-line.

Benefity s Kartou výhod Dr.Max:
■  Akční ceny pro držitele
■  Individuální slevové kupony
■  Doprava zdarma pro všechny přihlášené klienty 

v e-shopu Dr.Max
■ Antikoncepce za výhodné ceny

Pravidla Klientského programu Karta výhod 
Dr.Max a více informací naleznete na 
kartavyhod.drmax.cz.

Smyslné 
vůně pro váš 
MAXIMÁLNÍ 

DEN!

Naši zákazníci na Kartě výhod Dr.Max oceňují:



Při koupi vánočních kazet značky Eucerin® získáte slevový kupon v hodnotě 100 Kč na další nákup produktů Eucerin®. Kupon lze uplatnit při 
koupi alespoň jednoho produktu Eucerin®. Slevu je možné uplatnit pouze jednorázově, nelze ji kombinovat ani kumulovat s jinými slevami, 
nevztahuje se na akční balení a některé vybrané řady. Slevový kupon je platný v kamenných partnerských lékárnách do 31. 3. 2023 na území ČR. 
Při koupi produktů Eucerin® proti vráskám a pigmentovým skvrnám získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 100 Kč.
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VÁNOČNÍ  inspirace
Potěšte své blízké inovativní 

péčí Eucerin nyní v luxus-
ní vánoční taštičce. Vybírat 

můžete z několika druhů kvalitní 
dermokosmetické péče s klinic-
ky ověřenými účinky. Pro ženy 
se zralou pletí je nejlepší volbou 
zlatá taštička HYALURON-FILLER  
+ ELASTICITY, zatímco pro pleť  
s prvními vráskami je určená stří-
brná taštička HYALURON-FILLER 
+ 3× EFFECT. Dárkové taštičky na-
víc obsahují slevový kupon na dal-
ší nákup.*

Nové inovované složení oblíbené řady 
Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 
zmírňuje všechny pokročilé známky 

stárnutí u zralé pleti.
Vyplňuje vrásky: Vysokomolekulární a nízko-
molekulární kyselina hyaluronová hydratuje  
a vyplňuje hluboké vrásky.
Zlepšuje pružnost: Vysoce účinná kombinace 
arctiinu a kreatinu stimuluje produkci kolage-
nu a zlepšuje pružnost pleti.
Redukuje pigmentové skvrny: Patentovaný 
thiamidol zmírňuje výskyt tmavých skvrn.
Získejte viditelně mladší vzhled a hladší, záři-
vější pleť!

EUCERIN
HYALURON-FILLER

+ ELASTICITY
Noční krém

50 ml

Akční cena
849 Kč 

Běžná cena 949 Kč 
Sleva 100 Kč

Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 949 Kč

EUCERIN
HYALURON-FILLER 
+ ELASTICITY
Vánoční kazeta
Denní krém 50 ml  
a noční krém 50 ml

Akční cena
1550 Kč 
Běžná cena 1950 Kč 
Sleva 400 Kč
Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 1950 Kč

EUCERIN HYALURON-FILLER 
+ 3× EFFECT 
Vánoční kazeta
Denní krém 50 ml a noční krém 50 ml

Akční cena
1490 Kč 
Běžná cena 1890 Kč 
Sleva 400 Kč
Minimální prodejní 
cena za posledních 
30 dní: 1890 Kč

EUCERIN
HYALURON-FILLER
+ ELASTICITY
Denní krém SPF15
50 ml

Akční cena
849 Kč 
Běžná cena 949 Kč 
Sleva 100 Kč
Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 949 Kč

NOVÉ SLOŽENÍNOVÉ SLOŽENÍ

100 Kč
sleva na  

péči proti  
vráskám
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BUĎTE NEJZÁŘIVĚJŠÍozdobou letošních Vánoc 

Bílkovina kolagen tvoří základní stavební ká-
men těla, zejména kůže, vlasů, nehtů, kostí, 
šlach a kloubů. Produkce kolagenu v lidském 

těle klesá o jedno procento ročně poté, co dosáhne-
me věku 25 let, ale s přibývajícím věkem ho orga-
nismus potřebuje stále víc. Vital Proteins Marine 
Collagen obsahuje mořský kolagen z ryb, podporu-
je mladistvý vzhled a zdravý životní styl. Výborně 
se rozpouští v teplých i studených nápojích, je bez 
chuti a vůně. Neobsahuje umělá dochucovadla ani 
lepek.

KOLAGEN
 pro mladistvý vzhled

VITAL PROTEINS 
MARINE COLLAGEN
Doplněk stravy 
221 g

Akční cena
699 Kč 
Běžná cena 799 Kč 
Sleva 100 Kč
Doplněk stravy 
(100 g = 316,29 Kč)
Minimální prodejní cena 
za posledních 30 dní: 799 Kč

Vánoční balíček s péčí Neovadiol 
Post-Menopause intenzivně vyži-
vuje, pomáhá vyhladit pleť a obno-
vit pocit komfortu.

Vánoční taštička Minéral 89  
ve spojení s hydratačním kré-
mem Aqualia Thermal Rich 
pro hydrataci, posílení a vypl-
nění pleti.

Proti vráskám a ztrátě kolagenu 
v pleti je pravým řešením 
výhodné balení denního  

a nočního krému Liftactiv 
Collagen Specialist.

VICHY MINÉRAL 89 AQUALIA 
Vánoční balíček 2022
Booster 50 ml 
a denní péče 50 ml
 
Akční cena
1190 Kč 
Běžná cena 1390 Kč 
Sleva 200 Kč
Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 1390 Kč

VICHY NEOVADIOL  
POST-MENOPAUSE
Vánoční balíček 2022

Denní péče 50 ml  
a noční péče 50 ml

Akční cena
1690 Kč 

Běžná cena 1990 Kč 
Sleva 300 Kč

Minimální prodejní cena
za posledních 30 dní: 1990 Kč

VICHY LIFTACTIV  
COLLAGEN SPECIALIST 

Vánoční balíček 2022
Denní péče 50 ml a noční péče 50 ml

Akční cena
1690 Kč 

Běžná cena 1990 Kč 
Sleva 300 Kč

Minimální prodejní cena 
za posledních 30 dní: 1990 Kč
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Dopřejte svým blízkým vánoční balíček 
pro vyživenou a zklidněnou pleť z řady 
Sensibio.

Balíček se skládá z oblíbené rutiny v péči  
o citlivou pleť, ve které nechybí ikonická mi-
celární voda Sensibio H2O. Čisticí péči dopl-
ní dvoufázový micelární odličovač Sensibio 
H2O eye, který tvoří ideálního pomocníka  
v odlíčení i voděodolného make-upu. V zim-
ním období je nedílnou součástí péče o všech-
ny typy citlivé pleti aktivní zklidňující krém  
s bohatou a výživnou texturou Sensibio De-
fensive rich, který napomáhá ke zklidnění 
pleti. Chrání ji před nepříznivými vnějšími 
vlivy a zároveň poskytuje hydrataci až 12 ho-
din. Balíček pro kompletní péči obsahuje 
také zklidňující masku na oči s chladivým 
účinkem, která pečuje o celé oční okolí, zlep-
šuje kvalitu pleti a navrací jí vitalitu. 

Péče o suchou a velmi suchou pokožku 
se sklony k atopickému ekzému v ro-
dinném balení. 

Doplňte svou čisticí rutinu o oblíbená 1litro-
vá balení se slevou 20 %. Produkty Bioder-
ma z řady Atoderm jsou ušity na míru pro 
suchou, velmi suchou pokožku a pokožku 
se sklony k projevům atopie. Pro okamžitý 
komfort ihned po sprchování je vhodnou 
volbou Bioderma Atoderm sprchový olej, 
který zajistí až 24hodinovou hydrataci bez 
pocitu mastnoty. Pro každodenní hygienu 
suché pokožky zvolte Bioderma Atoderm 
sprchový gel. Ten suchou a citlivou pokožku 
dokonale čistí a zároveň o ni pečuje. Bioder-
ma Atoderm Sprchový krém se svou vysoce 
výživnou texturou je určen pro normální až 
suchou pokožku. Po použití sprchového kré-
mu zůstane vaše pokožka dokonale zjemně-
ná, vláčná na dotek a bez nepříjemného po-
citu pnutí. Čisticí produkty z řady Atoderm 
jsou vhodné pro celou rodinu včetně novo-
rozenců (vyjma předčasně narozených dětí).

SVÁTEČNÍ INSPIRACE pro vaši pokožku! 
VÁNOČNÍ BALÍČEK 
BIODERMA SENSIBIO
Micelární voda Sensibio H2O 100 ml 
Dvoufázový odličovač očí a rtů 125 ml 
Zklidňující krém Sensibio  
Defensive rich 40 ml
NAVÍC: Chladicí maska na oči

Běžná cena 
679 Kč 

BIODERMA ATODERM 
Sprchový gel 
1 l

Akční cena
469 Kč 
Běžná cena 599 Kč
Sleva 130 Kč
Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 599 Kč

BIODERMA ATODERM 
Sprchový olej

1 l

Akční cena
499 Kč 

Běžná cena 649 Kč
Sleva 150 Kč

Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 649 Kč

BIODERMA 
ATODERM 
Sprchový krém
1 l

Akční cena
469 Kč 
Běžná cena 599 Kč
Sleva 130 Kč
Minimální prodejní 
cena za posledních 
30 dní: 599 Kč
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Při nákupu libovolného produktu značky NUXE nad 690 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max luxusní svíčku NUXE Prodigieux 140 g navíc 
za 0,01 Kč.

CHRAŇTE VLASY
 před vysušením

Suché a oslabené vlasy vypadají zanedbaně a neupra-
veně. Stejně jako pleť i ony občas potřebují pořádnou 
dávku hydratace. Jejich špatná kondice má mnoho pří-

čin, např. používání agresivních přípravků, působení hor-
ka, nešetrné česání, barvení nebo vliv extrémního počasí.  
Z vnitřních faktorů jmenujme např. hormonální výkyvy 
nebo nevyváženou stravu. Kudrnaté vlasy mají obecně k vy-
sušování větší sklony.
Suché vlasy jsou více ohroženy poškozením a lámavostí,  
i když mají zdravé a silné kořínky. Kosmetická řada Reva-
lid® přináší okamžitou úlevu pro suché vlasy a bojuje proti 
jejich dalšímu poškozování. Vánoční sada obsahuje šam-
pon a kondicionér Revalid® Hair Repair System, účinné 
pomocníky v boji proti suchým a poškozeným vlasům. Tyto 
přípravky byly vyvinuty tak, aby dokázaly zlepšit texturu, 
pružnost a poddajnost vlasů a navrátily jim zdravý vzhled  
a lesk. Pro všechny typy vlasů.

VÁNOČNÍ RITUÁL pro muže i ženy
Kouzelná atmosféra Vánoc pro toho, kdo obje-

vil tajemství krásy z lékárny – profesionální 
francouzskou značku NUXE. Nekompromis-

ní, efektivní a senzorická přírodní kosmetika, kte-
rá se stala součástí každodenního rituálu života žen  
a mužů. Vyberte si jeden z účinných přípravků znač-
ky NUXE nad 690 Kč, a získáte navíc luxusní svíčku  
s vůní ikonického oleje Nuxe Huile Prodigieuse® 
140 g.

Tip na péči o pleť na mrazivé dny:
Na důkladně vyčištěný obličej naneste Super Sérum, 
silnou protivráskovou bázi. Ochrana pro normál-
ní až suchou pleť s Merveillance® LIFT zpevňují-
cím sametovým krémem. I když už není počasí na 
plavky, je důležitá celoroční péče s multifunkčním 
Huile Prodigieuse® – ikonickou vyživující péčí pro 
všechny typy pokožky. A poslední tah před odcho-
dem z domova? Medová, neodolatelná péče na rty 
s krásným rozzářeným výsledkem, s vůni medu  
a vanilky. Luxusní svíčka 

NUXE navíc 
k nákupu 

nad 690 Kč

REVALID 
Revitalizační péče PROMO 

Šampon 250 ml + kondicionér 250 ml

Akční cena
449 Kč 

Běžná cena 649 Kč 
Sleva 200 Kč

Minimální prodejní cena za posledních 30 dní: 649 Kč

NUXE PRODIGIEUX
Luxusní svíčka
140 g

NUXE 
Huile Prodigieuse  
Zázračný olej 
100 ml

NUXE 
Super Sérum univerzální 
protivráskový 
koncentrát
30 ml

NUXE
Merveillance LIFT 

sametový krém
50 ml
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DUCRAY 
NEOPTIDE 

Expert sérum proti 
vypadávání  

& na růst vlasů 
2× 50 ml

DUCRAY ANACAPS 
EXPERT
Doplněk stravy pro vlasy
30 tobolek

DUCRAY ANAPHASE+
Šampon proti  

vypadávání vlasů
200 ml

Potýkáte se se sklony k vypadávání vlasů? Derma-
tologické laboratoře Ducray přináší revoluční no-
vinku šitou na míru chronickému typu vypadávání 

vlasů – Neoptide Expert. Sérum zlepšuje ukotvení vlasů 
v pokožce o 42 %* a zároveň prodlužuje růstovou fázi. 
Klinicky prokázaná účinnost již po dvou měsících.*
Sérum obsahuje exkluzivní patentované aktivní látky:
•  Anchoran stimuluje růst působením na vlasové buňky, 

jež jsou zdrojem růstu vlasů. 
•  Lespedeza prodlužuje růstovou fázi vlasu. 
•  Mangalidone zvyšuje mikrocirkulaci, metabolickou ak-

tivitu a ukotvení vlasu ve vlasové pokožce.
Doplňte svou péči o šampon Anaphase+ zvyšující účinky 
séra a svou péči obohaťte o doplňky stravy Anacaps Ex-
pert. Díky vysoce koncentrovanému složení stačí pouze 
jedna tobolka denně. Tobolky obsahují biotin, zinek a se-
len přispívající k udržení normálního stavu vlasů.

*Kontrolovaná srovnávací klinická studie přípravku Neoptide EXPERT 
versus neutrální šampon. Studie realizovaná u 61 osob s chronickým 
vypadáváním vlasů, přípravek aplikován 1× denně po dobu 2 měsíců.

Dopřejte vlasům 
NOVÝ ZAČÁTEK!

Nioxin šampon posiluje slabé a namá-
hané vlasy. Obsahuje patentovanou 
složku, která pomáhá zmírnit proje-

vy jejich vypadávání. 
Nioxin revitalizér vlasové pokožky pečuje  
o vlasy při sklonech k vypadávání a zároveň 
je posiluje díky složení rostlinných výtažků, 
vitaminů a antioxidantů. 
Nioxin bezoplachové ošetření pro mírně 
řídnoucí a barvené vlasy je přípravek bohatý 
na vitaminy, antioxidanty, rostlinné výtažky 
a mátový olej. Poskytuje výživu a pomáhá 
zmírnit projevy vypadávání vlasů.

ZAMĚŘENO na vlasy 

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

NIOXIN
Starter kit 

Akční cena
549 Kč 
Běžná cena 699 Kč 
Sleva 150 Kč
Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 699 Kč

NIOXIN
Bezoplachové 
ošetření 
pokožky 
hlavy
100 ml

Běžná cena 
399 Kč

NIOXIN
Čisticí šampon

300 ml

Běžná cena 
299 Kč 

NIOXIN
Revitalizér 

pokožky
300 ml

Běžná 
cena 

349 Kč

3za2cenu
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Francouzská kosmetika La 
Roche-Posay je průkopní-
kem v oblasti dermatolo-

gie. Přípravky, které jsou známé 
pro své antioxidační a zklidňující 
vlastnosti, obsahují termální vodu 
z La Roche-Posay. Své blízké po-
těšte přípravky od dermatology 
nejdoporučovanější dermokos-
metické značky. La Roche-Posay 
přináší účinná řešení pro různé 
potřeby citlivé pleti. Těmito pří-
pravky můžete udělat radost sobě, 
případně potěšit své nejbližší. La 
Roche-Posay, pro lepší život s cit-
livou pletí.

CeraVe je kosmetika vyvinutá s derma-
tology, jejímž cílem je nabídnout řeše-
ní lidem, které trápí suchost pokožky 

se sklonem k popraskání. Hydratační pro-
dukty obsahují tři esenciální ceramidy, které 
pomáhají obnovit přirozenou obrannou kož-
ní bariéru a udržet tak vlhkost pokožky uvnitř 
a škodlivé prvky vně pokožky. Dermokosme-
tika CeraVe navíc obsahuje patentovanou 
technologii MVE, díky které jsou hydratující 
složky uvolňovány postupně a dlouhodobě. 
Pokožka je tak vláčná a jemná po celý den. 

Pro jemnou a hydratovanou
POKOŽKU

Potěšte své blízké
PÉČÍ O POKOŽKU 

ZAMĚŘENO na vlasy 

CERAVE
Hydratační krém
454 g

Běžná cena 
419 Kč 

Při nákupu tří libovolných přípravků značky La Roche-Posay získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější za 0,01 Kč. 

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR 

Sérum
30 ml

LA ROCHE-POSAY
HYALU B5 
Sérum
30 ml

LA ROCHE-POSAY
RETINOL B3 

Sérum
30 ml

LA ROCHE-POSAY 
LIPIKAR 

Balzám AP+M 
400 ml

LA ROCHE-POSAY 
CICAPLAST BAUME B5+ 

Zklidňující a obnovující balzám
40 ml 

3za2cenu

VÝHODNÉ BALENÍVÝHODNÉ BALENÍ



10

Krásná 
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

Při nákupu tří přípravků značky NUXE a NUXE BIO získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich za 0,01 Kč. Kosmetické přípravky. 
Akce platí od 5. 12. do 16. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. Nelze ji kombinovat s jinými akcemi nebo slevami. 
Při nákupu dvou libovolných kosmetických přípravků značky Uriage získá držitel Karty výhod Dr.Max levnější z nich za 0,01 Kč. Kosmetické 
přípravky. Akce platí od 16. 12. do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. Nelze ji kombinovat s jinými akcemi nebo slevami.
Sleva na kosmetický přípravek APIVITA Royal Honey Sprchový gel 250 ml platí od 16. 12. do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. Nelze ji 
kombinovat s jinými akcemi nebo slevami.

Symbolem Vánoc je nejen čas strávený po boku 
rodiny a našich nejbližších, ale také možnost po-
tkávat se s přáteli a kolegy. Zazářit na vánočním 

večírku můžete s profesionálními kosmetickými znač-
kami, díky kterým dáte vyniknout své přirozené kráse.
Francouzská kosmetika NUXE se stala každodenním 
rituálem žen a mužů. Extrakty z rostlin jsou základem 
přírodních ingrediencí, které blahodárně působí na 
citlivou pokožku. V týdnu od 5. do 16. prosince získá-
te 3 přípravky NUXE nebo NUXE BIO za cenu 2.
Hvězdou v předvánočním čase můžete být také se 

značkou URIAGE, která připravuje výrobky pro všech-
ny druhy pleti již od roku 1992. Dopřejte své pleti pro-
spěšné účinky termální vody URIAGE z Alp. Pokožka 
bude hydratovaná, zklidněná a zregenerovaná. V týd-
nu od 16. do 24. prosince využijte akci 1+1 na celou 
značku URIAGE.
APIVITA sprchový gel Royal Honey zanechá pokožku 
hydratovanou, hebkou a vláčnou. Pocit svěžesti dodá 
vůně organických esenciálních olejů z pomeranče  
a damašské růže. V týdnu od 16. do 24. prosince si ho 
můžete pořídit za výhodnou cenu. 

16.–24. 12. 
URIAGE + APIVITA

Týden 5.–16. 12. 
NUXE a NUXE BIO 

URIAGE EAU THERMALE 
Glow Up Water Essence 
rozjasňující esence  
100 ml

URIAGE AGE ABSOLU 
Obnovující růžový krém
50 ml

APIVITA ROYAL HONEY 
Sprchový gel 
s esenciálními oleji
250 ml

Akční cena
169 Kč 
Běžná cena 269 Kč
Sleva 100 Kč
Minimální prodejní cena 
za posledních 30 dní: 269 Kč

URIAGE
Odličovací olej 

100 ml

NUXE   
Merveillance LIFT

sametový krém
50 ml

NUXE 
Huile Prodigieuse
Zázračný olej
100 ml

NUXE BIO 
Antioxidační sérum
30 ml

1+1

3za2cenu



PEČUJTE O PLEŤ
 jako (včelí) královna

POTĚŠTE
 své blízké medovou péčí

Královská řada proti stárnutí a pro regeneraci 
pleti. APIVITA představuje dokonalou péči pro-
ti stárnutí s patentovanou technologií řízené-

ho uvolňování. To nabízí kontinuální a dlouhotrvající 
difúzi vysoce koncentrované mateří kašičky pro lepší 
absorpci pokožkou a vyšší účinnost proti globálním 
známkám stárnutí.

Vrásky jsou vyhlazené, pleť je hydratovaná, vyživená  
a na dotek pevnější, protože kontury se zjemňují. Obli-
čej získává zpět svou mladistvou vitalitu a má svěžejší, 
jasnější a revitalizovaný vzhled, protože jemné, svůd-
né textury a vůně probudí smysly.

11

Jedinečná sada pro vás nebo vaše blízké ve slavnostní 
krabičce. Speciálně navržená sada pro péči o ruce 
a tělo s krásnou medovou vůní. Intensive APIVITA 

Moisturizing Hand Cream je hydratační a vyživují-
cí krém na ruce s medem a kyselinou hyaluronovou.  
APIVITA Natural Honey Soap je přírodní mýdlo, které 
čistí a zároveň udržuje přirozenou vlhkost pokožky.

APIVITA ROYAL HONEY 
Sprchový gel 
s esenciálními oleji
250 ml

Akční cena
169 Kč 
Běžná cena 269 Kč
Sleva 100 Kč
Minimální prodejní cena 
za posledních 30 dní: 269 Kč

APIVITA QUEEN BEE 
Anti-Aging & Regenerating Cream 

50 ml

Akční cena
1490 Kč 

Běžná cena 1990 Kč 
Sleva 500 Kč

Minimální prodejní cena 
za posledních 30 dní: 1990 Kč

APIVITA QUEEN BEE 
Anti-Aging & Regenerating 
Serum 
30 ml

Akční cena
1490 Kč 
Běžná cena 1990 Kč 
Sleva 500 Kč
Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 1990 Kč 

APIVITA QUEEN BEE 
Anti-Aging & Reviving

 Eye Cream 
15 ml

Akční cena
1290 Kč 

Běžná cena 1590 Kč 
Sleva 300 Kč

Minimální prodejní cena 
za posledních 30 dní: 

1590 Kč

VÁNOČNÍ BALÍČEK 
WANNA

Hydratační krém na ruce 50 
ml 

+ přírodní medové mýdlo 
125 g

Akční cena
299 Kč 

Běžná cena 349 Kč 
Sleva 50 Kč

Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 349 Kč
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ABY VĚK
byl jenom číslo

Produktová řada DermAbsolu je revoluční péče 
o zralou pleť. Patentované aktivní látky bojují 
proti ochabnutí pleti, obnovují její přirozenou 

hutnost a pružnost a zpevňují obličejové kontury. 
Kombinace účinných ingrediencí, špičkové technolo-
gie, inovativního balení bez přístupu vzduchu (denní 
a noční krém), vynikajících senzorických vlastností  
a jemné textury je vytvořená na míru potřebám zralé 
pleti.
Patentované trio aktivních látek*  
Vanilkové polyfenoly – stimulují přirozenou tvorbu 
kyseliny hyaluronové.
Sytenol TM – reaktivuje buněčný metabolismus, 
podporuje syntézu kolagenu.
Glykoleol – pomáhá s výživou pleti, aktivuje tvorbu 
lipidu.
+ jojobový olej pro regeneraci pleti.
*registrovaný patent

Přírodní a zklidňující emolienční péče A-Derma 
Exomega Control pro suchou kůži se sklonem  
k atopii obsahuje vzácné výtažky ovsa Rheal-

ba®. Ten poskytuje kůži trojí účinek proti škrábání, 
podráždění a začervenání. Stejný účinek pacientům 
s hyperreaktivní pokožkou se sklony k projevům aler-
gií přináší novinka Exomega Allergo, která má navíc 
sterilní balení. 
 
Zvláčňující sprchový olej proti škrábání je nyní nově 
k dispozici i jako EKO náplň. Produkty Exomega jsou 
vhodné již od narození. Svůj závazek vůči přírodě po-
siluje značka A-Derma novými EKO obaly.
 
První a jediný BIO dermatologický výživný krém 
A-Derma BIOLOGY je skvělým řešením pro intenzivní 
hydrataci křehké pleti obličeje. Obsažený extrakt ovsa 
Rhealba® navíc navrací pleti rovnováhu a zvyšuje 
tvorbu kyseliny hyaluronové. BIO certifikovaná péče 
A-Derma BIOLOGY je určená na celý obličej včetně 
očních víček. Bez parfemace.

AVÈNE
DERMABSOLU 
Omlazující oční krém
15 ml

AVÈNE
DERMABSOLU 
Remodelační denní krém
40 ml

AVÈNE
DERMABSOLU 

Remodelační sérum
30 ml

A-DERMA 
EXOMEGA 
ALLERGO
Emolienční 
balzám
200 ml

A-DERMA 
EXOMEGA CONTROL
Zvláčňující sprchový olej
500 ml

A-DERMA 
EXOMEGA 
CONTROL
Zvláčňující

sprchový olej 
ECO náplň

500 ml

Při nákupu přípravků značky Avène v hodnotě nad 890 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 300 Kč.
Při nákupu tří libovolných přípravků značky A-Derma získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější za 0,01 Kč.

3za2cenu

300 Kč
sleva při nákupu 

nad 890 Kč 



Při nákupu libovolných přípravků značky Uriage získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %. 
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Kolagen má pro krásu nezastupitelnou roli, 
avšak jeho tvorba s přibývajícím věkem klesá. 
Jeho nedostatek má za následek lámání nehtů, 

slábnutí vlasů, pokles pružnosti pokožky nebo tvorbu 
vrásek. Proto se doporučuje ho přijímat v jídle nebo 
ve formě doplňků stravy. Nejvhodnější je získávat ko-
lagen už v naštěpené, hydrolyzované formě, čímž se 
zvyšuje jeho vstřebatelnost. 
Dr.Max Collagen drink je prémiový kolagenový ná-
poj pro všechny, kteří pečují o svůj vzhled a fyzickou 

kondici. Obsahuje 10 000 mg čistého hydrolyzova-
ného kolagenu v každém sáčku. Dále je obohacený  
o hyaluronát sodný, biotin, zinek, mangan a vitamin C, 
který přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci 
kůže, kostí a chrupavek. Má osvěžující limetkovo-cit-
ronovou chuť. 
Pro znatelné výsledky doporučujeme užívat alespoň 
po dobu dvou měsíců. Výhoda je, že jej můžete užít 
kdykoli během dne.

Poznejte blahodárné účinky termál-
ní vody Uriage, bohaté na přírodní 
minerály. V zimním období pleť čas-

to vystavujeme přechodům mezi studeným 
vnějším a teplým vnitřním prostředím,  
a to jí příliš nesvědčí. Aby vaše pleť netrpěla 
ztrátou hydratace, je třeba o ni pravidelně 
pečovat. Noční hydratační maska Uriage 
EAU Thermale je výbornou volbou. Zatímco 
vy spíte, pleť si dopřává intenzivní hydrataci 
a ráno krásně září. Suché ruce v zimě často 
potrápí i ty, kdo jinak s pokožkou problémy 
nemají. Nejlepší prevencí je nošení rukavic 
a pravidelné používání hydratačního kré-
mu na ruce. Nezapomínejte ale ani proma-
závat pokožku celého těla. 

UNIKÁTNÍ PÉČE 
o vlasy, nehty, pokožku i klouby

Koncentrovaná síla
TERMÁLNÍ VODY

A-DERMA 
EXOMEGA 
ALLERGO
Emolienční 
balzám
200 ml

URIAGE 
EAU THERMALE 

Hydratační 
krém na ruce

50 ml

URIAGE 
EAU THERMALE 

Hydratační noční 
maska
50 ml

URIAGE 
EAU THERMALE 

Hydratační 
tělové mléko

500 ml

URIAGE 
EAU THERMALE 

 Výživný hydratační krém 
40 ml

Dr.Max Collagen Drink
30 + 15 sáčků

Akční cena 799 Kč 
Běžná cena 1199 Kč

Sleva 400 Kč
Doplněk stravy (1 sáček = 17,75 Kč)

Minimální prodejní cena 
za posledních 30 dní: 799 Kč

20%
sleva

na celou 
značku
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Mustela® je péče o pleť přírodního původu, kte-
rou jednou poznáte, a už ve vaší koupelně zů-
stane. Zamilujte si tuto kosmetiku, která je ur-

čena nejen pro děti od narození, ale i pro celou rodinu. 
Její hlavní složky jsou certifikované organizací Ecocert  
a je šetrná k naší planetě. Vyzkoušejte rychlého pomoc-
níka Mustela® Vyživující tyčinku obohacenou o cold 
cream na červené tváře miminka nebo popraskané 
ruce. Zpříjemněte si zimní koupel s Mustela® Olejem na 
suchou pokožku, který si zamiluje celá vaše rodina, a to 
nejen pro jeho jedinečnou vůni. Mezi nepostradatelnou 
péči patří Mustela® Balzám pro klidnější spánek pro 
vás i vaše miminko. 
Vyberte si svého oblíbence podle vašeho typu pokožky. 
Dopřejte celé rodině tu nejlepší péči s přípravky značky 
Mustela®.

Již tři desítky let je Bi-Oil® jedničkou pro zlepšení 
vzhledu strií a jizev. Bi-Oil® Pečující olej na po-
kožku má pozoruhodné vlastnosti, které zlep-

šují pokožku. Byl podroben klinickým hodnocením 
a získal 400 ocenění za péči o pokožku. Bi-Oil® Gel 
pro suchou kůži byl na trh uveden v roce 2018. Vy-
tváří na pokožce vrstvu, která brání úniku vlhkosti 
z pokožky tím, že ji uzavře. Přípravek je na rozdíl od 
běžných produktů vybaven těmito složkami z 84 %. 

Péče pro celou 
RODINU

 Pro život 
BEZ STRIÍ A JIZEV

MUSTELA® 
Balzám pro klid-

nější spánek
40 ml 

BI-OIL
 Gel pro suchou kůži 
100 ml

Akční cena
199 Kč 
Běžná cena 299 Kč 
Sleva 100 Kč
Minimální prodejní 
cena za posledních 
30 dní: 299 Kč

BI-OIL
Pečující olej

200 ml

Akční cena
599 Kč 

Běžná cena 799 Kč 
Sleva 200 Kč

Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 799 Kč

MUSTELA®
Olej do koupele 

na suchou pokožku 
500 ml

MUSTELA® 
Vyživující tyčinka obohacená  

o cold cream na suchou pokožku 
9,2 g

Nepostradatelný pomocník pro šetrné čištění a odlíčení pleti. Hebké kosmetické 
vatové polštářky ze 100% bavlny jsou vhodné pro jemné odlíčení pleti. Na jed-
né straně je tamponek hladký a na druhé jemně strukturovaný. Díky uzavřeným 
okrajům navíc nezanechává vlákna. 

DR.MAX 
COSMETIC 

COTTON 
PADS

80 ks

1+1 ČIŠTĚNÍ A ODLÍČENÍ
Pro šetrné 

Při nákupu tří libovolných přípravků značky Mustela získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější za 0,01 Kč.
Při nákupu dvou balení Dr.Max Cosmetic Cotton Pads získá držitel Karty výhod Dr.Max druhé balení za 0,01 Kč. 

3za2cenu
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Puressentiel Čisticí sprej je produkt se 41 esenciální-
mi oleji. Od uvedení na trh se z něj stal doslova kultov-
ní produkt. Sprej účinně hubí roztoče, houby, bakterie 

a viry. Eliminuje nepříjemné pachy v místnostech nebo do-
mácích zvířat. Pročistí vzduch v zakouřených místnostech.
Mimořádně praktický Puressential Čisticí antibakteriální 
roztok ve spreji se hodí mít kdykoliv po ruce. Umožňuje bez 
vody a mýdla rychlou a snadnou dezinfekci rukou a povrchů 
předmětů, kde by se mohli nacházet mikrobi, jako je napří-
klad displej telefonu, tablet, klávesnice počítače, klika dveří, 
volant, záchodová prkénka apod. Vysoké procento alkoholu 
zajišťuje přípravku antibakteriální a antivirové působe-
ní. Obsahuje esenciální oleje z citronu, levandule a tea-tree  
a extrakt z aloe vera, který chrání pokožku proti vysušení.*

Značka Remescar vyvinula pro ženy i muže přípravky, které 
pomohou zbavit pokožku nedostatků v podobě kruhů pod 
očima nebo metličkových žilek. Remescar Pokleslá víčka 

přináší okamžité a účinné řešení. Krém obsahuje kapalinu ze se-
zamového oleje, fytoaktivního molekulárního komplexu, oboha-
cenou o mořské mikročástice. Pokleslá víčka pozvedne a zpevní. 
Používat stačí jednou denně.
Remescar Váčky a kruhy pod očima je složen z revoluční tech-
nologie EYESYL, která kombinuje jílové minerály a bi-peptidový 
komplex. Omezuje hromadění tekutiny v oblasti očí, zpevňuje 
pokožku a redukuje tmavé váčky pod očima. Výsledek je patrný 
za několik minut. 

ČISTOTA

ABY VAŠE OČI 

na prvním místě

zářily

PURESSENTIEL 
Čisticí sprej 

200 ml

Akční cena 499 Kč 
Běžná cena 619 Kč 

Sleva 120 Kč
Minimální prodejní cena 

za posledních 30 dní: 619 Kč

PURESSENTIEL 
Čisticí antibakteriální roztok sprej 
80 ml

Akční cena 159 Kč 
Běžná cena 219 Kč 
Sleva 60 Kč
Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 219 Kč

POHLED 
Dokonale svůdný 

Tato zdokonalující černá řasenka, s vysokým obsahem pigmentu nádherně rozjasní ob-
last očí a dokonale natočí a zvýrazní řasy. Díky zklidňující vodě z růží, rozjasňující kaka-
du švestce, goji bohaté na antioxidanty a směsi vyživujících látek budou vaše řasy per-
fektně natočené a vaše oči nepřehlédnutelné. Kartáček má dvojitou spirálu, která řasy 
rovnoměrně rozdělí, vytvoří požadovaný objem a díky svému složení nedělá žmolky. 

PHYSICIANS FORMULA
Rosé All Day Mascara řasenka pro objem a délku řas

12 ml

Akční cena 299 Kč 
Běžná cena 399 Kč 

Sleva 100 Kč
Minimální prodejní cena 

za posledních 30 dní: 399 Kč

REMESCAR 
Krém na pokleslá víčka 
8 ml

Akční cena
599 Kč 
Běžná cena 849 Kč 
Sleva 250 Kč
Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 849 Kč

REMESCAR 
Krém na váčky a kruhy pod 

očima
8 ml

Akční cena
599 Kč 

Běžná cena 849 Kč 
Sleva 250 Kč

Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní: 849 Kč

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

100 Kč
sleva 
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S postupujícím věkem na pleti vznikají nejen vý-
raznější vrásky, ale ztrácí i pevnost a hutnost. 
Zralá pleť kolem padesátého roku života je méně 

hydratovaná a vlivem hormonálních změn ztrácí 
pružnost. Vyplatí se proto zaměřit na anti-aging pří-
pravky, které obnovují pružnost a elasticitu pleti a 
mají liftingový efekt. Přípravky z řady Nuance Magical 
Supreme Lifting působí proti známkám stárnutí ple-
ti hned několika způsoby. Přírodní extrakty obsažené 
v této řadě stimulují v pleti produkci látek, které pleť 
přirozeně vypínají, vyhlazují a oživují. Argatensyl® 

pleť vypíná, Myoxynol pomáhá vyhlazovat vrásky  
a brání vzniku nových a patentovaný extrakt Repulpa-
mi® zvyšuje hutnost pleti a její hydrataci. I zralá pleť 
tak může být krásná.

Řada Nuance Magical Supreme Lifting obsahuje cel-
kem šest produktů pro komplexní péči pro zralou 
pleť: denní krém pro normální a smíšenou pleť, denní 
krém pro suchou pleť, noční krém, oční krém, sérum 
a unikátní zlatou masku. 

Při nákupu dvou přípravků NUANCE z řady Magical Supreme Lifting získá držitel Karty výhod Dr.Max levnější z nich za 0,01 Kč. 

NUANCE MAGICAL 
SUPREME LIFTING

Zlatá maska
50 ml

NUANCE MAGICAL 
SUPREME LIFTING 
Denní krém pro normální 
a smíšenou pleť
50 ml

NUANCE MAGICAL 
SUPREME LIFTING 

Denní krém  
pro suchou pleť

50 ml

NUANCE MAGICAL 
SUPREME LIFTING 

Noční krém pro 
všechny typy pleti 

50 ml

 NUANCE MAGICAL 
SUPREME LIFTING

Oční krém
15 ml

NUANCE MAGICAL 
SUPREME LIFTING 

Sérum pro všechny typy pleti
30 ml

Sofistikovanost, která
PLETI 

DODÁ ŠARM

1+1



echte se každý den hýčkat vybranými 
oleji, které jsou zahalené do tří povzná-
šejících kompozic: Uvolňující levan-

dule, hravá citronová tráva a nenucená mandle 
se dokonale přizpůsobí vaší náladě a dovolí vám 
rozkvést v jakoukoli denní dobu.

Sprchové oleje se při spojení s vodou promění 
v hedvábné mléko a zanechají vaši pokožku 
hebkou a provoněnou. Pokud vaši vůni chcete mít 
neustále při sobě, zvláčňující a výživný krém na 
ruce vám bude tím nejlepším společníkem.

N

NOVÉ



mocné, smyslné,respektující přírodu
VÁNOCE S NUXE BIO, 

Francouzská přírodní kosmetická značka 
NUXE nabízí ve svém portfoliu exklu-
zivní organickou řadu NUXE BIO, na-

víc v ekologicky navržených obalech. Péče se 
smyslnými přípravky se zajímavou texturou  
a vůněmi 100% přírodního původu. 
Vyberte si dle přání a na míru absolutně ino-
vativní a pečující produkty s intuitivním zamě-
řením – čistá pleť s tuhým vyživujícím a osvě-
žujícím mýdlem, revoluční zvyk v trendy péči 
s balzámovým deodorantem. Chráněná pleť 
před každodenními nepříznivými vnějšími 
faktory s antioxidačním sérem, pro mladistvý 
a rozzářený vzhled. Sametově hebké potěšení 
pro normální až suchou pleť s 24hodinovým 
rozjasňujícím hydratačním krémem.

Při nákupu libovolného produktu značky NUXE BIO nad 690 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max luxusní svíčku NUXE Prodigieux 
140 g navíc za 0,01 Kč.

NUXE BIO 
Huile Prodigieuse Néroli  

Multifunkční suchý olej  
100 ml

NUXE BIO 
Rozjasňující hydratační 
krém RICH 
50 ml

NUXE PRODIGIEUX
Luxusní svíčka
140 g

NUXE BIO
Osvěžující a vyživující mýdlo

100 g

A pro dokonalost péče TIP NUXE BIO:
Suchý multifunkční olej Huile Prodigieuse® Néroli je 
vhodné používat po celý rok, v zimě i v létě. Na obli-
čej, tělo i vlasy. 
■ redukuje strie o 68 %
■ má antioxidační účinek prokázaný in vitro testem
■  eliminuje zachycování znečišťujících částic na 

pokožce

luxusní svíčka
 NUXE 

navíc k nákupu 
nad 690 Kč.



S LÁSKOU
 ke kosmetice i přírodě

Značka Laboratoires Novexpert věří  
v sílu čistých přírodních ingrediencí, 
které se přirozeně vstřebávají do naše-

ho těla. Laboratoires Novexpert vyvíjí 100% 
přírodní a hypoalergenní kosmetickou péči, 
která je díky svému čistému složení vhodná  
i pro těhotné a kojící ženy. 
Na základě zkoumání dlouhověkosti stole-
tých lidí na ostrově Okinawa Laboratoires 
Novexpert vyvinuly patentovanou látku No-
vaxyline, která aktivuje gen mládí a zpoma-
luje stárnutí pokožky. Produkty Novexpert 
tak přispívají k redukci známek stárnutí ple-
ti, dlouhodobému vyplnění vrásek a omlaze-
ní pleti.
Novexpert, 100% přírodní alternativa řeše-
ní vrásek s okamžitým a viditelným výsled-
kem. 

Dopřejte své pleti luxusní péči a výživu se 
100% bio kosmetickou řadou Inlight.
Inlight Bio noční balzám je směs olejů  

a bylin tradičně ceněných pro schopnost zklid-
ňovat pokožku, respektovat noční proces de-
toxikace těla a napomáhat obnově poškozené 
pleti. Dopřejte si mladistvě působící, odpočatou 
pleť bez zarudnutí a pupínků.
Inlight Bio intenzivní balzám na vrásky je 
vyroben z olejů a bylin tradičně ceněných pro 
schopnost podporovat tvorbu kolagenu a obno-
vovat vrstvy pleti pod vráskami, redukovat po-
vadnutí kontur obličeje, sjednocovat barvu pleti 
a navracet pokožce zdravý vzhled.
Intenzivně vyživující Inlight Bio čokoládová 
maska z bio kakaového prášku nabízí zážitek 
pro všechny smysly. Poradí si s unavenou, po-
volenou pokožkou bez barvy a jasu. O peelin-
gový efekt se postará prášek z baobabu nabitý 
antioxidanty.

Při nákupu tří libovolných přípravků značky Novexpert získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější za 0,01 Kč.
Při nákupu přípravků Inlight Bio v hodnotě nad 2499 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max Inlight Bio čokoládovou masku 
7 ml za 0,01 Kč.

INLIGHT BIO
Čokoládová
maska 
7 ml

INLIGHT BIO 
Noční balzám 
45 ml

INLIGHT BIO 
Intenzivní balzám na 

vrásky 
15 ml

NOVEXPERT 
Sérum s kyselinou 

hyaluronovou
30 ml

NOVEXPERT 
 Anti-Aging 

omlazující péče 
pro oční okolí 

15 ml
NOVEXPERT 
Anti-Aging 
omlazující fluid
40 ml

3za2cenu

Inlight Bio 
čokoládová maska 

navíc k nákupu 
nad 2 499 Kč.



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.

#drmaxlekarna Dr.Max Beauty kartavyhod.drmax.cz

Nabídka platí pouze v uvedených Dermocentrech lékáren Dr.Max:
Benešov* 

Masarykovo náměstí 7
Blansko 

Na Řadech 2360/3
Brno, Padowetz* 

Bašty 413/2
Brno, Globus*  
Hradecká 408/40

Brno 
Kobližná 49/21

Brno, OC Campus* 
Netroufalky 770/14

Brno 
Pálavské náměstí 4387/14

Brno, Olympia* 
U Dálnice 744

Brno, OC Galerie Vaňkovka*  
Ve Vaňkovce 462/1

Břeclav II, AVENTIN 
Lidická 3583/139a
Čáslav, Kaufland* 
Jeníkovská 1983

Česká Lípa, Kaufland* 
Mimoňská 3090

České Budějovice 
Za Otýlií 2885/5

České Budějovice 
B. Němcové 1489

České Budějovice, Globus*  
České Vrbné 2327
České Budějovice 

nám. Přemysla Otakara II. 88/26
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 1063/10
Chomutov, OC Chomutovka* 

Farského 4732
Chrudim, Kaufland 

Slov. nár. povstání 1081
Jablonec, OC Central 
Komenského 5320/18

Jeseník 
Masarykovo nám. 150/24

Jihlava* 
Pelhřimovská 70

Jihlava, Kaufland 
Romana Havelky 4842/1a

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

Karlovy Vary, Globus*  
Obchodní 30

Karviná, OC Karviná* 
Nádražní 1939/4a
Kladno, OC Oáza 
Arménská 3277

Králův Dvůr-Beroun 
Plzeňská 396
Kutná Hora 

Masarykova 802
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, OC Bondy* 

tř. Václava Klementa 1459
Nový Jičín, OC Tabačka 

Přemyslovců 2252/1
Nymburk, Albert 
Poděbradská 1037

Olomouc, OC Šantovka* 
Polská 1201/1

Olomouc, Globus*  
Pražská 248/39

Opava, OC BREDA 
U Fortny 49/10

Opava, Globus*  
Těšínská 2830/83

Opava 
Hlučínská 1605/49

Ostrava, Hrabůvka* 
Horní 1457/59

Ostrava, OC Laso* 
Masarykovo náměstí 3090/15
Ostrava-Plesná, Globus*  

Spojovací 326/90
Ostrava, Tesco Třebovice 

Sjízdná 5554/2
Pardubice, OC Atrium Palác 

Masarykovo náměstí 2799
Pardubice, Albert 
Palackého tř. 2748

Pardubice, Trnová, Globus*  
Poděbradská 293

Písek 
Alšovo nám. 74/11

Plzeň* 
Bedřicha Smetany 139/1

Plzeň, OC Plaza* 
Radčická 2861/2

Plzeň, Tesco 
U Letiště 1074/2

Plzeň*  
Chotíkov 385
Poděbrady* 

Riegrovo náměstí 178/3
Praha 1, Florentinum* 

Na poříčí 1048/30
Praha 1 

Národní 417/35
Praha 1 

Hybernská 1014/13
Praha 1* 

Vodičkova 40
Praha 2 

Ječná 550/1
Praha 2, hlavní nádraží* 

Wilsonova 300/8
Praha 5, Galerie Butovice* 

Radlická 520/117
Praha 5, Metropole Zličín*  

Řevnická 121/1
Praha 5, Zličín, OC Globus*  

Sárská 5/133
Praha 5, NC Kamera 
Tilleho nám. 792/2

Praha 5, OC Nový Smíchov*  
Plzeňská 233/8

Praha 6, Bubeneč 
Vítězné náměstí 997/13

Praha 9, Čakovice Globus*  
Kostelecká 822/75

Praha 9, Letňany Tesco* 
Veselská 663

Praha 10, OC EDEN* 
U Slavie 1527/3

Praha 10, OC Hostivař 
Švehlova 1391/32

Praha 12 - Modřany 
Soukalova 3355/3

Praha 5 - Zličín - Třebonice*  
 

Sárská 133/5
Prostějov 

Karlov 2389/1
Příbram, Lidl* 
Evropská 369

Rožnov pod Radhoštěm* 
Meziříčská 2900

Sedlčany 
28. října 177
Strakonice 

Katovická 1303
Svitavy, Albert 

U Tří mostů 844/2
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 
Města Mayen 1496

Uherský Brod* 
Bří Lužů 2251

Ústí nad Labem, OC Forum* 
Bílinská 3490/6

Vestec 
Vídeňská 679

Vsetín* 
nám. Svobody 1321

Vyškov 
U Jandovky 127/2

Zlín, Kaufland 
Tyršovo nábřeží 5496

Zlín, OC Centro* 
třída 3. května 1170

Znojmo 
Dobšická 3929/4 * Lékárny mají zastoupení Physicians Formula.  V lékárnách je dostupná kategorie Bio&Organic.

Nabídka platí od 1. 12. do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob pro držitele Karty výhod Dr.Max. Uvedené ceny platí v kamenných lékárnách Dr.Max. 
Minimální prodejní cena za posledních 30 dnů je převzatá z kamenných lékáren Dr.Max. Za tiskové chyby neručíme.


