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Skinexpert BY DR.MAX 
ReviHair® Shampoo
Na oslabené vlasy, 
na podporu růstu vlasů
200 ml

Akční cena

199 Kč
Běžná cena
249 Kč

Ušetříte
50 Kč

Představujeme vám inovativní péči při vypadávání vlasů od skinexpert BY DR.MAX, vlasovou řadu ReviHair®. Dopřejte 
svým vlasům maximální sílu v boji s jejich vypadáváním. Působení aktivních látek se v jednotlivých přípravcích vzájemně 
doplňuje. Některé působí na viditelnou část vlasu, jiné na jeho kořen a pokožku hlavy. Šampon se svým složením 
posiluje všechny části vlasu – kořen, pokožku hlavy i viditelnou část vlasu. Tonikum se soustředí na podporu vlasového 
kořenu a pokožky hlavy. Kondicionér a maska působí na viditelnou část vlasu nad pokožkou hlavy. 

Vlasy jsou koruna vaší krásy, pečujte o něVlasy jsou koruna vaší krásy, pečujte o ně

Skinexpert BY DR.MAX 
ReviHair® Condicioner

Pro snadné 
rozčesávání

200 ml

Skinexpert 
BY DR.MAX 

ReviHair® Tonic 
Nadměrné vypadávání 

vlasů, 100 ml

Skinexpert 
BY DR.MAX 
ReviHair® Mask
Pro vlasy 
křehké, řídké 
a lámavé
200 ml

od PharmDr. Jany Doleželové
Vlasy jsou korunou krásy ženy a zaslouží si důkladnou péči. Ideální je kombinovat 
v případě potřeby doplňky stravy a vlasovou kosmetiku. Zkuste doplněk stravy 
Dr.Max ReviHair, kombinovaný přípravek s obsahem biotinu, zinku  
a přesličky, které podporují udržení dobrého stavu vlasů. Novinkou je inovativní 
péče skinexpert BY DR.MAX ReviHair®– šampon, kondicionér, masku  
nebo tonikum. Já osobně jsem s jejich používáním moc spokojena.

Tak ať vaše vlasy září a houstnou!

Redensyl® je vědecky ověřená účinná látka, která působí na vlasové folikuly 
důležité pro růst nových vlasů a zároveň zklidňuje pokožku hlavy. Kombinuje 
dvě patentované molekuly – dihydroquercetin-glukosid (DHQG) získaný ze dřeva 
modřínu evropského a epigallocatechin gallát (EGCG2) nacházející se v listech 
čajovníku čínského, které pomáhají při sklonech k vypadávání vlasů. Specifickou 
složkou je FiberHanceTM, inovativní patentovaná ingredience, která působí na 
strukturu vlasu. Jedná se o malou molekulu, která dokáže proniknout hluboko 
do struktury vlasu. Tam vytváří vazby s existující strukturou keratinu, a tím posiluje 
a zaceluje vnitřní strukturu vlasových vláken a výrazně snižuje jejich lámavost. 
Kofein stimuluje vlasové kořínky a pečuje o pokožku hlavy. Biotin a nikotinamid 
pomáhají obnovit keratin, který je důležitým proteinem pro vlasy a pokožku hlavy. 
Panthenol a hydrolyzovaný keratin pomáhají zpevňovat a regenerovat oslabené 
vlasy. Betain zvyšuje zadržování vody ve vlasových vláknech, vyhlazuje povrch 
vlasů a usnadňuje jejich rozčesávání.

Produktový tipProduktový tip

Nová řada péče o vlasy skinexpert BY DR.MAX ReviHair®

Akční cena

199 Kč
Běžná cena
269 Kč

Ušetříte
70 Kč

Akční cena

349 Kč
Běžná cena
449 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
50 Kč

NOVINKA
v nabídce

NOVINKA
v nabídce



Při nákupu kosmetických přípravků Uriage 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 o velikosti 390 ml za cenu balení o velikosti 200 ml. 
*Studie IQVIA™, 2020, Česká republika, 90 dermatologů.

Lupy a v jejich důsledku podrážděná pokožka jsou  
problémem pro mnoho lidí. Jemný šampon z řady Uriage 
DS HAIR zklidňuje zčervenání a podráždění pokožky hlavy 
a poskytne jí pocit pohodlí a svěžesti. Jako bonus má velmi 
příjemnou vůni a jeho gelová textura zanechává vlasy 
hedvábně jemné. V případě výskytu zarudlých, svědivých 
šupinek nejen ve vlasech, ale i v okolí nosu a v obočí  
použijte Uriage DS zklidňující emulzi, účinně zmírňuje  
pocity svědění na pokožce hlavy, dodává jí nezbytnou  
hydrataci a snižuje její pnutí.

Péče pro vlasy se sklonem k lupůmPéče pro vlasy se sklonem k lupům
Co způsobuje vypadávání vlasů u mužů? Ve většině případů je to účinek 
testosteronu na růstový cyklus vlasových kořínků. 

Kofeinový komplex v přípravcích Alpecin působí proti nežádoucímu 
účinku testosteronu a prodlužuje fáze růstu vlasových kořínků. 

Takto můžete aktivně bojovat proti sklonům k dědičnému vypadávání vlasů.

Bojujte za svoje vlasyBojujte za svoje vlasy

Při nákupu přípravku Alpecin Coffein Shampoo 200 ml získáte navíc přípravek Alpecin Coffein Liquid, 75 ml za 0,01 Kč. 

Při nákupu libovolných přípravků značky Ducray nad 590 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 200 Kč. 

Sleva se nevztahuje na zvýhodněné balení ANACAPS TRIO. Slevu nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a neplatí na již zvýhodněné nabídky a promo balíčky.

Uriage DS Hair 
Balancing Shampoo
Jemný zklidňující šampon
200 ml

Uriage DS
Zklidňující emulze 
proti lupům
40 ml

sleva
20    %

Alpecin Coffein 
Liquid 75 ml

Při nákupu přípravku Alpecin 
Coffein Shampoo

200 ml

Ducray Creastim
Roztok při 

vypadávání vlasů
2 x 30 ml

Ducray 
Anaphase +

Šampon proti 
vypadávání 

vlasů, 200 mlDucray Anacaps 
Reactiv

Doplněk stravy 
pro sílu, odolnost

a objem vlasů
30 kapslí

Všimli jste si u sebe občasného (reakčního) nebo přetrvávajícího (chronického) vypadávání vlasů? Laboratoře 
Ducray nabízejí komplexní péči šitou na míru vašemu konkrétnímu typu vypadávání vlasů. Od šamponu přes 
roztoky až po doplňky stravy, které vašemu tělu dodají dávku vitaminů a minerálů. Obsahují biotin, který 
pomáhá udržet dobrý stav vlasů. Pro podporu a péči vlasů zvolte tobolky Anacaps Reactiv nebo Anacaps 

Dopřejte svým vlasům dermokosmetickou péčiDopřejte svým vlasům dermokosmetickou péči

Progressiv. Díky vysoce koncentrovanému složení vám stačí pouze jedna tobolka 
denně.

200 ml

390 ml
za cenu

Vichy Dercos 
Anti-Dandruff
Šampon 
proti lupům
390 ml

Šampon proti sklonům k tvorbě lupů, předchází vzniku 
mastných šupinek, zklidňuje pokožku hlavy a reguluje tvorbu 
mazu. Navrací vlasům sílu a pevnost, vyživuje. Vlasy jsou po 
použití lesklé a hebké na dotek. 

V nabídce také výhodné balení šamponu proti lupům na suché 
vlasy a šamponu proti vypadávání vlasů.

Kofein Alpecin proniká ke kořínkům vlasů během krátké doby 
a vytváří zásobu na dalších 24 hodin. Používejte  

tedy každý den Alpecin Coffein Shampoo C1 
nebo Alpecin Coffein Liquid.

Správná péče pro vaše 
vlasy bez lupů   

sleva
200    Kč

při nákupu
nad 590 Kč



Od samého založení má značka Eau Thermale Avène jediný cíl – pečovat  
o citlivou pleť. Přistupuje k vývoji dermokosmetiky s velkou důsledností. 
Její účinnost je prokázána více než 150 klinickými studiemi a zkušenostmi 
zákazníků s citlivou pletí po celém světě.

V roce 2021 uvádí značka Eau Thermale Avène řadu pro přecitlivělou, 
reaktivní a pleť se sklonem k alergii – Tolérance CONTROL.  
Patentovaná postbiotická aktivní látka D-SensinoseTM, získaná 
z mikrobioty termální vody Avène, okamžitě zklidňuje pleť,  
dlouhodobě kontroluje její reaktivitu, obnovuje  
ochrannou kožní bariéru a hydratuje. Jeden krém  
se používá ráno i večer, a to včetně  
křehkých očních partií.

Nenechte rozhodovat vaši pleť za vás!

Péče o citlivou pleťPéče o citlivou pleť

Při nákupu přípravků Avène nad 590 Kč sleva 200 Kč. Slevu nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a neplatí na již zvýhodněné nabídky a promo balíčky.

K nákupu přípravků Eucerin péče proti vráskám v hodnotě nad 690 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max navíc DermatoCLEAN odličovač očí 125 ml za 0,01 Kč. 
Přípravek Eucerin DermatoCLEAN odličovač očí odstraňuje i tu nejodolnější voděodolnou řasenku a zároveň je šetrný k citlivé pleti okolo očí. Vhodný pro nositele kontaktních čoček.

DermatoCLEAN 
odličovač očí 125 ml

K nákupu 
nad 690 Kč

Avène Tolérance
Velmi jemný odličovač

200 ml

Avène Tolérance Control
Zklidňující obnovující 

krém, 40 ml

Avène
Termální voda 

ve spreji
150 ml

Struktura pleti se s přibývajícím věkem mění, nejprve se objevují jemné linky a vrásky, které se posléze 
prohlubují. Během dalších let pleť postupně ztrácí svoji pevnost, zářivost a později i pružnost.
Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity denní krém SPF 15 byl vyvinut speciálně pro vyplnění hlubokých 
vrásek, zlepšení pružnosti pleti a výživu křehké zralé pleti. Eucerin zde přináší inovativní  
kombinaci vysoko- a nízkomolekulární kyseliny hyaluronové a arctiinu, která viditelně  
vyplňuje hluboké vrásky a urychluje obnovu kolagenu.  
Pleť je na dotek pevná, hladká a svěží.  

Komplexní omlazení pro zralou pleťKomplexní omlazení pro zralou pleť

Eucerin 
Hyaluron-Filler 

+ Elasticity 
3D sérum

30 ml

Eucerin 
Hyaluron-Filler 
+ Elasticity 
denní krém
50 ml

Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D 
sérum inspirované dermatologickými 
metodami je lehké a hydratační  
anti-age sérum, které účinně řeší 
tři aspekty stárnutí pleti. Redukuje 
pigmentové skvrny a brání jejich 
opakovanému výskytu, vyplňuje 
hluboké vrásky a zlepšuje 
pružnost pleti.

sleva
200    Kč

při nákupu
nad 590 Kč

Ve  Vichy jsme na  naši historii hrdí. 
Značka, která byla uvedena na  trh 
v roce 1931, se zrodila jako výsle-
dek dlouholetého inovativního pří-
stupu zakladatele Dr. Prospera 
Hallera ke kráse a zdraví. Do his-
torie se zapsal poté, co objevil bla-
hodárné vlastnosti termální vody 
Vichy vulkanického půvo-
du při aplikaci na  jizvy svých 
pacientů. Inovativní duch, 
průkopnický a medicín-
ský přístup ke kráse a péči 
o pleť i dnes hýbou značkou 
Vichy.

v minimální hodnotě
400 Kč

sleva
300    Kč

při nákupu
nad 990 Kč

Při nákupu přípravků Vichy péče o pleť nad 990 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 300 Kč a navíc etui v hodnotě 400 Kč za 0,01 Kč. 
Nevztahuje se na přípravky Dercos a deodoranty. Nelze kombinovat s jinými slevami nebo akcemi.

+



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

Pro smíšenou a mastnou pleť je typická zvýšená tvorba kožního 
mazu. Pokud při jejím čištění zvolíte nešetrné čisticí přípravky, 
můžete pleť podráždit, a tím problémy s ní ještě zhoršit. 
Vhodnými pomocníky při péči mohou být přípravky od značky 
Uriage Hyséac, určené pro pleť s nedokonalostmi.

Komplexní péče pro problematickou pleťKomplexní péče pro problematickou pleť
Francouzská dermokosmetická značka A-Derma je odborník na křehkou 
pokožku celé rodiny již od miminek.  S nepříjemnými pocity svědění nebo péčí  
o podrážděnou pokožku pomohou přípravky A-Derma. Obsahují rostlinný  
výtažek z ovsa Rhealba, který napomáhá se zklidněním  
a regenerací pokožky.

Pomocník pro zklidnění pokožkyPomocník pro zklidnění pokožky

Při nákupu libovolného přípravku značky A-Derma nad 590 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 200 Kč. 
Slevu nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a neplatí na již zvýhodněné nabídky a promo balíčky.

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

Uriage Hyséac 3-Regul
Komplexní péče na mastnou 

pleť s nedokonalostmi 
40 ml

Uriage Hyséac
Čisticí tonikum
250 ml

Uriage Hyséac
Čisticí slupovací maska
50 ml

A-Derma Dermalibour
Reparační krém, 50 ml
Podrážděná kůže

A-Derma  
Exomega Control

Emolienční sprej 
Suchá pokožka se 

sklony k atopii
200 ml

A-Derma Cutalgan
Ultra-zklidňující sprej 

Pocity svědění, pálení a pnutí
100 ml

Mustela
Jemný čisticí tělový 
a vlasový gel, 500 ml

Mustela
Olej do koupele 
pro suchou pokožku
500 ml

Mustela® pečuje o pokožku celé rodiny i dětí již od narození. 96 % 
složení je přírodního původu a její hlavní složky jsou certifikované 
organizací Ecocert. Mustela® je šetrná k naší planetě a zároveň pečuje  
o všechny typy pokožky. Dopřejte celé vaší rodině tu nejlepší péči  
s přípravky značky Mustela®! 

Kouzelná péče pro celou rodinuKouzelná péče pro celou rodinu

Čisticí tonikum zanechává pleť čistou, svěží, stahuje póry. 
Čisticí slupovací maska s kaolinem a zinkem absorbuje 
nadbytečný maz a dlouhodobě zmatňuje povrch pleti.  
Hyséac 3-Regul pomáhá redukovat kožní maz, stahuje póry. 
Po použití zanechává pleť čistou a matnou s pocitem komfortu  
a svěžesti.

sleva
200    Kč

při nákupu 
nad 590 Kč



Při nákupu dvou libovolných přípravků značky Nuance z řady Youth Complex  
získá držitel Karty výhod Dr.Max levnější z nich za 0,01 Kč.

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

Stárnutí pleti začíná podle některých odborníků již kolem dvacátého roku života s přibývajícím věkem se 
zrychluje. Vlivem postupného snížení tvorby ceramidů v pokožce jsou porušeny bariérové funkce a dochází  
ke snížení množství kolagenu, tím se snižuje i pružnost pokožky. Zaměřte se proto na péči o svoji pleť včas 
a dopřejte si přirozený mladistvý vzhled co nejdéle. Nuance Youth Complex je řada zaměřená přesně na 
potřeby mladé pleti. Přípravky obsahují přírodní aktivní látky, které intenzivně hydratují, vyživují a optimalizují 
produkci kožního mazu.  Denní krém Nuance Youth Complex má jemnou texturu, pleť hydratuje a dodá 
výživu a rozjasnění. Pro intenzivnější účinek naneste před jeho použitím Nuance Youth Complex Sérum. 
Aby byla péče kompletní, doporučujeme Nuance Youth Complex Noční krém.

Zaměřeno na mladou pleťZaměřeno na mladou pleť
Přípravky značky La Roche-Posay jsou vhodné pro pleť se sklony 
k akné, na mastnou pleť a se sklony k nedokonalostem. Čisticí 
pěnící gel šetrně čistí mastnou pleť, aniž by ji vysušoval. Odstraňuje 
nečistoty a nadbytečný kožní maz a zanechává pleť čistou  

Denní rutina při péči o pleť se sklonem nedokonalostem Denní rutina při péči o pleť se sklonem nedokonalostem 

Při nákupu dvou přípravků značky La Roche-Posay získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.  

* Studie provedená společností IQVIA, prosinec 2020, Česká republika, 90 dermatologů odpovídalo  
na otázku: Kterou dermokosmetickou řadu (značku) přípravků doporučujete svým pacientům celkově nejčastěji: akné?

Při nákupu přípravku Eucerin Anti-Pigment (denní krém 50 ml, noční krém 50 ml nebo sérum s duálním účinkem 30 ml) získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč. 

Nuance Youth Complex
Denní krém
50 ml

Nuance Youth Complex
Noční krém

50 ml

Nuance 
Youth Complex
Sérum
30 ml

Dr.Max 
Cotton Pads
Odličovací tampony
80 ks

1+1

La Roche-Posay 
Effaclar DUO (+) 
Zmatňující péče

40 ml 

sleva
150    Kč

při nákupu
2 ks

Eucerin Anti-Pigment
denní krém SPF 30, 50 ml

Eucerin Anti-Pigment
sérum s duálním účinkem, 30 ml

sleva
150 Kč

Sluneční záření, hormonální vlivy a stárnutí mohou vést  
k hyperpigmentaci: objeví se tmavě zabarvené plochy či stařecké 
skvrny a pleť dostává nejednotný vzhled. Řada Eucerin Anti-Pigment 
byla speciálně vyvinuta na redukci hyperpigmentace pro sjednocenější 
a zářivější vzhled pleti. Přípravky z řady Anti-Pigment obsahují 
thiamidol, účinnou a patentovanou složku, která cíleně řeší příčinu 
vzniku hyperpigmentace snížením tvorby melaninu. Bylo klinicky  
a dermatologicky prokázáno, 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.

Dejte stop hyperpigmentaciDejte stop hyperpigmentaci

a svěží.  La Roche-Posay Effaclar DUO+ je svěží a rychle se 
vstřebávající gel-krém, hydratuje, zmatňuje a pomáhá 
zlepšit vzhled pleti už po 12 hodinách. Předchází tvorbě 
a zmírňuje vznik nedokonalostí a přetrvávající stopy, a díky 
látce PreceradTM má účinek i proti pigmentovým skvrnám. 

La Roche-Posay Effaclar
Adstringentní 
pleťová voda
200 ml 

La Roche-Posay 
Effaclar 
Čisticí 
pěnivý gel
400 ml 

Akční cena

669 Kč
Běžná cena
819 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena

900 Kč
Běžná cena
1050 Kč

Ušetříte
150 Kč

1+1



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

Značka Physicians Formula věří, že zdraví a krása jdou ruku v ruce a že si každá pleť zaslouží být hýčkána. Proto dělá vše, co je  
v jejích silách, aby tomuto závazku dostála. Spolupracuje s nejlepšími vědci a lékaři a kombinuje jedinečné čisté, přírodní  
a organické látky s vědeckými technologiemi. Přípravky Physicians Formula® jsou hypoalergenní, nedráždí pleť, a proto jsou 
vhodné i pro velmi citlivou pleť.

Physicians FormulaPhysicians Formula®®, krása bez kompromisů, krása bez kompromisů
Základem Beauty Drinku od Simony Krainové je směs tří kolagenů, 
které pomáhají udržet krásnou pokožku, vlasy i nehty.  Další složky 
obsažené v rozpustném prášku, který můžeme přidat do jogurtu, 
müsli nebo smoothie jsou kyselina hyaluronová, D-Biotin (vitamin H), 
niacin (vitamin B3), velká dávka vitaminu C, zinek a jód. Specialitou, 
kterou jistě v drinku oceníte, jsou částečky růží, malinová příchuť  
a sladkost díky obsahu steviolu.

Beauty drinky od Simony KrainovéBeauty drinky od Simony Krainové

Physicians Formula
Spotlight Illuminating Primer 

Rozjasňující primer báze
30 ml

Physicians Formula
Skin Booster 
Vitamin Shot 

Brightening Serum
30 ml

Puressentiel
Čisticí sprej
200 ml

Puressentiel je 100% rodinná a nezávislá laboratoř. Nabízí účinné aromaterapeutické 
přípravky: neobsahuje konzervanty, parabeny, phenoxyethanoly, PEG, barviva, GMOs, molekuly 
získaných z petrochemického průmyslu nebo živočichů, bez syntetické parfemace, hnacích 
plynů.

Biocid s účinností v boji proti virům a bakteriím je sprej na čištění vzduchu Puressentiel  
se 41 esenciálními oleji. Likviduje zdroje alergií a přináší přírodní redukci patogenních částic. 
Hubí viry, bakterie, plísně a roztoče. 

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

Physicians Formula  
Rosé All Play Eyeshadow Bouquet
Paletka očních stínů
12 barev

Šikovný pomocník pro svěží domácnostŠikovný pomocník pro svěží domácnost

Physicians Formula 
Killer Curves Mascara
Řasenka, 8 g

Akční cena

549 Kč
Běžná cena
599 Kč

Ušetříte
50 Kč

Akční cena

1290 Kč
Běžná cena
1490 Kč

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

K nákupu přípravků Klara Rott nad 1 990 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max navíc za 0,01 Kč  
přípravek hydrolát Svěžest Rooibos. Akce se nevztahuje na dezinfekci značky Klara Rott.

Při nákupu přípravků značky Novexpert nad 590 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max 
přípravek Novexpert Booster Sérum s kyselinou hyaluronovou v hodnotě 450 Kč navíc za 0,01 Kč. 

Francouzská přírodní kosmetická značka NUXE nabízí ve svém portfoliu exkluzivní 
organickou řadu NUXE BIO. Jedná se o novou éru certifikované organické kosmetiky 
s vysokou účinností, respektující přírodu: veganské složení, recyklovatelné obaly, 
navíc smyslné vůně a příjemné textury, které si zamilujete. Vyzkoušejte absolutně 
inovativní, s intuitivním zaměřením pečující přípravky – balzámové deodoranty 
nebo čisticí olej, které jsou vyrobeny bez jediné kapky vody. Neodoláte ani 
zdokonalujícímu tónovacímu krému s bílým čajem či obnovujícímu 
nočnímu oleji s extraktem z rýžového oleje.

Organické Nuxe Bio - nadčasové a senzorickéOrganické Nuxe Bio - nadčasové a senzorické
Hloubkové čištění je v dnešní době základem a zárukou svěží, 
bezchybné pleti bez vrásek a pigmentových skvrn. I proto je 
třeba pokožku nejprve hloubkově vyčistit a až poté aplikovat 
další péči. 
Vyzkoušejte jedinečný systém dvoufázového čištění pleti 
Inlight, vyvinutý tak, aby nastartoval správné fungování 
pokožky. O dokonalé, snadné, a přesto šetrné odlíčení se 
postará Inlight BIO čisticí balzám na obličej, který pleť 
nejen hloubkově vyčistí, ale ještě navíc vyživí. Jako ideální 
doplněk bylo vyvinuto Inlight BIO květové tonikum, které 
pleť dočistí, stáhne mastný film, uklidní a pokožku obličeje 
tonizuje. Oba přípravky udržují vyvážené pH pokožky, a jsou 
tak vhodné i pro tu nejcitlivější pleť. 

Dva kroky k dokonalé pletiDva kroky k dokonalé pleti

NUXE BIO
Obnovující 

noční olej
30 ml

NUXE BIO
Zdokonalující 
tónovací krém 
s bílým čajem
50 ml

Novexpert 
Booster Sérum
Sérum s kyselinou 
hyaluronovou, 30 ml

 Inlight BIO
Čisticí balzám na obličej

90 ml

 Inlight BIO
Květové tonikum

200 ml

Booster Sérum 
s kyselinou hyaluronovou

v hodnotě 450 Kč 
k nákupu navíc

Bio certifikovaná kosmeceutická značka Novexpert 
propojuje sílu přírody se špičkovými technologiemi a poznatky 

z dlouholetých výzkumů a vývoje v oblasti molekulární biologie 
a epigenetiky. Každá řada přípravků se vyznačuje svou hlavní látkou, 

která se přirozeně nachází v našem těle: kolagen, kyselina hyaluronová, magnézium 
(hořčík), melanin. Přípravky jsou čisté, 100% přírodní a hypoalergenní. Neobsahují 

žádné konzervační látky ani látky živočišného původu a mohou je používat i těhotné  
a kojící ženy. Obsahují patentovanou přírodní látku Novaxyline pro mladistvý 

vzhled pleti. Objevte řadu HYALURONIC ACID pro pleť, která ztrácí objem, 
elasticitu, je ochablá, dehydratovaná a objevují se v ní první vrásky.

Čistá síla přírodyČistá síla přírody

Po kvalitním vyčištění pleti je čas na použití některého 
z balzámů Inlight BIO, 100 % biokosmetiky ručně vyráběné 
z bylin a olejů v britském Cornwallu. Inlight je jako první 
na světě certifikován 100 % bio v celé řadě výrobků.

Při nákupu přípravků Inlight Bio v hodnotě nad 2 499 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max přípravek Inlight Tělový olej s arnikou 30 ml navíc za 0,01 Kč.

Inlight BIO Tělový 
olej s arnikou 30 ml

 k nákupu
navíc

Novexpert
Krém s kyselinou 
hyaluronovou, 40 ml

Svěžest Hydrolát 
rooibos 

 v hodnotě 590 Kč 
k nákupu 

nad 1 990 kč

Nejčistší přírodní 
bio kosmetika v ČR

sleva
200    Kč

při nákupu
nad   90 Kč8

Česká značka Klara Rott patří mezi špičku 
v přírodní bio kosmetice. Přípravky získaly 

ocenění za nejčistší přírodní bio kosmetiku 
v ČR (potvrzeno Znaleckým ústavem ČR).



Využijte široké nabídky dermokosmetických značek:

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

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

kartavyhod.drmax.cz#drmaxlekarna BeautyBuzz.cz

Nabídka platí pouze v uvedených dermocentrech lékáren Dr.Max:

Nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 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 Otýlií 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

Jihlava* 
Pelhřimovská 70

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 Slavie 1527

Praha 10, OC Hostivař
Švehlova 1391/32

Praha 10, Štěrboholy
Kutnohorská 531

Praha-Vestec
Vídeňská 678

Prostějov
Karlov 2389/1

Příbram, Lidl*
Evropská 369

Rožnov pod Radhoštěm*
Meziříčská 2900

Strakonice
Katovická 1303

Sedlčany
28. října 177

Svitavy, Albert
U tří mostů 844/2

Tábor, Kaufland
Volgogradská 2972

Teplice, OC Fontána
nám. Svobody 3312

Teplice, OC Olympia*
Srbická 464

Trmice, Globus
Tyršova 869

Trutnov*
Horská 64

Třinec, Albert
Lidická 1269

Turnov, Lidl
Svobodova 2248

Uherské Hradiště*
ul. Města Mayen 1496

Uherský Brod*
Bří Lužů 2251

Ústí nad Labem, Albert
Krušnohorská 3371/2

Ústí nad Labem, OC Forum*
Bílinská 3490/6

Vsetín*
nám. Svobody 1321

Vyškov
U Jandovky 2 

Zlín, Kaufland
Tyršovo nábřeží 5498

Zlín, OC Centro*
3. května 1170

Znojmo
Dobšická 3929/4

Kategorie Bio&Organic:


