
VÁNOČNÍ 
TIPY 

PRO KRÁSU 
A VITALITU 

Eucerin Vánoční balení 
Hyaluron-Filler + Elasticity
Denní + noční krém
2 x 50 ml
kosmetické přípravky

Eucerin Vánoční balení
Hyaluron-Filler + 3x Effect

Denní + noční krém
2 x 50 ml

kosmetické přípravky

Akční nabídka pro členy klientského programu.

PROSINEC2021

Akční cena

1390 Kč
Běžná cena
1690 Kč

Ušetříte
300 Kč

Akční cena

1390 Kč
Běžná cena
1690 Kč

Ušetříte
300 Kč



sleva
20    %

svíčka Florale
Při nákupu přípravků 

Nuxe v hodnotě 
nad 490 Kč

sleva
300    Kč

při nákupu
nad 890 Kč

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

Při nákupu libovolných přípravků značky Uriage získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %. Kosmetické přípravky. 

Vichy Vánoční balíček 
Minéral 89 Hyaluron-Booster
Posilující a vyplňující pleťové sérum
50 ml + 15 ml

Při nákupu libovolného přípravku značky Avène nad 890 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 300 Kč. Kosmetické přípravky. 

Při nákupu přípravků Nuxe v hodnotě 490 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max svíčku Florale za 0,01 Kč. Akce platí do vydání zásob. Kosmetické přípravky. 

Od samého založení má značka Eau Thermale Avène jediný cíl – 
pečovat o citlivou pleť. Její účinnost je vždy potvrzena náročnými 
studiemi a zkušenostmi zákazníků s citlivou pletí po celém světě. Pleť 
potřebuje vhodnou péči v každém věku, a čím dříve je jí věnována péče, 
tím více to vrátí později. Laboratoře Eau Thermale Avène 
vyvinuly produktové řady proti stárnutí, které odpovídají 
specifickým potřebám pleti v každé fázi života: 

A-Oxitive (od 25 let) – volba při prvních vráskách a ztrátě jasu

Physiolift (od 35 let) – volba při viditelných vráskách  
                                             a ochabování pleti

DermAbsolu (od 50 let) – volba při ztrátě hutnosti  
                                                   a ke zpevnění kontur.

Dermokosmetikou ke kráse!Dermokosmetikou ke kráse!

Vichy Vánoční balíček
Liftactiv Collagen
 Specialist
Denní + noční krém
50 ml + 50 ml

Uriage
Age Protect

Multifunkční krém 
40 ml

Avène A-Oxitive
Noční peelingový 

krém, 30 ml

Avène PhysioLift
Denní vyhlazující krém

30 ml

Avène 
DermAbsolu
Remodelační 
sérum, 30 ml

Uriage EAU Thermale
Hydratační noční 
maska, 50 ml

Uriage 
Xémose

Zklidňující mycí olej 
pro pokožku suchou nebo se 

sklony k atopii, 500 ml

Nuxe Merveillance® Expert
Denní péče normální 
pleť – Lifting a zpevnění
50 ml

Nuxe 
Merveillance® 

Expert
Sérum pro všechny 
typy pleti – Lifting 

a zpevnění
30 ml

Voňavá exploze štěstí Voňavá exploze štěstí 
se svíčkou Floralese svíčkou Florale

Nuxe, francouzská přírodní kosmetická značka nabízí v péči  
o obličej a tělo vše, co potřebují. Již po první aplikaci přípravků 

pocítíte příjemnou texturu a užijete si potěšení nekompromisní 
a efektivní přírodní kosmetiky, která okouzlí každodenní život 

žen. Vyzkoušejte z řady Merveillance® Expert Sérum pro 
všechny typy pleti s intenzivní protivráskovou bází s kyselinou 
hyaluronovou, která pomáhá k obnově pleti, nebo omlazující 

Denní krém na normálni pleť. 

Zamilujte si pocit hydratované pletiZamilujte si pocit hydratované pleti
Termální voda získaná přímo z pramene 
ve francouzských Alpách je díky cestě 
geologickým podložím obohacená 
o cenné minerály. Dopřejte pleti 
přírodní hydrataci, která je zejména 
v zimních měsících pro ni důležitá. 
Noční hydratační maska Uriage 
EAU Thermale je výbornou volbou 
– naneste slabou vrstvu a jděte spát. 
Ráno opláchnutím odhalíte zářivou 
pokožku obličeje. V zimním období 
také mnohem více času trávíme doma 

999 Kč
Akční cena

1690 Kč
Běžná cena
2190 Kč

Ušetříte
500Kč

u televizních obrazovek či počítačů. Proto je vhodné myslet 
i na ochranu pleti před modrým světlem, které z nich 
vychází. Vhodným pomocníkem je například Uriage Age 
Protect Multifunkční krém, který pomáhá zabraňovat 
tvorbě vrásek, chrání pleť proti ztrátě pevnosti i proti 
pigmentovým skvrnám. Pleť zůstává hebká, vyživená 
a hydratovaná. Pro suchou pokožku doporučujeme 
Zklidňující mycí olej Uriage Xémose.

Překvapení pod stromečekPřekvapení pod stromeček
Darujte kvalitní dermokosmetiku v krásné, praktické taštičce. Vybrat 

můžete například hydratační balíček obsahující Vichy Minéral 89 
Posilující a vyplňující sérum nebo Liftactiv Collagen Specialist, 

balíček obsahující denní a noční krém bojující proti ztrátě kolagenu  
v pleti. Pořiďte ho pod stromeček 

sobě, dceři, mamince 
nebo babičce.



Při nákupu dvou libovolných kosmetických přípravků Nuance Micelární voda, 500 ml pro citlivou pleť nebo Nuance  
Micelární voda, 500 ml pro všechny typy pleti, získá držitel Karty výhod Dr.Max druhou z nich za 0,01 Kč. 

Při nákupu dvou libovolných kosmetických přípravků značky Uriage získá držitel Karty výhod Dr.Max druhý za 0,01 Kč. Kosmetické přípravky.

Akce uvedené na této straně platí od 15. 12. do 24. 12. 2021 a nelze je kombinovat s jinými slevami ani akcemi.

Micelární vody jsou jedinečné přítomností tenzidů, které 
se shlukují do jednotlivých micel. Ty na sebe vážou 

mastnotu pleti a nečistoty rozpustné ve vodě a díky tomu 
zůstane pleť příjemně vláčná, avšak perfektně a šetrně 

vyčištěná. 

Uriage Bébé 
Zklidňující 
mycí olej
500 ml

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

Při nákupu přípravků Eucerin proti vráskám a pigmentovým
 skvrnám získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 100 Kč. Kosmetické přípravky. 

Darujte kvalitní péči pod stromečekDarujte kvalitní péči pod stromeček

Uriage Xémose SOS
SOS Zklidňující mlha 

pro suchou pokožku se 
sklonem ke svědění

200 ml

Uriage 
Bariéderm
Regenerační krém 
s obsahem mědi 
a zinku, 100 ml

Eucerin Hyaluron-Filler + 3x Effect
Oční krém, 15 ml

Eucerin  Hyaluron-Filler 
+ 3x Effect

Denní krém, 50 ml

Eucerin
Hyaluron-Filler 

+ 3x Effect
Noční krém

50 ml

sleva
100 Kč

Nová řada Eucerin Hyaluron-Filler + 3x EFFECT 
byla vyvinuta speciálně k tomu, aby bojovala proti 
známkám stárnutí, jako jsou jemné linky a vrásky. 
Inovativní kombinace vysoko- a nízkomolekulární 
kyseliny hyaluronové, glycinu saponinu a enoxolonu 
přináší cílený přístup k vyhlazení i hlubokých vrásek. 
Vysokomolekulární kyselina hyaluronová zlepšuje 
hydrataci a vyhlazuje nejsvrchnější vrstvy pleti,  
zatímco nízkomolekulární kyselina hyaluronová 

PERI-MENOPAUSE POST-MENOPAUSE

1+1

Pokud vás trápí pokožka suchá nebo se sklony k atopii, řada 
Xémose od Uriage bude správnou volbou. Přípravky této řady 
poskytují pokožce mimořádně vysoký a dlouhotrvající komfort.  
V případě podráždění pleti či sklony k popraskání můžete zvolit 
přípravky řady Bariéderm, které jsou v takovém případě vhodnými 
pomocníky. Pro suchou pokožku dětí a miminek již od narození 
vyzkoušejte přípravek Uriage Bébé Zklidňující čisticí olej.

Efektivní prevence vrásekEfektivní prevence vrásek

Akční cena

789 Kč
Běžná cena
889 Kč

Ušetříte
100Kč

Akční cena

599 Kč
Běžná cena
699 Kč

Ušetříte
100Kč

Akční cena

789 Kč
Běžná cena
889 Kč

Ušetříte
100Kč

První krok ke krásné pleti Pro suchou kůži celé rodiny 

Nuance
Micelární voda pro všechny typy pleti

500 ml

1+1

Nuance
Micelární voda pro citlivou pleť
500 ml

15. 12. - 24. 12. 2021

Na stárnutí pleti má vliv mnoho faktorů a jedním 
z nich mohou být hormonální změny v období 
menopauzy. Pleť ztrácí pevnost, pružnost a zářivost. 
Potřebnou  výživu mohou dodat přípravky Vichy 
Neovadiol Peri-Menopause a Vichy Neovadiol 
Post-Menopause, které pomáhají v boji proti ztrátě 
pevnosti pleti a ochablosti kontur. 

Vyzkoušejte řadu s novým inovativním složením. 

Expertní péče Expertní péče 
v období menopauzyv období menopauzy

komplexně působí proti vzniku 
hlubších vrásek. Antioxidant glycin 
saponin podporuje tvorbu vlastní 
kyseliny hyaluronové a zároveň  
chrání před volnými  
radikály. Enoxolon, neboli 
kyselina glycyrrehtinová, 
blokuje enzym hyaluronidáza, 
který rozkládá tělu vlastní 
kyselinu hyaluronovou.

NOVÁ
ŘADA



A-Derma Dermalibour
Podrážděná a popraskaná kůže
50 ml

A-Derma 
Exomega Control

Suchá a atopická pokožka 
400 m

Bi-Oil
Gel pro suchou kůži
100 ml

Bi-Oil
Pečující olej
200 ml

Akční cena

469 Kč
Běžná cena
589 Kč

Ušetříte
120 Kč

Bioderma Atoderm
Sprchový olej 

1 l

Francouzská dermokosmetická značka A-Derma je odborník v péči o pokožku suchou, podrážděnou 
nebo se sklony k atopii, a to již od narození. 
Nový Dermalibour Reparační CICA-Krém obnovuje podrážděnou pokožku již po 24 hodinách*.  
Má 100% přírodní složení, je vhodný i pro miminka již od narození. Zklidňuje začervenání, zmírňuje 
pocity svědění a pnutí pokožky. Vhodný je na pokožku rukou při sklonech k praskání, koutky úst,  
na pokožku při sklonech k opruzeninám, ale také na podrážděné bradavky z kojení  
a další podráždění.

Pomoc na jizvy, strie i hydrataciPomoc na jizvy, strie i hydrataci
Bi-Oil Gel pro suchou kůži je přípravek s přelomovým 
složením, kde je voda unikátně nahrazena olejem. Díky 
tomu má silné hydratační vlastnosti pro suchou kůži. 
Pomáhá upravit vzhled nových i starých jizev a strií  
a při pravidelném používání předchází vzniku strií při 
těhotenství, během prudkého růstu a v období rychlého 
přibírání na váze. Bi-Oil Pečující olej je specialista  
v péči o pokožku, sjednocuje vzhled pigmentových  
skvrn a kožních vad způsobených hormonálními  
výkyvy, zesvětlením pleti a nadměrným vystavováním 
slunci. Pečující pleťový a tělový olej ale nepomáhá pouze 
při oslabení pokožky, jeho přednosti spočívají také 
ve vysoké schopnosti hydratace, kterou určitě během 
zimních měsíců oceníme.

Akční cena

599 Kč
Běžná cena
799 Kč

Ušetříte
200 Kč

Akční cena

199 Kč
Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
100 Kč

**S výjimkou předčasně narozených dětí.

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

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

Při nákupu tří přípravků značky A-DERMA získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich za 0,01 Kč. Kosmetické přípravky.

*Měřeno 24 h po aplikaci v rámci klinické studie realizované u 76 osob.

Sprchový olej Bioderma Atoderm na suchou pokožku udržuje 
hydrataci až na 24 hodin po sprchování, ale pocit komfortu pocítíte 
ihned. Díky patentu Skin Barrier TherapyTM může olej používat celá 
rodina včetně těch, které trápí extrémně suchá pokožka nebo 
pokožka se sklony k atopii. 
Intenzivně vyživuje a hydratuje až 24 H
Zklidňuje podráždění
Vhodný již od narození**

Okamžitá hydratace po sprchováníOkamžitá hydratace po sprchování

La Roche-Posay 
Hyalu B5 Serum
30 ml

La Roche-Posay 
Toleriane 

Dermallergo 
krém, 40 ml

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M
Relipidační balzám pro pokožku suchou až se sklony k atopii
400 ml

Pro lepší život s citlivou pletíPro lepší život s citlivou pletí

La Roche-Posay
Cicaplast 

Baume B5
Obnovující 

balzám, 40 ml

La Roche-Posay Effaclar DUO+
Péče proti nedokonalostem
40 ml

DERMOKOSMETICKÁ ZNAČKA
DOPORUČOVANÁ DERMATOLOGY
V ČESKÉ REPUBLICE*

Zklidnění a obnova podrážděné pokožkyZklidnění a obnova podrážděné pokožky



Základem pro pěknou pleť, vlasy a celkovou vitalitu je pestrá 
strava bohatá na vitaminy A, B, E a D, ale také zinek. Pokud 
nestíháte denně sledovat obsah živin v potravinách, pak vám 
život určitě usnadní doplňky stravy. Jedním z nich je například 
Dr.Max ReviHair, který obsahuje výše uvedené vitaminy, 
minerály i vhodné aminokyseliny a extrakt z přesličky rolní  
a přispívá k normálnímu stavu pleti, nehtů a vlasů.

Pro pěknou pevnou pleť je vhodný dobře vstřebatelný 
kolagen, ideálně v kombinaci s vitaminem C, který podporuje 
jeho účinek. Přesně toto složení, tedy hydrolyzovaný kolagen, 
vitamin C, zinek, biotin a kyselinu hyaluronovou, obsahuje 
doplněk stravy Dr. Max Collagen drink, který i skvěle chutná. 
Najdete ho ve formě sáčků s limetkovo-citronovou příchutí. 

Péče o pleť a doplňky stravy v ziměPéče o pleť a doplňky stravy v zimě

Při nákupu tří libovolných přípravků značky Klorane a Klorane Bébé získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich za 0,01 Kč. Kosmetické přípravky.

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

Většina z nás se v životě setká s vypadáváním vlasů. Ať už je 
to po porodu, prodělané nemoci, při zvýšeném stresovém 
napětí, zvýšené únavě, nebo změnou ročních období, případně 
vlivem hormonálních a dědičných příčin. Při sklonech 
k vypadávání vlasů je důležitá účinná péče, nejlépe ve 
formě přírodních přípravků. Klorane, francouzská přírodní, 
vegan a eko-zodpovědná značka je právem odborníkem na 
problematiku vlasů se sklony k vypadávání. Její první 
šampon s chininem a vitaminy B spatřil světlo 
světa již v roce 1967. Koncentrovaná péče je 
základem při problémech s vlasy 
a sklonem k jejich padání.

Na podporu růstu vlasůNa podporu růstu vlasů
Sérum s chininem a BIO protěží alpskou. Jedinečný komplex 
stimulujících látek působí na růst vlasů, je vhodný pro muže 
i ženy, tedy pro všechny typy vypadávání vlasů, a mohou jej 
používat i kojící maminky. 

Klorane
Sérum proti 

vypadávání vlasů 
s chininem a BIO 

protěží alpskou
100 ml

Mustela® Vyživující tyčinka 
obohacená o cold cream 

na suchou pokožku 
9,2 g

Mustela®
Olej do koupele 
na suchou pokožku 
500 ml

Klorane
Šampon s chininem a BIO 

protěží alpskou 
400 ml

Klorane
Balzám s chininem 
a BIO protěží alpskou 
200 ml

Pro pěknou pokožku celé rodinyPro pěknou pokožku celé rodiny
Mustela® je péče o pleť přírodního původu, kterou jednou poznáte, 

a už ve vaši koupelně zůstane. Zamilujte si tuto kosmetiku, která 
je určena 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 pomocníka Mustela®  Vyživující 

tyčinku obohacenou o cold cream na červené tváře miminka 
nebo vaše popraskané ruce. Vychutnejte si zimní koupel s Mustela® 
Olejem na suchou pokožku, který si zamiluje celá vaše rodina, a to 

nejen pro jeho jedinečnou vůni. Vyberte si svého oblíbence podle 
vašeho typu pokožky.

Dr.Max ReviHair – vlasy, nehty
60 + 30 kapslí 

Doplněk stravy. 1 kapsle = 2,77 Kč

Akční cena

249 Kč
Běžná cena
399 Kč

Ušetříte
150 Kč

Dr.Max 
Collagen Drink

30 + 15 sáčků 

Doplněk stravy
1 sáček = 17,76 Kč

Akční cena

799 Kč
Běžná cena
1199 Kč

Ušetříte
400 Kč



Kosmetické přípravky. 

Doplněk stravy Revalid Hair Complex s biotinem, který 
podporuje udržení dobrého stavu vlasů. Pro optimální výsledky 
kombinujte kapsle s Revalid® Stimulating Shampoo a Revalid® 
Regrowth Serum. 

Vypadávání vlasů? Revalid – kombinace vnitřní Vypadávání vlasů? Revalid – kombinace vnitřní 
a vnější péče pro podporu růstu vlasů a vnější péče pro podporu růstu vlasů 

Revalid Hair Complex
60 kapslí

Doplněk stravy
1 kapsle = 6,65 Kč

Revalid Stimulating Shampoo – přípravek pro šetrné mytí, 
hydrataci a zmírnění podráždění pokožky. Stimuluje růst vlasů 
a připravuje pokožku na aplikaci Revalid® Regrowth Sera. 
Vlasové sérum pečuje o vlasy při sklonech k vypadávání  
a urychluje jejich růst – až 28 000 nových vlasů po třech 
měsících používání. Obsahuje Redensyl® s klinicky prověřeným 
účinkem působícím na buňky vlasu.

Při nákupu přípravků Canneff Green CBD Gentle Shampoo a Canneff Green CBD Glowing 
Conditioner získá držitel Karty výhod Dr.Max Canneff Green CBD Hair Mask Nourish&Moist 25 ml za 0,01 Kč.

         Kosmetické přípravky. 

Šampon Canneff Green CBD obsahuje kombinaci aktivních 
látek, které zabezpečují důkladnou péči o vlasy a vlasovou 
pokožku. Základ tvoří velmi jemné tenzidy – mycí složky  
na bázi aminokyselin či cukrů, které šetrně a efektivně čistí, 
avšak nepřesušují. Unikátní složení a kombinace  

Důkladná a intenzivní péče o vlasyDůkladná a intenzivní péče o vlasy

Revalid Stimulating 
Shampoo
Šampon pro 
posílení vlasů
200 ml

Revalid Regrowth
Serum
50 ml

Canneff Green CBD 
Glowing Conditioner
Kondicioner na vlasy
s obsahem CBD
200 ml

Canneff Green CBD Gentle Shampoo 
Šampon s obsahem CBD

200 ml

Navíc k nákupu Canneff 
Green CBD Hair Mask 

Nourish&Moist, 
25 ml

Akční cena

399 Kč
Běžná cena
499 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena

639 Kč
Běžná cena
879 Kč

Ušetříte
240 Kč

Akční cena

299 Kč
Běžná cena
399 Kč

Ušetříte
100 Kč

299 Kč

299 Kč

rostlinného keratinu, oleje babasu a přírodních vosků 
z jojoby v kondicionéru Canneff Green CBD Glowing 
zajistí velmi snadné rozčesání vlasů, vynikající lesk, navíc 
bez krepatění. Intenzivní kúra inspirovaná asijskými 
trendy pro regeneraci vašich vlasů má viditelný efekt již 
po první aplikaci. Vlasová maska Canneff Green CBD 
Hair Mask Nourish&Moist obsahuje 13 aminokyselin, 
hedvábí, CBD a komplexní extrakt z kamélie japonské 
pro dokonalou výživu a hydrataci.

Vánoční nákupy Vánoční nákupy 
v klidu a bez stresuv klidu a bez stresu

Francouzská přírodní značka Puressentiel nabízí ve 
svém portfoliu řadu REST & RELAX, která působí proti 

stresu a přivodí vám klidný spánek.  Obsahuje 
12 esenciálních olejů, díky kterým jsou přípravky 
nejen účinné, ale mají navíc i zklidňující účinek. 

Rmen římský jako hlavní esenciální olej v této řadě 
zklidňuje a navozuje klid. Přípravky působí rychle 

a mají dlouhý účinek. 

Puressentiel
Relaxační sprej

75 ml

Puressentiel
Roll-on proti stresu
5 ml

Akční cena

399 Kč
Běžná cena
579 Kč

Ušetříte
180 Kč

Akční cena

199 Kč
Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
100 Kč



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

Značka Physicians Formula věří, že krása a zdraví jdou ruku v ruce a že  
si každá pleť zaslouží být hýčkána. Značka spolupracuje s nejlepšími vědci  
a lékaři a kombinujeme jedinečné přírodní a organické látky s vědeckými 
technologiemi. Přípravky Physicians Formula® jsou hypoalergenní, 
s šetrným složením, které snižuje riziko podráždění pleti.

Physicians FormulaPhysicians Formula®®, krása bez kompromisů, krása bez kompromisů

Physicians Formula 
Rosé All Play 

Eyeshadow Bouquet
Oční paletka

 12 barev

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

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

Zpevnění, vypnutí, vyplnění vrásek, zvláčnění, výživu i rozjasnění. 
To vše zaznamená vaše pleť při používání Naunce Magical 
Supreme Lifting Zlaté masky obsahující mimo jiné i výtažek  
z jantaru, který jí propůjčuje zlatou barvu a působí jako silný 
antioxidant. Extrakt z kaštanu zmírňuje zarudnutí a redukuje 
váčky a tmavé kruhy pod očima. Díky obsahu heřmánku, který 
je vhodný i pro citlivou pleť v okolí očí, je pleť jemnější a lépe 
regeneruje. 

Pro sametově hebkou pleťPro sametově hebkou pleť
Masku je vhodné používat jednou týdně, pro každodenní 
péči doporučujeme zvolit Nuance Magical Supreme Lifting 
sérum pro všechny typy pleti, které má jemnou gelovou 
texturu a dobře se vstřebává. Po nanesení séra použijte z této 
řady denní nebo noční krém dle typu vaší pleti. 

Physicians Formula 
Murumuru Butter Lip

Máslová rtěnka
3,4 g

Physicians Formula 
Lash Mixologist Mascara
Černá řasenka
8 g

Nuance Magical 
Supreme Lifting
Noční krém pro 

všechny typy pleti, 50 g

Nuance Magical Supreme Lifting
Denní krém pro normální a smíšenou pleť

50 g

Nuance Magical Supreme Lifting
Zlatá maska 
50 g

Masterpiece Beauty Drink by Simona Krainová
30 x 6 g

Doplněk stravy. 1 sáček = 43 Kč

Nuance Magical 
Supreme Lifting
Sérum pro všechny 
typy pleti
30 g

1+1
Pro krásu i vitalituPro krásu i vitalitu

Směs tří kolagenů, to je Masterpiece Beauty Drink. Pomáhají udržet 
krásnou pokožku, vlasy i nehty. Další složky jsou kyselina hyaluronová, 
D-Biotin (vitamin H), niacin (vitamin B3), velká dávka vitaminu C, zinek 
a jod. Specialitou, kterou jistě v drinku oceníte, jsou částečky růží, 
malinová příchuť a sladkost díky obsahu steviolu. Rozpustný prášek  
je možné přidat do jogurtu, müsli nebo smoothie.

Akční cena

1290 Kč
Běžná cena
1490 Kč

Ušetříte
200 Kč

Dr.Max 
Cotton Pads
Odličovací 
tampony
80 ks

1+1
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Při nákupu libovolných přípravků Nuxe Bio v hodnotě nad 890 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 200 Kč. Kosmetické přípravky. 

Při nákupu přípravků značky Klara Rott v hodnotě nad 1990 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max přípravek značky Klara Rott Vyživující maska na rty Dotek v hodnotě 580 Kč za 0,01 Kč. Kosmetické přípravky.

Při nákupu přípravků značky Novexpert v hodnotě nad 590 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max přípravek LIP UP balzám na rty s kyselinou hyaluronovou v hodnotě 489 Kč za 0,01 Kč. Kosmetické přípravky. 

Nuxe Huile Prodigieuse Néroli BIO Multifunkční suchý olej  
pečuje o obličej, tělo i vlasy v jediném kroku. Jeho jemná alchymie 
vzácných BIO olejů vyživí pokožku do hloubky a poskytne 
jí neodolatelný saténový lesk. Zároveň dodá vlasům potřebnou 
péči a zanechá je dokonale zářivé. Nuxe BIO Čisticí rostlinný olej 
na obličej a tělo čistí a odličuje pokožku, kterou zanechává svěží, 
vyživenou a hebkou. Obsahuje vysokou koncentraci rostlinných 
olejů, jako například slunečnicového či světlicového.

Nuxe BIO Huile 
Prodigieuse Néroli
Multifunkční
suchý olej, 100 ml

Při nákupu přípravků Inlight BIO v hodnotě nad 2499 Kč získá držitel Karty výhod Dr.Max přípravek Inlight Bio čokoládovou masku 7 ml za 0,01 Kč. Zobrazené produkty jsou kosmetické přípravky.

100% biokosmetika Inlight BIO funguje jinak než většina 
kosmetických značek. Vychází z toho, že příroda i lidské tělo 
jsou samy o sobě dokonalé a ke své vitalitě nepotřebují žádné 
umělé zásahy a náhražky. Inlight BIO přináší tu nejčistší vitální 
superpotravu, kterou kůže doslova vpije a bere si z ní vše, co 
potřebuje. Pokožka se hloubkově pročistí, zbaví nánosů toxinů, 
obnoví svou schopnost regulovat mazotok, udržuje hydrataci, 
elasticitu i správnou míru pigmentace a doslova se rozzáří 
energií. 

Darujte cestu ke svěží pokožceDarujte cestu ke svěží pokožce
Po hloubkovém vyčištění pleti použijte Inlight Bio denní olej 
na obličej. Díky výjimečnému složení pečuje o pleť a udržuje 
potřebnou míru hydratace. 

Namáhané partie obličeje se sklonem k tvorbě vrásek můžete 
ošetřit Inlight Bio intenzivním balzámem na vrásky plným 
blahodárných bylin a olejů, který podporuje tvorbu kolagenu, 
obnovuje vrstvy pleti pod vráskami, sjednocuje barvu  
a navrací pokožce zářivý vzhled. 

Rozmazlete se také Inlight Bio čokoládovou
maskou, která intenzivně vyživuje a díky bio 
kakaovému prášku nabízí luxusní zážitek pro 
vaše smysly. Je ale především první pomocí 
pro unavenou, povolenou a zašedlou pokožku 
bez barvy a jasu.

Nuxe BIO 
Shower Oil 
Olej do koupele
200 ml

Novexpert 
Booster Serum 

Sérum s kyselinou 
hyaluronovou

30 ml

Inlight Bio 
Denní olej na obličej
30 ml

Inlight Bio
Intenzivní balzám na vrásky
15 mlNovexpert Anti 

Aging Fluid 
Pro Collagen
Omlazující fluid
40 ml

Klara Rott
Dvousložkové 
sérum Harmonie
2 x 25 ml

sleva
200    Kč

při nákupu
nad   90 Kč8

LIP UP balzám 
na rty s kyselinou 

hyaluronovou
při nákupu 
nad 590 Kč

Při nákupu přípravků Inlight 
Bio nad 2499 Kč  navíc 

Čokoládová maska 
v hodnotě 429 Kč

Novexpert je 100% přírodní certifikovaná kosmeceutická značka, 
která propojuje sílu přírody se špičkovými technologiemi a poznatky  
z molekulární biologie a epigenetiky. Produkty jsou čisté, 100% přírodní, 
hypoalergenní, a přesto účinné. Neobsahují žádné konzervační 

Česká značka Klara Rott patří mezi absolutní 
světovou špičku v přírodní biokosmetice. Její 
nekompromisně čisté složení jí vyneslo ocenění 
za nejčistší přírodní biokosmetiku v ČR (potvrzeno 
Znaleckým ústavem ČR). Mezi její bestsellery patří 
speciální dvousložkové produkty proti vráskám 
a řada vyvinutá přímo pro problematickou pleť. 

látky ani látky živočišného původu a mohou 
je používat i těhotné a kojící ženy. Každá řada 
produktů se vyznačuje svou hlavní látkou, která se 
přirozeně nachází v našem těle: kolagen, kyselina 
hyaluronová, magnezium (hořčík), melanin. 
Novexpert je alternativou řešení vrásek pro ty, kteří 
chtějí okamžitý a viditelný výsledek. Navraťte 
pleti látky, které vlivem času ztrácí, a to přirozenou 
cestou bez estetických zákroků. 

Klara Rott Vyživující 
maska na rty Dotek

při nákupu 
nad 1990 Kč

Prestižní francouzská biokosmetika

České kosmetické Bio zlato

Síla přírody bez konzervantů



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 je dostupná kategorie Bio&Organic.

kartavyhod.drmax.cz#drmaxlekarna Dr.Max Beauty 

Nabídka platí pouze v uvedených dermocentrech lékáren Dr.Max:

Nabídka platí od 1. 12. do 31. 12. 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

Blansko
Na Řadech 2360/3

Brno, Globus*
Hradecká 40

Brno, OC Galerie Vaňkovka*
Ve Vaňkovce 1

Brno-Líšeň
Bednaříkova 2893/1a

Brno, OC Campus*
Netroufalky 14–16

Brno, Olympia*
U Dálnice 744

Brno, Padowetz*
Bašty 413/2

Brno
Pálavské náměstí 14

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

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, 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
Hlučínská 1605/49

Opava
Těšínská 2914/44

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
Chotíkov 385

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-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

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, 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:


