Akční nabídka pro členy
klientského programu

Ušetřete až
polovinu
z doplatku na recept

6 /2022

• astma
• v ysoký tlak
• cholesterol
• alergie
a další

a NAVÍC inzuliny BEZ DOPLATKU
Více informací na str. 9

Exoderil®
10 mg/g krém
15 g

Exoderil®
10 mg/ml
kožní roztok, 20 ml

Připravte své nohy na léto
• léčí kožní a nehtové plísně

• léčí nehtové a kožní plísně,
včetně vlasaté části hlavy

• rychle ulevuje od svědění
• odstraňuje zarudnutí

• rychle ulevuje od příznaků

• aplikace na kůži pouze 1× denně*
Akční cena

99 Kč

V nabídce také Exoderil® 10 mg/g krém, 30 g,
za 189 Kč a Exoderil® 10 mg/ml kožní roztok, 10 ml, za 169 Kč.
*

Běžná cena 139 Kč

Při postižení nehtů 2× denně.

• proniká do hloubky
postižených míst
• aplikace na kůži pouze
1× denně, při postižení
nehtů 2× denně

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky Exoderil® s účinnou látkou naftifini hydrochloridum k zevnímu použití.

-60 Kč
Ibuprofen
Dr.Max
400 mg
potahované
tablety, 100 tbl.

Biopron Forte
30 + 10 tob.

• trojí doplnění střevní mikrobioty nejen na cestách
Doplněk stravy. (1 tob. = 6,23 Kč)

249 Kč
Běžná cena 279 Kč

-50 Kč

• probiotický komplex
se Saccharomyces boulardii,
laktobacily a prebiotiky

Akční cena

• tlumí bolest a zánět
Akční cena

249 Kč
Běžná cena 299 Kč

• ke zmírnění bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti
zubů a menstruační bolesti
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 159 Kč

Vše pro Vaše zdraví i výhodný nákup také v e-shopu na www.drmax.cz

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-30 Kč

HemaGel, 5 g
• k ošetření povrchových
poranění kůže: odřeniny, řezné
rány, popáleniny a drobná poranění v domácnosti a při sportu

-100 Kč

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 199 Kč

• zabraňuje tvorbě strupů

Atix sprej
pro bezpečné
odstraňování klíšťat
9 ml + pinzeta
• okamžitě zmrazí klíště
• sníží riziko přenosu
infekčních chorob v průběhu
odstraňování klíštěte

Akční cena

• použijte u lidí a zvířat

• použití dle potřeby po 12–48 hodinách
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek. ČNO 1023.

Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek.

-40 Kč

-26 Kč

249 Kč
Běžná cena 349 Kč

Jodisol
spray, 13 g
Akční cena

INFADOLAN®
1600 IU/g + 300 IU/g mast, 100 g

149 Kč
Běžná cena 189 Kč

• dezinfekční a antiseptický přípravek
• ošetření:
– drobných poranění kůže (trhlinky)
– při zánětu ústní sliznice a oparů
– po bodnutí hmyzem
Akční cena

49 Kč

• lék k urychlení hojení a obnovy pokožky, na neinfikované
drobné rány, u pacientů s atopickou dermatitidou

V nabídce také Jodisol
roztok, 3,6 g, za 35 Kč.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem. Volně prodejný lék na vnější použití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky
s účinnou látkou povidonum iodinatum k zevnímu použití.

-40 Kč

-90 Kč

Essentiale®
300 mg, 100 tob.

Endiaron®
250 mg
potahované
tablety, 40 tbl.
Nenechte se prohánět!
• zastavuje průjem tak, že zneškodní bakterie, které ho vyvolaly
• neovlivňuje normální střevní mikroflóru
• vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů

Běžná cena 75 Kč

Akční cena

269 Kč

• Essentiale® obsahuje
esenciální fosfolipidy
se třemi mechanismy
podpory funkce jater:
1. urychluje obnovu
jaterních buněk
2. zlepšuje jejich funkci
3. podporuje jejich regeneraci

Akční cena

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou cloroxinum k vnitřnímu užití.

Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Essentiale® je volně prodejný
léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

-30 Kč

-70 Kč

Běžná cena 309 Kč

329 Kč
Běžná cena 419 Kč

SmectaGo®, 12 sáčků

169 Kč

Loperamid
Dr.Max 2 mg
20 tvrdých tob.
• k léčbě náhle vzniklého,
krátkodobého
(akutního) průjmu
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou loperamidi hydrochloridum k perorálnímu podání.

• pomáhá zastavit akutní průjem
různého původu u dospělých
a dětí od 8 let*
Akční cena
• k přímému podání
bez nutnosti ředění
• nedoporučuje se užívat
Běžná cena 239 Kč
během těhotenství a kojení
• vždy užívejte tento zdravotnický
prostředek přesně v souladu s návodem k použití

Akční cena

129 Kč
Běžná cena 159 Kč

*

U dětí musí být zároveň podáván perorální rehydratační roztok.

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném
použití. Zdravotnický prostředek. CE0426. SCGO-CZ-000058.
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-30 Kč

-30 Kč

-20 Kč

Akční cena

169 Kč

Akční cena

119 Kč

Běžná cena 199 Kč

Běžná cena 149 Kč

Panthenol
10 % Swiss
PREMIUM
pěna
125 + 25 ml

Dr.Max
Panthenol
10% spray
150 ml
• zklidňující pěna s D-panthenolem
vhodná pro péči o pokožku po slunění
• D-panthenol hydratuje a regeneruje
podrážděnou pokožku

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 119 Kč

• rychlé zklidnění
podrážděné
pokožky po opalování

Dr.Max
Repellent
Spray
150 ml

• vysoký obsah
D-panthenolu,
aloe vera a vitaminů

V nabídce také Dr.Max Panthenol 7% gel
s HA, 100 ml, za 89 Kč a Dr.Max Panthenol
7% tělové mléko s HA, 200 ml, za 129 Kč.

V nabídce také Panthenol 10 % Swiss PREMIUM
tělové mléko, 200 + 50 ml, za 199 Kč.

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky.

• sprej s repelentním účinkem proti
komárům, muchničkám a klíšťatům
• vhodný pro aplikaci na pokožku i oděvy
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Repelent. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

-30 Kč
LMR-CH-20210319-34

• u
 leví od příznaků alergie až na 24 hodin
• řeší projevy interiérových i venkovních alergií
• neovlivňuje běžné denní aktivity
Léčba
na 60 dní
Akční cena

Akční cena

329 Kč

219 Kč

Běžná cena 379 Kč

Běžná cena 279 Kč

Analergin
30 tbl.

Akční cena

99 Kč

• pro zmírnění příznaků alergické
rýmy a chronické kopřivky

Běžná cena 129 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Claritine je léčivý přípravek s léčivou látkou
loratadin k vnitřnímu užití.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Analergin je léčivý přípravek s účinnou látkou cetirizin-dihydrochlorid k vnitřnímu užití.

-50 Kč

-50 Kč

Allergodil® oční kapky, 6 ml
• léčí příznaky alergického zánětu
spojivek jako zarudnutí, svědění
nebo slzení očí, vč. příznaků
Akční cena
zánětu nosní sliznice
• od 4 let věku

199 Kč

V nabídce také Allergodil® Běžná cena 249 Kč
nosní sprej, 10 ml, za 199 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Allergodil® 1 mg/ml nosní
sprej, roztok k nosnímu podání a Allergodil® 0,5 mg/ml oční kapky, roztok
k očnímu podání jsou léčivé přípravky s obsahem léčivé látky azelastin-hydrochlorid.

Levocetirizin
Dr.Max 5 mg
potahované
tablety, 20 tbl.
• k léčbě příznaků spojených s:
– alergickou rýmou (včetně přetrvávající)
– kopřivkou

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 149 Kč

V nabídce také Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety, 10 tbl., za 59 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou levocetirizin dihydrochlorid k vnitřnímu užití.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-50 Kč

-90 Kč

Voltaren
Emulgel
10 mg/g gel, 150 g
Olfen, gel
100 g

Akční cena

139 Kč

• rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

Běžná cena 189 Kč

• s příjemným chladivým efektem

• působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:
– ulevuje od bolesti
– tlumí zánět
– zmenšuje otok

Akční cena

229 Kč
Běžná cena 319 Kč

V nabídce také Voltaren Emulgel, 10 mg/g gel, 120 g, za 229 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Olfen, gel je léčivý přípravek s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léky s obsahem diclofenacum diethylaminum určené k vnějšímu použití.

-20 Kč

-200 Kč

Barny’s
SIOUX, 600 g

Běžná cena 849 Kč

• obsahuje:
– MSM Lignisul®
– značkové kolageny: COLLYSS™ a CARTIDYSS™
– vitamin C ve formě NUTRA-C™

Akční cena

99 Kč

• k léčbě bolesti hlavy, zubů,
migrény nebo menstruačních bolestí
• ve formě měkkých tobolek pro rychlý účinek

• vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu
pro správnou funkci kostí a chrupavek

Běžná cena 119 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.

Doplněk stravy. (100 g = 108,17 Kč)

-30 Kč

-20 Kč

Valetol®
24 tbl.

Ibalgin®
Plus, 24 tbl.

• lék na léčbu
bolesti hlavy,
zubů, zad
v křížové oblasti
a při menstruaci

• rychlejší a silnější úleva
od bolesti hlavy
Akční cena

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem. Valetol® 300 mg / 150 mg / 50 mg
tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Pouze pro krátkodobé použití.

-30 Kč

89 Kč
Běžná cena 119 Kč

• první a jediná kombinace ibuprofenu a kofeinu
• kofein zesiluje působení ibuprofenu proti bolesti
a společně přinášejí rychlejší a silnější úlevu
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Ibalgin® Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-40 Kč

CETALGEN
20 tbl.
• tlumí bolest hlavy, zad,
zubů i menstruační bolesti

649 Kč

Koňská síla pro Vaše klouby!
• výhodné balení na 6 měsíců

Ibuprofen
Dr.Max 400 mg
30 měkkých tobolek

• léčba krátkodobé středně
silné bolesti a horečky

Akční cena

Akční cena

129 Kč
Běžná cena 159 Kč

Traumaplant
mast, 100 g

99 Kč
Běžná cena 119 Kč

-50 Kč

Akční cena

179 Kč

• k léčbě sportovních a úrazových
Běžná cena 219 Kč
poranění, pohmožděnin a vymknutí

• rychlá úleva, silný účinek po dobu až 9 hodin

• při bolesti svalů a kloubů

• kombinace 500 mg paracetamolu a 200 mg ibuprofenu

• k léčbě špatně se hojících i otevřených ran, na doporučení lékaře

• pro dospělé

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou
šťáva a extrakt z čerstvé nati kostivalu cizího (symphytum x uplandicum Nyman)
ke kožnímu podání.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Akční cena

Aulin
gel, 100 g
• gel proti bolesti měkkých
tkání pohybového aparátu

Akční cena

199 Kč

• ulevuje od bolesti, působí proti zánětu

Běžná cena 249 Kč

• zklidňuje namožené svaly a šlachy
V nabídce také Aulin
gel, 50 g, za 139 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Aulin 30 mg/g gel obsahuje nimesulid. Lék ke kožnímu podání.
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
Vibovit
Imunity, 50 ks

2+ 1

-30 Kč

• želé multivitaminy
pro děti s příchutí
černého bezu
obsahující komplex
11 vitaminů a minerálů

Akční cena

• s vysokým obsahem
vitaminů C a D

Běžná cena

189 Kč/ks

Při koupi 3 balení získáte třetí z nich za 0,01 Kč.
Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. (1 želé = 2,52 Kč)

Nosní sprej s vůní mentholu
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos

Strepsils Pomeranč
s vitaminem C
24 pastilek

• začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut a až na 12 hodin
• aplikace ráno a večer zajistí úlevu od ucpaného nosu
až na 24 hodin

• antivirový, antibakteriální
a antifungální účinek za 1 minutu*

V nabídce také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok,
10 ml, za 99 Kč a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml +
0,6 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml, za 149 Kč.

• snížení bolesti v krku po pěti minutách
V nabídce také Strepsils Med
a Citron, 36 pastilek, za 199 Kč.

Akční cena

119 Kč

Na základě studie in vitro.

Běžná cena 189 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

-30 Kč

Acetylcystein
Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl.
• léčí vlhký kašel – působí na hustý hlen,
rozpouští ho a usnadňuje tak vykašlávání
• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

Běžná cena 129 Kč

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok, 10 ml

-70 Kč

*

99 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej,
roztok, 10 ml a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok jsou léky k použití do nosu
a obsahují xylometazolini hydrochloridum. Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml je lék k použití do nosu a obsahuje
xylometazolini hydrochloridum a ipratropii bromidum.

-30 Kč

Larymed
citron
3 mg pastilky
20 pastilek
Akční cena

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

• pastilky k lokální léčbě
příznaků akutní bolesti v krku
u dospělých a dětí od 6 let
V nabídce také Larymed pomeranč
a med 3 mg pastilky, 20 pastilek, za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou acetylcystein k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou
látkou benzydamini hydrochloridum k orofaryngeálnímu podání.

-10 Kč

-20 Kč

Algirin
500 mg
tablety
10 tbl.
• k úlevě od bolesti
hlavy, zubů, svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí zánět
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou kyselinou acetylsalycilovou k vnitřnímu užití.

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

Dr.Max
Med
a propolis
24 pastilek
Akční cena

19 Kč
Běžná cena 29 Kč

• pastilky s obsahem medu,
propolisu a vitaminu C
• vitamin C přispívá
k normální funkci imunitního
systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání
• vhodné i pro děti od 3 let

Akční cena

69 Kč
Běžná cena 89 Kč

Doplněk stravy. (1 pastilka = 2,88 Kč)

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Dlouhodobě snížené ceny
-50 Kč

-300 Kč

-10 Kč
Akční cena

29 Kč
Běžná cena 39 Kč

Zaječická
hořká voda
0,5 l
Akční cena

549 Kč

BioGaia
10 ml

Běžná cena 599 Kč

Doplněk stravy. (100 ml = 5 490 Kč)

-20 Kč

Ovosan
90 cps.
Doplněk stravy. (1 cps. = 25,44 Kč)

Akční cena

2 290 Kč
Běžná cena 2 590 Kč

-10 Kč

• přírodní léčivý zdroj užívaný pro svůj
projímavý a detoxikační efekt
• silný zdroj hořčíku
Minerální voda. Výtěžek z přírodního léčivého zdroje. (100 ml = 5,80 Kč)

-50 Kč

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 299 Kč

Kalciový
sirup
100 ml
Doplněk stravy.

Hyabak
10 ml

Akční cena

119 Kč

Pečlivě čtěte návod k použití
a informace o bezpečném použití.
Zdravotnický prostředek. ČNO 0459.

Běžná cena 139 Kč

-20 Kč

-50 Kč

Akční cena

Fructolax
Ovoce & vláknina
žvýkací kostky
12 ks

Akční cena

149 Kč
Běžná cena 169 Kč

Akční cena

Vincentka
přírodní
0,7 l

25 Kč
Běžná cena 35 Kč

Almiral gel
250 g

299 Kč
Běžná cena 349 Kč

Doplněk stravy. (1 ks = 12,42 Kč)

Minerální voda. (100 ml = 3,57 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou
látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání.

-50 Kč

-20 Kč

-150 Kč

Akční cena

Pssst!
FORTE ústní
sprej proti
chrápání
25 ml
Pečlivě čtěte návod k použití
a informace o bezpečném
použití. Zdravotnicky prostředek.

59 Kč
Běžná cena 79 Kč

349 Kč

Sójový nápoj
ZAJÍC
NATURAL
400 g

Běžná cena 399 Kč

Potravina. (100 g = 14,75 Kč)

Akční cena

SÉRÉLYS ONE
30 tbl.
Doplněk stravy.
(1 tbl. = 18,30 Kč)

Akční cena

549 Kč
Běžná cena 699 Kč
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Vlastní značka 3 za 2

Dr.Max
Gastrofruit
40 tbl.

Dr.Max
Gastrofruit
Orange
40 tbl.

Běžná cena za 1 ks

• obsahuje uhličitan
vápenatý – vápník přispívá
k normálnímu fungování trávicích enzymů

99 Kč

Běžná cena za 1 ks

99 Kč

• obsahuje uhličitan vápenatý – vápník přispívá
k normálnímu fungování trávicích enzymů
• pomerančová příchuť

• ovocné příchutě bez cukru: citron, višeň a černý rybíz

• bez cukru

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Běžná cena za 1 ks

179 Kč
Běžná cena za 1 ks

Dr.Max
Magnesium Sticks 400 mg, 30 sáčků

99 Kč

• magnesium přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální činnosti svalů

Dr.Max
Simethicon 80 mg
60 cps.

• vitaminy skupiny B (B1, B6 a B12) přispívají k normální
funkci nervové soustavy a k normální psychické činnosti

• měkké a snadno polykatelné kapsle
• simethicon je látka s protipěnivým efektem

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Běžná cena za 1 ks

129 Kč
www.drmax.cz
Při nákupu 3 vybraných produktů značky Dr.Max uvedených
na této straně zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů
pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.
Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

Běžná cena za 1 ks

Dr.Max
Contact Lens
Solution, 360 ml

219 Kč

• hydratační víceúčelový
roztok na kontaktní čočky
• určený k oplachu, lubrikaci, dezinfekci,
čištění, namáčení a uchovávání měkké kontaktní čočky
Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek. ČNO 1639.

Dr.Max
Thermoplaster
náplast
s hřejivým
účinkem, 6 ks
• na zmírnění bolestí
kloubů a svalů,
při svalové horečce,
natažení svalů
a při bolestech zad
• působení tepla až 8 hodin
V nabídce více druhů.

Dr.Max
Simethicone
Baby
30 ml
• pro léčbu poruch
trávení, nadýmání a střevní koliky
Doplněk stravy.

Dr.Max
Combi
D3+K2
1000 IU
30 cps.
• vitamin D3 a K2
přispívají k dobrému
stavu kostí, zubů a svalů
Běžná cena za 1 ks

179 Kč

Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky.

Běžná cena za 1 ks

159 Kč

• vitamin D3 přispívá k normálnímu
vstřebávání a využití vápníku a fosforu
V nabídce také Dr.Max COMBI
D3+K2 2000 IU, 30 cps., za 229 Kč.
Doplňky stravy.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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-50 Kč

-100 Kč

Dr.Max
3BULLUS
90 cps.

Dr.Max
Magnesium B6
Gold, 30 tbl.

• kombinace rostlinných
extraktů a zinku
Akční cena

149 Kč

• hořčík přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální činnosti svalů
• vysoce vstřebatelná organická forma hořčíku

Běžná cena 199 Kč

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,97 Kč)

• pupečník asijský příspívá
ke snížení pocitu těžkých nohou

Akční cena

• kotvičník zemní příznivě působí na hladinu pohlavních
hormonů a na funkci reprodukčního systému
Doplněk stravy. (1 cps. = 5,21 Kč)

-60 Kč

Dr.Max
AQ-balance
30 tbl.

• damiána pravá přispívá
k dobrému sexuálnímu zdraví

-150 Kč

469 Kč
Běžná cena 569 Kč

-30 Kč

Liftea Šalvěj
+ Yzop
30 tob.
Akční cena

159 Kč

Revitanerv
Strong, 30 tbl.

Akční cena

399 Kč

• šalvěj podporuje
udržení normální
míry pocení

• kopřiva přispívá k vylučování vody z organismu

• obsahuje 500 mg kyseliny
Běžná cena 549 Kč
alfa-lipoové a vitaminy B1, B2,
B3 a B6, které přispívají k normální činnosti nervové soustavy

• šalvěj má příznivý
vliv na hormonální
rovnováhu žen
v období menopauzy

Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,30 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 13,30 Kč)

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,63 Kč)

Běžná cena 219 Kč

• bříza přispívá k detoxikaci a k normální funkci močových cest

Akční cena

139 Kč
Běžná cena 169 Kč

-30 Kč

Dr.Max
DioMax
60 tbl.

Ascorutin
potahované
tablety, 100 tbl.

• obsahuje
mikronizovaný
a čištěný diosmin,
hesperidin,
aescin* a rutin

Běžná cena

249 Kč
Při koupi Dr.Max DioMax, 60 tbl., NAVÍC
obdržíte kosmetický přípravek Dr.Max DioMax
gel, 125 ml, za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Aescin je získáván z kaštanu koňského, který
přispívá k normální činnosti cévní soustavy.

*

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,15 Kč)

-30 Kč

• vhodný od 3 let
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-100 Kč

Fresubin
Protein
Energy
DRINK
balíček 5 + 1
• výživa při zdravotních obtížích

• léčí zvýšenou lomivost
a propustnost krevních
vlásečnic při nedostatku
vitaminu C v organismu, např. při krvácení
z nosu, paradentóze a hojení ran

Akční cena

219 Kč

Walmark
Pupalka dvouletá
500 mg PLUS
s vitaminem E
90 tob.

139 Kč
Běžná cena 169 Kč

-50 Kč

Akční cena

249 Kč

• obsahuje příchutě: 2× čokoláda, Běžná cena 249 Kč
2× vanilka, 1× oříšek a 1× jahoda

• olej z pupalky dvouleté
pomáhá udržovat pružnost,
jemnost a celkové zdraví
Běžná cena 349 Kč
pokožky a podporuje optimální
komfort před a během menstruace

Potravina pro zvláštní lékařské účely. (100 ml = 18,25 Kč)

Doplněk stravy. (1 tob. = 2,77 Kč)

• při vysoké potřebě
bílkovin a energie

Akční cena

Walmark
Jód Výtažek
z kelpu
90 tbl.
• přírodní zdroj jódu
z mořských řas
• jód přispívá ke správné
funkci štítné žlázy
Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,88 Kč)

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 219 Kč
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Vybrané léčivé přípravky na recept: ceník a doplatky v lékárnách Dr.Max
Doplatek
s Kartou
výhod Dr.Max

LÉČIVA K TERAPII DIABETU

FIASP FLEXTOUCH 100U/ML INJ SOL 5X3ML

Bez doplatku

HUMALOG KWIKPEN 200 JEDNOTEK/ML
SDR INJ SOL 5X3ML

Bez doplatku

NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ML INJ SOL 5X3ML

Bez doplatku

JARDIANCE 10MG POR.TBL.FLM.90X1X10MG CZ/SK

Bez doplatku

TRAJENTA 5 MG POR TBL FLM 90X5MG

Bez doplatku

XULTOPHY 100 JEDNOTEK/ML + 3,6 MG/ML
INJ SOL 3X3MLX100UT/3,6MG/ML

Bez doplatku

SIOFOR 1000 POR TBL FLM 60X1000MG

Bez doplatku

FORXIGA 10 MG POR TBL FLM 90X1X10MG

Bez doplatku

LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

*

99,00 Kč

Bez doplatku

SERETIDE DISKUS 50MCG/250MCG INH PLV DOS 3X60DÁV

98,77 Kč

Bez doplatku

COMBAIR NEXTHALER 100MCG/6MCG/DÁV
INH PLV 1X180DÁV II

49,90 Kč

Bez doplatku

VENLAFAXIN MYLAN 75MG CPS PRO 30

15,00 Kč

Bez doplatku

REMOOD 20 MG POR TBL FLM 30X20MG

27,74 Kč

Bez doplatku

TRITTICO AC 150MG TBL RET 45

100,76 Kč

49,00 Kč

TRITTICO PROLONG 300 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM
UVO POR TBL PRO 30X300MG

219,15 Kč

105,37 Kč

88,84 Kč

44,42 Kč

105,87 Kč

52,94 Kč

80,21 Kč

40,11 Kč

100,00 Kč

59,00 Kč

ANOPYRIN 100MG TBL NOB 60(6X10)

75,00 Kč

39,00 Kč

GODASAL 100 POR TBL NOB 100

25,00 Kč

9,00 Kč

100,73 Kč

44,80 Kč

32,94 Kč

Bez doplatku

163,92 Kč

129,00 Kč

25,06 Kč

Bez doplatku

ANTIDEPRESIVA

LÉČIVA PROTI SRÁŽENÍ KRVE

Běžný
doplatek*

XARELTO 20 MG POR TBL FLM 98X20MG

639,00 Kč

578,65 Kč

DETRALEX POR TBL FLM 120X500MG

439,00 Kč

385,63 Kč

57,97 Kč

Bez doplatku

PRESTARIUM NEO COMBI 10 MG/2.5 POR TBL FLM 90

148,99 Kč

99,00 Kč

PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 MG POR TBL NOB 90X4MG

100,00 Kč

Bez doplatku

TRIPLIXAM 10 MG/2,5 MG/10 MG POR TBL FLM 90

152,64 Kč

99,00 Kč

FENOFIX 200MG CPS DUR 90

102,51 Kč

Bez doplatku

TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG
POR TBL PRO 60X35MG

30,00 Kč

Bez doplatku

RIVOCOR 5 POR TBL FLM 30X5MG

15,00 Kč

Bez doplatku

CONDROSULF 800 TBL OBD 30X800MG

159,00 Kč

Bez doplatku

CONTROLOC 40 MG POR TBL ENT 100X40MG I

LIPANTHYL NT 145MG TBL FLM 90

79,99 Kč

Bez doplatku

TEZEO HCT 80 MG/12,5 MG POR TBL NOB 90

29,00 Kč

Bez doplatku

LIPANTHYL 267 M 267MG CPS DUR 90

Běžný
s Kartou
doplatek* výhod Dr.Max

ATIMOS 12 MCG INH SOL PSS 100X12R

DETRALEX 500MG TBL FLM 180(2X90)

RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY POR TBL NOB 90X1MG

Doplatek

LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ
S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CEST

B ěžný doplatek v lékárnách Dr.Max (tzn. doplatek bez započítání slevy platné s Kartou výhod Dr.Max). Lékárny
Dr.Max si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce
či změnu úhrady.

ELIQUIS 5 MG POR TBL FLM 168X5MG
PRADAXA 150 MG POR CPS DUR 60X1X150
CLEXANE INJ SOL 10X0.4ML/4K

DALŠÍ LÉČIVA

SPASMED 15 POR TBL FLM 100X15M
PURINOL 100MG TBL 100X100MG

Výdej těchto léčivých přípravků je podmíněn předložením platného lékařského předpisu v lékárně.
Tento ceník uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, které jsou při výdeji vázány výhradně na lékařský
předpis a u kterých je vyloučen volný prodej. Ceny jsou uváděny jako ceny pro konečného spotřebitele.
V případě, kdy je lék předepsán tak, že je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění,
hradí pacient pouze doplatek, tedy rozdíl mezi cenou a úhradou pojišťovny.
Uvedené ceny a doplatek s Kartou výhod Dr.Max platí pro držitele Karty výhod od 1. do 30. 6. 2022 nebo
do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména
v návaznosti na změnu cen výrobce či změnu úhrady.

Ušetřete až polovinu
z doplatku na recept.
Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se
na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max
při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě,
že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní
cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná
pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách
Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

www.drmax.cz
Nízké ceny pro Vaše zdraví
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-90 Kč

-40 Kč

Systane™ ULTRA
zvlhčující oční kapky
bez konzervačních látek
10 ml

OPTI-FREE®
Express®
355 ml

• poskytují rychlou úlevu suchým,
unaveným a podrážděným očím
• vhodné také pro použití
s kontaktními čočkami

Akční cena

V nabídce také ostatní druhy Systane™ za akční ceny.
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
Zdravotnické prostředky.

229 Kč
Běžná cena 319 Kč

• víceúčelový dezinfekční roztok
OPTI-FREE® Express® nejen
čistí, ale také dezinfikuje
kontaktní čočky a poskytuje
každodenní pohodlí

-70 Kč

Hyal-Drop multi
oční kapky, 10 ml

Vividrin
ectoin, 10 ml

Běžná cena 319 Kč

• účinná ochrana očí proti alergenům
• potlačuje příznaky a tlumí
zánětlivé procesy v oku
Akční cena
• bez konzervantů
a omezení věku

189 Kč

179 Kč

Běžná cena 259 Kč

Běžná cena 249 Kč
V nabídce také Artelac
TripleAction oční kapky, 10 ml, za 239 Kč.

V nabídce také Vividrin
ectoin, nosní sprej, 20 ml, za 189 Kč.

Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky. ČNO: 0483.

Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky. ČNO: 0483.

Glukometr GlucoLab s 25 ks
testovacích proužků + 25 lancet
Pro přesné měření cukru v krvi.

Testovací
proužky
pro glukometr GlucoLab

Balení obsahuje: glukometr, 25 ks testovacích
proužků, 25 ks lancet, odběrové pero a pouzdro.
• velký a čitelný displej, jednoduché a intuitivní ovládání

Sada kvalitních testovacích
proužků GlucoLab (2× 25 ks)

• přesné měření, výsledek do 5 sekund
• automatické kódování
testovacího proužku

Akční cena

• paměť na 365 výsledků
• rozdělení výsledků:
před a po jídle či po pohybu

349 Kč

Akční cena

279 Kč

Běžná cena 485 Kč

Běžná cena 299 Kč

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném
použití. Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro.

• bezpečně pohltí
Běžná cena 79 Kč
moč i zápach
• diskrétní pod oblečením
• ve variantách pro ženy a muže
V nabídce více variant a velikostí
se slevou 15 %. Sleva se nevztahuje

na výdej zdravotnických prostředků na poukaz.

• automatické kódování
• kód SÚKL (pojišťovny): 5001317

Depend
navlékací
kalhotky pro ženy
a pro muže

Akční cena

67 Kč

50 ks
• samonasávací proužky GlucoLab

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném
použití. Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro.

Molicare
Lady a Men
Prodyšné vložky
pro lehký
únik moči.

279 Kč

Pečlivě čtěte návod k použití
a informace o bezpečném
použití. Zdravotnický prostředek.

-70 Kč

• účinná pomoc pro suché a podrážděné
oči díky vysoké koncentraci hyaluronátu,
který se v očích přirozeně vyskytuje
• bez konzervantů
Akční cena
• kapky je možné používat
po otevření 6 měsíců

Akční cena

Akční cena

109 Kč
Běžná cena 129 Kč
Akční cena

148 Kč
Běžná cena 175 Kč

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky.

Maximální komfort
a diskrétnost při nošení.
• rychle pohlcují vlhkost a zápach
• celobarevné provedení
• pro silnější únik moči
V nabídce více velikostí.
Pečlivě čtěte návod k použití
a informace o bezpečném použití.
Zdravotnické prostředky.

Při koupi 2 ks

139 Kč/ks
Běžná cena 189 Kč/ks
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-60 Kč
Akční cena

Akční cena

259 Kč

229 Kč

Běžná cena 329 Kč

Běžná cena 299 Kč

Candibene
200 mg
vaginální
tablety, 3 tbl.

Akční cena

99 Kč

• antimykotikum na léčbu vaginálních mykóz

Běžná cena 159 Kč

V nabídce také Candibene 100 mg vaginální tablety, 6 tbl., 6 × 100 mg za 99 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Přípravek Canesten GYN 1 den je léčivý přípravek k vaginálnímu použití. Léčivý přípravek
Canesten GYN Combi Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum.
CH-20220221-128
canesten.cz 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Candibene, vaginální
tablety je léčivý přípravek na vaginální použití. Obsahuje účinnou látku klotrimazol.

-30 Kč

-100 Kč

Herpesin®
krém, 5 g

Akční cena

• při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Herpesin krém je léčivý přípravek s účinnou látkou aciklovir k zevnímu použití.

-100 Kč

199 Kč
Běžná cena 229 Kč

-50 Kč

URGO Bradavice
kryoterapie, 38 ml

Kolodium forte
10 ml

• bezpečné použití na bradavice
na rukou a nohou u dospělých
a dětí od 4 let

• k šetrnému odstranění
bradavic, kuřích ok,
ztvrdlé a zrohovatělé kůže

• přesný a praktický aplikátor

• s obsahem rostlinných
složek (vlaštovičník, thuja,
terpentýnová silice)

V nabídce také URGO
Pero na odolné bradavice,
2 ml, za 399 Kč.
Pečlivě čtěte návod k použití
a informace o bezpečném použití.
Zdravotnické prostředky.

Akční cena

499 Kč
Běžná cena 599 Kč

• komplexní působení včetně
následné regenerace kůže

Akční cena

EndWarts®
na bradavice
7,5 g

Akční cena

129 Kč

V nabídce další produkty řady EndWarts®.
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
EndWarts Original, EndWarts Pen a EndWarts Freeze jsou zdravotnické
prostředky. Číslo notifikované osoby: 0546 (Original, Pen), 0459 (Freeze).

Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek. Běžná cena 179 Kč

Akční cena

109 Kč

-30 Kč

parodontax
EXTRA 0,2%
ústní voda, 300 ml

Běžná cena 139 Kč
TePe®
Original ekologické
mezizubní kartáčky

• pomáhá zabraňovat tvorbě zubního plaku
• intenzivní péče při problémech s dásněmi*
• až 12hodinový účinek
• 0,2% chlorhexidin diglukonát
Akční cena
• bez alkoholu

Špičková kvalita, maximální
efektivita a dlouhá životnost.

Při čištění zubů zubní pastou
parodontax 2× denně.

V nabídce více velikostí.

Kosmetický přípravek.

149 Kč
Běžná cena 189 Kč

Běžná cena 549 Kč

• unikátní prostředky
pro odstranění bradavic
na rukou a chodidlech
• Freeze: zmrazení oxidem dusným
• Original a Pen: vysoušení kyselinou mravenčí

-40 Kč

*

449 Kč

• nově přispívají k snížení emisí CO2
díky solární energii při výrobě
a materiálu z obnovitelných zdrojů

Mezizubní kartáčky.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Pro zdraví a krásu
13.–19. 6. 2022

Přijďte si pro kvalitní
dermokosmetiku
oblíbených značek
za výhodné
ceny během
DERMO TÝDNE
v lékárnách Dr.Max.

Bariésun

1+1

celá řada

• vysoká ochrana
před slunečním zářením
• hydratace a zjemnění pokožky
Při nákupu dvou libovolných přípravků řady Bariésun značky Uriage
získá držitel Karty výhod Dr.Max levnější z nich za 0,01 Kč.
Kosmetické přípravky.

-200 Kč

-50 Kč

Akční cena

Nuance
Zlatá maska, 50 ml

599 Kč
Běžná cena 799 Kč

• hydratuje, zpevňuje a vyživuje pleť
• obsahuje výtažek z jantaru, který propůjčuje masce zlatavou barvu

Uriage
EAU Thermale
Cestovní sada
1 ks
• cestovní sada přípravků
na šetrné čištění pleti
a hygienu na cestách
• obsahuje mycí krém, 50 ml, micelární vodu, 50 ml,
termální vodu, 50 ml a hydratační krém, 15 ml

• má antioxidační účinky

• splňuje bezpečnostní předpisy leteckých společností
pro přepravu kapalin (tekutiny, gely a spreje)

Kosmetický přípravek.

Kosmetické přípravky.

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 299 Kč
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Pro zdraví a krásu
skinexpert® BY DR.MAX
SOLAR, celá řada
• o palovací přípravky
s vysokým stupněm
ochrany pro dospělé i děti

Těšte se z každého
slunečního paprsku

sleva
100 Kč

• garantovaná voděodolnost (neplatí pro oleje)
Při nákupu přípravků značky skinexpert BY DR.MAX řady
Solar získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 100 Kč.
Kosmetické přípravky.

Nuance Youth
Complex
Denní krém
pro suchou pleť
50 ml

sleva
200 Kč

Nuance Magical
Anti-Ageing Complex
Denní krém
pro suchou pleť
50 ml

Nuance Absolute
Caviar and Pearl
Denní krém
pro suchou pleť
50 ml

Nuance Magical
Supreme Lifting
Denní krém
pro suchou pleť
50 ml

Nuance Hyaluron
Active HA 5 Denní
krém pro suchou pleť
50 ml

Akční cena

299 Kč

Akční cena

Akční cena

449 Kč

349 Kč

Běžná cena 499 Kč

Běžná cena 649 Kč

Běžná cena 549 Kč

Akční cena

599 Kč 449 Kč
Běžná cena 799 Kč

Akční cena

Běžná cena 649 Kč

Při nákupu denního krému pro suchou pleť značky NUANCE ve velikosti 50 ml získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 200 Kč. Platí pro denní
krémy pro suchou pleť z řad Hyaluron Active HA 5, Supreme Lifting, Youth Complex, Magical Anti-Ageing Complex a Absolute Caviar and Pearl.
Kosmetické přípravky.

Ještě více slev a širokou
akční nabídku kosmetiky
najdete v červnovém
Dermoletáku
Dr.Max beauty.
Součástí Dermoletáku
jsou kupony
pro Dermo týden.
Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Péče o dítě

sleva

50 Kč
Komplexní a vyvážené
složení, které zohledňuje
specifické potřeby na výživu
kojenců v každém období
jejich vývoje.
Akční cena

Akční cena

199 Kč

199 Kč
Běžná cena 249 Kč
(100 g = 33,17 Kč)

Běžná cena 249 Kč
(100 g = 33,17 Kč)

Čtěte návod na přípravu a informace pro použití na obalu.
BEBELO Milk 2 je pokračovací kojenecká výživa a BEBELO Milk 3 je potravina pro zvláštní výživu. Důležité upozornění: Mateřské mléko je svým
složením a kvalitou nejpřirozenější výživou kojenců a batolat. Je důležité, aby strava kojící matky byla vyvážená a pestrá. Kojenecká výživa musí být
užívána pouze na radu nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě.
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Péče o dítě
NUTRILON
PRVNÍ HNED
PO MAMINCE*

-70 Kč

Sunar®
Premium
2, 3 a 4, 700 g
• naše nejlepší
receptura Sunar
• bez palmového oleje
• ještě více mléčného
tuku s MFGM
• praktická dóza

-70 Kč

Nutrilon Advanced 2–5
800 g (včetně příchutí)

Akční cena

379 Kč

Běžná cena 449 Kč
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla být
podávána pouze na doporučení lékaře. Způsob přípravy, dávkování a další informace o výrobcích najdete na www.sunar.cz.
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální mléka. Potravina pro zvláštní výživu. (100 g = 54,14 Kč)

• se směsí prebiotik GOS/FOS
• s oligosacharidem mateřského
mléka 3´GL (3´galaktosyllaktóza),
který přináší náš unikátní proces
• pro podporu imunity a normálního
vývoje Vašeho miminka**

Akční cena

359 Kč
Běžná cena 429 Kč

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu.
Pokračovací kojenecká výživa. Batolecí mléka mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy. Způsob použití a další informace na obalech a na stránkách
www.nutriklub.cz. (100 g = 44,88 Kč) *První hned po mamince – Nutrilon je nejprodávanější řada pokračovacích kojeneckých mlék na českém trhu v součtu
dat dle Nielsen Czech Republic a IQVIA Solutions a.s., souhrnný objem za období 09/2020–08/2021. **Nutrilon, tak jako všechna pokračovací kojenecká
výživa, obsahuje vitaminy C a D, které přispívají k normální funkci imunitního systému, vitamin D je navíc potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí.

-70 Kč

sleva

80 Kč

Kendamil 2
Pokračovací
mléko DHA+
1 kg

sleva

80 Kč

• z plnotučného mléka
• bez palmového oleje
Potravina pro zvláštní výživu.
Kojení je nejlepší způsob výživy.
(100 g = 46,90 Kč)

Akční cena

489

Kč
Nutrilon
Běžná cena 559 Kč
Profutura
DUOBIOTIK™ 2, 3 a 4, pokračovací
a batolecí mléka, 800 g

Akční cena

469 Kč
Běžná cena 549 Kč

To nejcennější, co máme

Kendamil 3
Batolecí mléko DHA+
1 kg
• BIO plnotučné mléko
• vyrobeno ve Velké Británii
• bez palmového oleje

Akční cena

469 Kč
Běžná cena 549 Kč

Potravina pro zvláštní výživu.
Kojení je nejlepší způsob výživy. (100 g = 46,90 Kč)

Měsíčkový kojenecký
krém na zadeček, 75 ml

-70 Kč
Akční cena

149 Kč
Běžná cena 219 Kč

BEBELO
Baby Cream, 200 ml
• vyživující dětský krém
na obličej i tělo
• obsahuje extrakt z aloe vera
a měsíčku lékařského, D-panthenol,
vitamin E a bambucké máslo
Kosmetický přípravek.

• pro ochranu pokožky pod plenkami
• brání citlivou pokožku na zadečku
před začervenáním a podrážděním

• naše nejpokročilejší receptura s krémově mléčnou chutí
• vysoce kvalitní mléčný tuk
• vhodné od první lahvičky**
• vitaminy C a D* pro podporu imunity
Vitaminy C a D přispívají k normální funkci imunitního systému. Dle požadavků
legislativy všechna pokračovací mléka obsahují vitaminy C, D. ** Vhodné pro děti,
které nemohou být kojeny, v kombinaci se zaváděním příkrmů.

*

Kojení je nejlepším způsobem výživy dítěte. Kojenecká výživa by měla být používána
na doporučení pediatra. Způsob použití a další informace na obalech.
Potravina pro zvláštní výživu. Akce se nevztahuje na počáteční kojeneckou výživu.
(100 g = 61,13 Kč)

1 +1

• dermatologické testy potvrzují dobrou snášenlivost
produktu i u dětí s vysoce citlivou pokožkou
Při koupi Měsíčkový kojenecký krém na zadeček,
75 ml, získáte NAVÍC Měsíčkový kojenecký krém
na zadeček, 30 ml, za 0,01 Kč. Do vydání zásob.
Zdroj: Výzkum pro značku Weleda; Nielsen Admosphere, a. s.; N 314; Matky s dětmi
ve věku 0–2 roky, s alespoň středoškolským vzděláním, z obcí nad 20 tis. obyvatel;
Český národní panel; prosinec 2021–leden 2022.

*

Běžná cena

219 Kč

Kosmetický přípravek.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Veterinární přípravky
-50 Kč

FRONTLINE COMBO spot-on
pro psy S (2–10 kg) 0,5 ml
1 pipeta
• zbavuje psy blech, klíšťat a všenek, zároveň
brání promoření Vašeho domova parazity

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 219 Kč

V nabídce také: FRONTLINE COMBO spot-on pro psy M (10–20 kg),
1 pipeta, za 199 Kč, FRONTLINE COMBO spot-on pro psy L (20–40 kg),
1 pipeta, za 219 Kč, FRONTLINE COMBO spot-on pro psy XL (40–60 kg), 1 pipeta,
za 259 Kč a FRONTLINE COMBO spot-on pro kočky 0,5 ml, 1 pipeta, za 169 Kč.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Veterinární léčivé přípravky.

-60 Kč

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg
• odpuzuje a hubí klíšťata
• odpuzuje komáry, flebotomy a bodavé mouchy
• působí i proti blechám a jejich vývojovým stadiím a proti všenkám
• je bezpečný pro březí a kojící feny a pro štěňata od ukončeného 7. týdne věku a 1,5 kg živé hmotnosti
• nepoužívat u koček!
Akční cena

239 Kč

V nabídce také Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg
za 249 Kč, od 10 do 25 kg za 299 Kč, od 25 kg do 40 kg za 349 Kč a od 40 kg do 60 kg za 379 Kč.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Veterinární léčivé přípravky. Advantix je obchodní značka ve vlastnictví společnosti
Elanco nebo jejích obchodních poboček. Logo Bayer a Bayer kříž jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Bayer. ©2022 Elanco PM-CZ-21-0020.

FYTO OBOJEK FORTE
pro psy a kočky
65 cm
• repelentní obojek pro psy
proti klíšťatům i blechám
• parazity odpudí
anebo vysuší

Běžná cena 299 Kč

FYTO PIPETA
pro malé
psy do 10 kg
a kočky
1×15 ml

1+1

Běžná cena

549 Kč

Při koupi dvou libovolných přípravků Pet
Health Care získáte levnější z nich za 0,01 Kč.

• repelentní pipety
pro psy proti
klíšťatům i blechám
Běžná cena

Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. FYTO PIPETA pro malé psy do 10 kg
a kočky. Biocid. Složení: 9 g/kg geraniol. FYTO OBOJEK FORTE. Biocid.
Složení: 5 g/kg geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem.
Akce platí pro všechny přípravky PET HEALTH CARE do 30. 6. 2022 a nebo do vyprodání zásob.

229 Kč

-80 Kč

FYPRYST combo
50 mg / 60 mg
roztok pro nakapání
na kůži – spot-on pro
kočky a fretky, 1 pipeta

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 179 Kč

• účinný proti klíšťatům, blechám a vývojovým stadiím blech
V nabídce také FYPRYST combo 67 mg / 60,3 mg roztok pro nakapání na kůži pro malé psy, 1 pipeta, za 129 Kč,
FYPRYST combo 134 mg / 120,6 mg roztok pro nakapání na kůži pro střední psy, 1 pipeta, za 149 Kč, FYPRYST combo 268 mg / 241,2 mg
roztok pro nakapání na kůži pro velké psy, 1 pipeta, za 179 Kč a FYPRYST combo 402 mg / 361,8 mg roztok pro nakapání na kůži pro velmi velké psy, 1 pipeta, za 219 Kč.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vyhrazené veterinární léčivé přípravky s účinnou látkou fipronilum/S-methoprenum, pouze pro zvířata, roztok pro nakapání na kůži.

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, respektive návod k použití a informace o bezpečném používání. Účinky a způsob použití léků a zdravotnických prostředků
konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Účel použití zdravotnických prostředků je uveden v jejich popisu. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které
jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. Účelem tohoto
materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky
stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nabídka platí od 1. do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit.
Dostupnost produktů v jednotlivých lékárnách se může lišit, aktuální informace získáte na info@drmax.cz. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

