Akční nabídka pro členy
klientského programu
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Voltaren
Forte
20 mg/g gel
180 g
• analgetikum ve formě gelu s účinkem
na 24 hodin při použití 2× denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

-100 Kč

Akční cena

369 Kč
Běžná cena 519 Kč

• snadno otevíratelný uzávěr
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání.

-70 Kč

• hořčík a vitamin B6 přispívají
ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální psychické činnosti
Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,38 Kč)

• okamžitě zmrazí klíště
• sníží riziko přenosu infekčních chorob
v průběhu odstraňování klíštěte
• použijte u lidí a zvířat
Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek.

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 349 Kč

-200 Kč
Dr.Max
Collagen
Drink
30 sáčků

Magne B6 Forte
potahované
tablety, 50 tbl.
• obsahuje citrát hořčíku
pro účinné doplnění hořčíku

Atix sprej
pro bezpečné
odstraňování klíšťat
9 ml + pinzeta

• 10 g hydrolyzovaného
kolagenu v denní dávce
Akční cena

149 Kč
Běžná cena 219 Kč

• mangan přispívá k normální
tvorbě pojivových tkání
• vitamin C přispívá ke správné tvorbě
kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek
Doplněk stravy. (1 sáček = 19,97 Kč)

Akční cena

599 Kč
Běžná cena 799 Kč

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-50 Kč

-30 Kč

Brufen 400
100 tbl.
• úleva od bolesti hlavy,
zubů i zad a migrény

Ataralgin
50 tbl.

• pomáhá při podvrtnutí
a natažení svalů
• působí protizánětlivě

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

129 Kč

Běžná cena 199 Kč

• snižuje svalové napětí
• snižuje horečku při akutních infekčních stavech
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Běžná cena 179 Kč

-40 Kč

-50 Kč

-120 Kč

Akční cena

399 Kč

Akční cena

179 Kč

Condrosulf®
Běžná cena 519 Kč
400 mg, 60 tvrdých tobolek

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

• léčivý přípravek účinný v léčbě artrózy
kolene, kyčle a kloubů prstů ruky

• při bolesti svalů a kloubů
• k léčbě špatně se hojících i otevřených ran, na doporučení lékaře

• obvykle se užívá 2× ročně po dobu 2–3 měsíců

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
s účinnou látkou chondroitini natrii sulfas k perorálnímu podání.

1+1

-70 Kč

Flector® EP
Tissugel
180 mg
léčivá
náplast, 5 ks
• léčí bolest, zánět a otok
kloubů, svalů a šlach
po úrazech pohybového aparátu

169 Kč

• tlumí bolest hlavy, zubů, krční páteře a zad

Akční cena

• od 12 let a 40 kg
tělesné váhy

Traumaplant
mast, 100 g

Akční cena

Kombinace 3 účinných látek:
paracetamol, guaifenesin a kofein

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 319 Kč

V nabídce také Flector® EP Tissugel
180 mg léčivá náplast, 10 ks, za 419 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou diklofenak epolamin ke kožnímu podání.

Akční cena

Colafit
60 kostiček

349 Kč

• čistý krystalický kolagen ve formě Běžná cena 399 Kč
měkkých, snadno polykatelných
kostiček, bez barviv a přídatných látek
• balení na 2 měsíce užívání
Doplněk stravy. (1 kostička = 5,82 Kč)

-30 Kč

Ibalgin®
Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky, 30 tob.

Nalgesin S
275 mg
40 tbl.

• pro dospělé a dospívající od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti)

V nabídce více druhů.
Při koupi 2 balení získáte
druhé z nich za 0,01 Kč.

Běžná cena za 1 ks

199 Kč

• mírní bolest, horečku a zánět

• účinné analgetikum
s protizánětlivým účinkem

• při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů,
zad, svalů a menstruační bolesti

• elastická páska při bolesti zad,
svalů a sportovních poraněních

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

-30 Kč

• snadno rozpustné růžové měkké
tobolky s tekutou účinnou látkou

Dr.Max
Kinesio
Tape blue
5 cm × 5 m, 1 ks

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

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

• lék proti bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti
V nabídce také Nalgesin S 275 mg,
20 potahovaných tablet, za 119 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky
s účinnou látkou naproxenum natricum k vnitřnímu užití.

Akční cena

149 Kč
Běžná cena 179 Kč
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-120 Kč

-150 Kč

blokurima
URO+
2 g D-manózy
30 sáčků

Prostenal
Control
90 tbl.
• 3 aktivní látky pro zdravou
prostatu, normální proud
moči a méně časté močení *

• obsahuje artyčok, který
podporuje normální
funkci močových cest

*

• unikátní kombinace 2 g
D-manózy a lyzátu UPEC
(uropatogenní E. coli)

Akční cena

399 Kč
Běžná cena 519 Kč

Doplněk stravy. (1 sáček = 13,30 Kč)

O bsahuje extrakt ze saw palmetta,
který přispívá k udržení zdravé
prostaty, kopřivy dvoudomé
pro podporu správné funkce močového
ústrojí a zinek, který přispívá k udržení
normální hladiny testosteronu v krvi.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 6,10 Kč)

-30 Kč

Akční cena

549 Kč
Běžná cena 699 Kč

-100 Kč

Lioton®
100 g

Diozen®
120 tbl.

• pro léčbu žilních
onemocnění, křečových
žil a jejich komplikací

Těžké nohy?
Křečové žíly?
Hemoroidy?

Akční cena

349 Kč

• úleva pro těžké, bolavé a oteklé nohy
• pro léčbu poúrazových poškození svalů, šlach a vazů

• braňte svoje žíly zevnitř

Běžná cena 379 Kč

• pro léčbu pohmožděnin, modřin, otoků, bércových
vředů a následků pooperačního odstranění křečových žil

• léčivý přípravek Diozen®
zvyšuje napětí žilní stěny
a odolnost cév

• heparinum natricum 1000 IU v 1 g gelu
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Volně prodejný lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu. Ke kožnímu podání.

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

-40 Kč

-20 Kč

Repelent PREDATOR
FORTE, 150 ml
Repelentní sprej
proti komárům a klíšťatům
• zvýšený obsah účinných látek
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 4–6 hodin
• vhodné pro děti od 2 let

299 Kč
Běžná cena 399 Kč

V nabídce
také Akutol™
sprej, 35 ml,
za 109 Kč.

• zabraňuje přístupu cizorodých látek
(rána např. ve slané vodě neštípe)
• nezabraňuje pohybu,
zcela splyne s ránou
• do 3 minut zasychá

149 Kč

• odstraní se samovolně
otěrem po 3–4 dnech
Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky. ČNO 2265.

Bepanthen Plus 30 g
Akční cena

Akční cena

Dezinfikuje
plus hojí rány

369 Kč
Běžná cena 469 Kč

Na všechna povrchová poranění s rizikem infekce.
Dexpanthenol ránu hojí a antiseptická složka ji zároveň dezinfikuje.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu použití.

LMR-CH-20210414-42

Běžná cena 189 Kč

Bepanthen Plus 100 g

Běžná cena 199 Kč

• voděodolný ochranný
plastický obvaz ve spreji

Akční cena

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

159 Kč

Akutol™ sprej, 60 ml

V nabídce
také Repelent
PREDATOR
JUNIOR,
150 ml,
za 179 Kč.

Akční cena

Akční cena

139 Kč
Běžná cena 159 Kč

-50 Kč

ALFASILVER sprej
50 ml
Sprej s ionizovaným stříbrem
na odřeniny, popáleniny a další druhy ran
• chrání před infekcí
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe
• jednoduchá a rychlá pomoc ve spreji
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném
použití. Zdravotnický prostředek. Použití, účinky a způsob
použití konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. ČNO 0373.

Akční cena

189 Kč
Běžná cena 239 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
CZ-IM-2200033

-40 Kč

Smecta®
10 sáčků

ENDITRIL®
10 tvrdých
tobolek

• k léčbě akutního průjmu
u dospělých a dětí od 2 let
současně s podáním perorálního
rehydratačního roztoku
• upozornění: při průjmu u dětí
do 3 let vždy vyhledejte lékaře
• nedoporučuje se užívat během
těhotenství a kojení

-50 Kč

Akční cena

119 Kč
Běžná cena 149 Kč

Akční cena

Běžná cena 199 Kč

• 8 hodin trvající účinek

hod.

• nezpůsobuje zácpu
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou racekadotril.

-70 Kč

-40 Kč

159 Kč

Akční cena

119 Kč

• forma pro dospělé a děti

• k léčbě náhle vzniklého, krátkodobého (akutního) průjmu

Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek. ČNO 0373.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou loperamidi hydrochloridum k perorálnímu podání.

Běžná cena 159 Kč

Expert na
zažívací
potíže

-10 Kč

• projímavé účinky

Akční cena

• detoxikační, očistná kúra
• přírodní zdroj hořké (epsomské) soli
Minerální voda. Výtěžek z přírodního
léčivého zdroje. (100 ml = 5,80 Kč)

• snadné dávkování
pomocí odměrky
• nevstřebává se do těla

Akční cena

Čtěte pozorně příbalový leták
a poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem. Volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje lactulosi solutio.

50 ml

179 Kč
Běžná cena 199 Kč

100 ml

29 Kč
Běžná cena 39 Kč

349 Kč

499 Kč

Běžná cena 449 Kč

Běžná cena 629 Kč

ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Je složený
z tekutých extraktů různých částí bylin. Akce platí od 1. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Hylak forte,
perorální roztok
100 ml

Nutridrink
balíček, 7 + 2

Běžná cena 219 Kč

Před použitím
si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Akční cena

· pocit plnosti · nadýmání · bolest břicha ·
· bolest žaludku · křeče v břiše · nevolnost ·

-30 Kč

169 Kč

-130 Kč

Akční cena

-50 Kč

Akční cena

Vhodný pro
děti od 6 let

• k léčbě zácpy

-100 Kč

Zaječická
hořká voda
0,5 l

• vhodný
pro dospělé,
děti i kojence

let

Lactulose AL
sirup
500 ml

• potlačuje příznaky bolesti břicha

Běžná cena 229 Kč

od

-20 Kč

Loperamid
Dr.Max 2 mg
20 tvrdých tob.

• šetrně obnovuje funkci střev

Účinek do
1 hodiny*

*Při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky IMODIUM® 2 mg a tablety
dispergovatelné v ústech IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

Akční cena

• rychle uleví od akutního průjmu

• komplexní péče
o Vaše zažívání

Nepropásněte Běžná cena 209 Kč
výjimečné chvilky

159 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou diosmektit. SCA-CZ-000206.

Tasectan
DUO 500 mg
12 tbl.

159 Kč

Akční cena

Enditril®: rychlá pomoc
při akutním průjmu
• působí již během 30 minut

LMR-CH-20210527-12

-30 Kč

• nutričně kompletní tekutá výživa
pro pacienty s nedostatečným
příjmem energie a živin nebo
nechutenstvím z různých příčin
• zvlášť vhodný pro pacienty trpící
nedostatečnou výživou (senioři), před operací
i po ní a pro pacienty s nádorovým onemocněním
Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely.
O užívání se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. (100 ml = 17,72 Kč)

Akční cena

319 Kč
Běžná cena 349 Kč
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-30 Kč

-20 Kč

Dr.Max
Betakaroten
Forte, 90 cps.
Analergin
Neo 5 mg, 20 tbl.

Akční cena

139 Kč

• k léčbě příznaků alergické rýmy a kopřivky
• působí 24 hodin

Běžná cena 169 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Analergin Neo 5 mg,
20 tbl., je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku levocetirizini dihydrochloridum.

• betakaroten je
provitaminem vitaminu A,
který přispívá k udržení
normálního stavu pokožky a zraku

Akční cena

119 Kč
Běžná cena 139 Kč

V nabídce také Dr.Max Betakaroten, 90 cps.,
za 99 Kč. (1 cps. = 1,10 Kč)
Doplňky stravy. (1 cps. = 1,32 Kč)

-50 Kč

• léčí příznaky alergického zánětu
spojivek jako zarudnutí, svědění
nebo slzení očí, vč. příznaků
zánětu nosní sliznice
• od 4 let věku

Léčba
na 60 dní

Akční cena

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.

Akční cena

Akční cena

319 Kč

219 Kč

Běžná cena 379 Kč

Běžná cena 279 Kč

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

-30 Kč

-90 Kč

-70 Kč

OPHTHALMOSEPTONEX, 10 ml

Systane™ ULTRA
zvlhčující oční
kapky, 10 ml

DESODROP
oční roztok, 8 ml

• Ophthalmo-Septonex je
přípravek s antiseptickým
účinkem na léčbu akutních
a chronických nehnisavých
zápalů spojivek, očních víček
a nehnisavých povrchových
zánětů rohovky
• je určen ke vkapávání do oka

Akční cena

99 Kč

Běžná cena 129 Kč
Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Ophthalmo-Septonex je lék na oční použití.

• rychlá úleva
podrážděným,
unaveným, suchým očím
• vhodné také pro použití
s kontaktními čočkami
V nabídce také ostatní druhy
Systane™ za akční ceny.

• léčí zánět infekčního
i neinfekčního původu
• ničí viry, bakterie, plísně
a podporuje hojivé procesy
Akční cena

209 Kč
Běžná cena 299 Kč

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

• intenzivně zvlhčuje
oko a poskytuje úlevu
• neobsahuje konzervační
látky a je výborně snášen

199 Kč

Akční cena

-60 Kč

Occusept
oční kapky
2 × 20 ml

Otic Solution
ušní kapky/sprej, 10 ml

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

Akční cena

Pečlivě čtěte návod k použití a informace Běžná cena 269 Kč
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek. ČNO: 0477.

-50 Kč

• s extraktem světlíku lékařského
• při poruchách tvorby slz
• ke zklidnění očí při zánětech
neinfekčního původu
• při zrakovém vypětí
• s vaničkou také pro výplachy

LMR-CH-20210319-34

• uleví od příznaků alergie až na 24 hodin
• řeší projevy interiérových i venkovních alergií
• neovlivňuje běžné denní aktivity

Allergodil® oční kapky, 6 ml

119 Kč
Běžná cena 179 Kč

Akční cena

119 Kč
Běžná cena 169 Kč

• odstraňuje ušní maz, vodu a nečistoty
• mírní obtíže (bolest, zarudnutí a svědění)
• k prevenci onemocnění zevního zvukovodu
• součástí výrobku je pipetka + sprej
V nabídce také Otic Solution
ušní kapky, 10 ml, za 109 Kč.
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Lioton®
100 g
• pro léčbu žilních onemocnění,
křečových žil a jejich komplikací

Akční cena

349 Kč

Orlistat
Teva 60 mg
84 tvrdých tob.

Akční cena

599 Kč

Analergin
Neo 5 mg, 20 tbl.
• k léčbě příznaků
alergické rýmy a kopřivky

Akční cena

139 Kč

• pro léčbu poúrazových poškození svalů, šlach a vazů

• lék ke snížení tělesné
hmotnosti, ve spojení
s mírnou nízkokalorickou
dietou, u dospělých s nadváhou

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Volně prodejný lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu. Ke kožnímu podání.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Orlistat Teva je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku orlistatum.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Analergin Neo 5 mg, 20 tbl., je volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku levocetirizini dihydrochloridum.

-10 Kč

-20 Kč

-30 Kč

Běžná cena 379 Kč

• úleva pro těžké, bolavé a oteklé nohy

Běžná cena 849 Kč

• působí 24 hodin

Běžná cena 169 Kč

Akční cena

89 Kč

Akční cena

99 Kč

Běžná cena 119 Kč

Dr.Max
Mořská voda
Hypertonický
nosní sprej, 30 ml

Běžná cena 119 Kč
Akční cena

69 Kč

Dr.Max Aescimax
Forte, 30 tbl.

Dr.Max
Psyllium, 200 g

• extrakt ze semen kaštanu koňského, Běžná cena 79 Kč
který podporuje normální činnost cévní soustavy,
přispívá k normálnímu krevnímu oběhu a také
pomáhá snižovat pocit těžkých nohou

• psyllium je přírodní vláknina

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,30 Kč)

Doplněk stravy. (100 g = 49,50 Kč)

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

-30 Kč

-20 Kč

-10 Kč

• nosní sprej pro uvolnění a vyčištění
nosu a nosních dutin při nachlazení

• v trávicím traktu zvětšuje
až 40× svůj objem
při vzniku gelu

• vhodné pro dospělé a děti od 6 let

Akční cena

69 Kč
Dr.Max
Magnesium B6
Premium, 50 tbl.

Běžná cena 79 Kč

Akční cena

149 Kč

Akční cena

Dr.Max
Jablečný ocet
120 cps.

179 Kč

Dr.Max
Octanový
krém, 110 g

• obsahuje organickou formu hořčíku
Běžná cena 179 Kč
(magnesium citrát) a vitamin B6,
které napomáhají snížení míry únavy a vyčerpání

• kombinace prášku z jablečného octa a chromu

• krém k regeneraci pokožky
po bodnutí hmyzem
a drobných pohmožděninách

• hořčík přispívá k normální činnosti svalů
a k normální psychické činnosti

• chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin
a k udržení normální hladiny glukózy v krvi

• má chladivý, stahující účinek
a zmírňuje pocit svědění

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,98 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 1,49 Kč)

Kosmetický přípravek.

-50 Kč

-40 Kč

Běžná cena 199 Kč

Dr.Max
Chlorella
Premium
Natural, 750 tbl.

Už deset let Vám
přinášíme produkty
značky Dr.Max.

• chlorella pyrenoidosa
napomáhá pročištění
organismu a jeho
přirozené detoxikaci
a přispívá k normálnímu
trávení a funkci jater

vysoká kvalita | výhodná cena | široké portfolio

(1 tbl. = 0,60 Kč)

Fenimax 1 mg/g
gel, 30 g
Akční cena

449 Kč
Běžná cena 499 Kč

Akční cena

159 Kč

Běžná cena 199 Kč
• ke krátkodobému zmírnění
svědění u dermatóz (svědivých onemocnění kůže),
při kopřivce, poštípání hmyzem, spálení sluncem
a u mírných povrchových popálenin kůže
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Fenimax 1 mg/g gel je
léčivý přípravek k použití na kůži. Obsahuje dimetindeni maleas.
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Vlastní značka 3 za 2

Dr.Max
AQ-balance
30 tbl.

Běžná cena za 1 ks

219 Kč

• pupečník asijský příspívá
ke snížení pocitu těžkých nohou

Dr.Max
DioMax, 60 tbl.

Běžná cena za 1 ks

249 Kč

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

Dr.Max
Ginkgo
Biloba
60 mg, 60 cps.

Běžná cena za 1 ks

189 Kč

• kopřiva přispívá k vylučování vody z organismu

• aescin je získáván z kaštanu koňského, který
přispívá k normální činnosti cévní soustavy

• extrakt z listů ginkgo biloba
příznivě ovlivňuje činnost mozku,
mikrocirkulaci krve a působí jako antioxidant

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• bříza přispívá k detoxikaci a k normální funkci močových cest

Dr.Max
Omega 3
Premium
90 cps.

Dr.Max
Ginkgo Pro
Brain, 60 cps.

Běžná cena za 1 ks

• EPA a DHA přispívají
k normální činnosti srdce*

319 Kč

Běžná cena za 1 ks

239 Kč

• kombinace extraktu z listů
ginkgo biloba a nenasycené
mastné kyseliny DHA, která (v denním příjmu
250 mg) přispívá k udržení správné funkce mozku

• DHA přispívá k udržení správné činnosti
mozku a normálního stavu zraku**
Při příjmu 250 mg EPA a DHA denně. **Při příjmu 250 mg DHA denně.

• extrakt z listů ginkgo biloba příznivě ovlivňuje činnost mozku
a jeho kognitivní funkce (myšlení, koncentrace a paměť)

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

*

Dr.Max
Magnesium
375 mg
20 šumivých tbl.
• hořčík přispívá ke snížení
míry únavy a vyčerpání
a k normální činnosti svalů
a nervové
Běžná cena za 1 ks
soustavy
• vysoká
vstřebatelnost

119 Kč

• pomerančová příchuť
Doplněk stravy.

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.

Dr.Max
Selen Zinek
Forte, 60 tbl.

Běžná cena za 1 ks

159 Kč

• selen a zinek přispívají
k udržení zdravých vlasů a nehtů
• obsahuje vitamin C, E a betakaroten
Doplněk stravy.

Dr.Max
Kids Gummies
AIRPLANES
225 g
• obsahují vitaminy
a minerální látky
speciálně pro potřeby dětí
• želé bonbony
pro děti od 3 let
V nabídce také Dr.Max Kids
Gummies Magnesium B6,
180 g, za 149 Kč a Dr.Max Kids
Gummies Omega 3, 180 g, za 199 Kč.
Doplňky stravy.

Běžná cena za 1 ks

159 Kč

Dr.Max
Laktobacily „10“
Premium, 40 cps.
• komplex 10 kmenů
laktobacilů a bifidobakterií v koncentraci
10 miliard s fruktooligosacharidy

Běžná cena za 1 ks

299 Kč

• 100% veganský a bez laktózy
Doplněk stravy.

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

-30 Kč

NEO-ANGIN
bez cukru
24 past.

Larymed 1,5 mg/ml
orální sprej, roztok
30 ml

Na bolest v krku
jednoduše Neo-geniální!
Akční cena

159 Kč

• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní dutinu
• potlačuje zánět

Běžná cena 209 Kč

• proti zánětu a bolesti
v krku a dutině ústní
• šetrný aplikátor

Akční cena

• příchuť máty

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou benzydamini
hydrochloridum k orofaryngeálnímu podání.

-30 Kč

-40 Kč

V nabídce také NEO-ANGIN šalvěj, 24 past., a NEO-ANGIN třešeň, 24 past., za 159 Kč.

Xylomax Neo
1 mg/ml nosní sprej
roztok, 10 ml
Akční cena

89 Kč

• obsahuje kyselinu
hyaluronovou a mořskou vodu
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý
přípravek s účinnou látkou xylometazolini
hydrochloridum k nosnímu podání.

Běžná cena 119 Kč

-10 Kč

• snižuje horečku a zmírňuje bolest

• léčí suchý, dráždivý
kašel různého původu

Parapyrex
Combi
500 mg/65 mg
30 tbl.
Akční cena

19 Kč
Běžná cena 29 Kč

Akční cena

99 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
butamirati citras k perorálnímu podání.

-20 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou paracetamolum k perorálnímu podání.

Běžná cena 139 Kč

-30 Kč

Akční cena

49 Kč

• snižuje horečku a přináší
Běžná cena 69 Kč
úlevu od příznaků chřipky
a nachlazení, jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku

Acetylcystein
Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 2,99 Kč)

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

• nedráždí žaludek

• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnými
látkami paracetamolum a coffeinum k vnitřnímu užití.

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

30 tbl.
Centrum
AZ, 100 tbl.

Dr.Max
Multivitamin
Energy
100 tbl.

V nabídce také Dr.Max Multivitamin
Generation 50+, 100 tbl., za 299 Kč.

Akční cena

• léčí vlhký kašel – působí na hustý
hlen, rozpouští ho a usnadňuje tak vykašlávání

-100 Kč

• komplexní složení
13 vitaminů
a 10 minerálů pro dospělé

Běžná cena 149 Kč

Tussical
7,5 mg/5 ml
sirup, 200 ml

• k léčbě zduřelé nosní sliznice a rýmy
způsobené běžným nachlazením

Paracetamol
Dr.Max 500 mg
20 tbl.

119 Kč

NAVÍC

• Centrum AZ je kompletní
multivitamin s vitaminy, minerály
a stopovými prvky pro optimální
každodenní péči o Vaše zdraví
• bez lepku i cukru
Akční cena

299 Kč
Běžná cena 399 Kč

Při koupi Centrum AZ nebo Centrum Silver, 100 tbl., získáte
NAVÍC Centrum AZ nebo Centrum Silver, 30 tbl., za 0,01 Kč.
V nabídce také Centrum Silver, 100 tbl., za 599 Kč.

Běžná cena

599 Kč

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,61 Kč)
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
Vybrané léčivé přípravky na recept: ceník a doplatky v lékárnách Dr.Max
Doplatek
s Kartou
výhod Dr.Max

LÉČIVA K TERAPII DIABETU

Běžný
s Kartou
doplatek* výhod Dr.Max

FIASP FLEXTOUCH 100U/ML INJ SOL 5X3ML

Bez doplatku

ATIMOS 12 MCG INH SOL PSS 100X12R

99,00 Kč

Bez doplatku

HUMALOG KWIKPEN 200 JEDNOTEK/ML
SDR INJ SOL 5X3ML

Bez doplatku

SERETIDE DISKUS 50MCG/500MCG INH PLV DOS 3X60DÁV

99,00 Kč

Bez doplatku

NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ML INJ SOL 5X3ML

Bez doplatku

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

98,77 Kč

Bez doplatku

HUMALOG MIX 50 KWIKPEN 100 IU/M
INJ SUS 5X3ML/300UT

Bez doplatku

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

49,90 Kč

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

VENLAFAXIN MYLAN 75MG CPS PRO 30

15,00 Kč

Bez doplatku

SIOFOR 1000 POR TBL FLM 60X1000MG

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

LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Běžný
doplatek*

ANTIDEPRESIVA

DETRALEX 500MG TBL FLM 180(2X90)

639,00 Kč

578,65 Kč

DETRALEX POR TBL FLM 120X500MG

439,00 Kč

385,63 Kč

RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY POR TBL NOB 90X1MG

57,97 Kč

Bez doplatku

RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY POR TBL NOB 30X1MG

19,32 Kč

Bez doplatku

PURINOL 100MG TBL 100X100MG

32,94 Kč

Bez doplatku

PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 MG POR TBL NOB 90X4MG

100,00 Kč

Bez doplatku

PURINOL 100 MG POR TBL NOB 50X100MG

30,04 Kč

Bez doplatku

PERINDOPRIL-RATIOPHARM 8 MG POR TBL NOB 90X8MG

49,99 Kč

Bez doplatku

102,51 Kč

Bez doplatku

TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG
POR TBL PRO 60X35MG

30,00 Kč

Bez doplatku

SPASMED 30 POR TBL FLM 50X30MG

117,73 Kč

55,00 Kč

RIVOCOR 5 POR TBL FLM 30X5MG

15,00 Kč

Bez doplatku

SPASMED 15 POR TBL FLM 100X15M

100,73 Kč

44,80 Kč

159,00 Kč

Bez doplatku

79,99 Kč

Bez doplatku

FENOFIX 200MG CPS DUR 90

LIPANTHYL 267 M 267MG CPS DUR 90
LIPANTHYL NT 145MG TBL FLM 90
*

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.

CENÍK ANTIKONCEPCE – Kolik můžete ušetřit
v lékárnách Dr.Max s Kartou výhod?

LÉČIVA K TERAPII DNY

UROGENITÁLNÍ TRAKT
A POHLAVNÍ HORMONY

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 31. 5. 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.

Prodejní cena pro držitele
Karty výhod Dr.Max1

Prodejní cena bez
Karty výhod Dr.Max2

Úspora pro držitele
Karty výhod Dr.Max3

LINDYNETTE 20 TBL 3X21

449 Kč

519 Kč

70 Kč

AYREEN 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21

599 Kč

699 Kč

100 Kč

YOSEFINNE 0,02MG/3MG TBL FLM 3X28(24+4)

629 Kč

729 Kč

100 Kč

SUNYA POR TBL OBD 3X21

449 Kč

519 Kč

70 Kč

KATYA POR TBL OBD 3X21

539 Kč

619 Kč

80 Kč

Tento ceník uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán výhradně na lékařský předpis a které budou v lékárně vydány pouze na základě předložení platného lékařského předpisu, a dále ceny vybraných volně
prodejných léčivých přípravků z kategorie nouzových kontraceptiv.
1
Prodejní cena pro držitele Karty výhod Dr.Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr.Max uplatněna PŘI předložení Karty výhod Dr.Max. Jednotlivé
lékárny Dr.Max mohou uplatnit také cenu nižší.
2
Prodejní cena bez Karty výhod Dr.Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr.Max uplatněna BEZ předložení Karty výhod Dr.Max.
3
Úspora pro držitele Karty výhod Dr.Max je vypočítána jako rozdíl mezi prodejní cenou pro držitele Karty výhod Dr.Max1 a prodejní cenou bez Karty výhod Dr.Max2.
Léčivé přípravky vázané při výdeji výhradně na lékařský předpis používejte vždy pouze po doporučení lékaře a lékárníka. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léku konzultujte podle potřeby s lékařem nebo lékárníkem.
Účelem tohoto materiálu je poskytnout pacientům – konečným spotřebitelům – informaci o ceně léčivých přípravků v lékárnách Dr.Max. Tento materiál nepředstavuje pobídku ke zvýšení spotřeby léků a nevybízí k jejich nevhodnému,
nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání. Ceny jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-60 Kč

-110 Kč

-100 Kč

Sideral
Folic 30 mg
20 sáčků
• rychlé a snadné
doplnění železa

Akční cena

269 Kč

PERSEN®
FORTE, 40 cps.

Akční cena

349 Kč

• nezatěžuje trávicí
systém díky patentované
technologii sucrosomial®

Běžná cena 329 Kč
• léčivý přípravek obsahující
rostlinné extrakty se zklidňujícím a uvolňujícím účinkem

Běžná cena 459 Kč

Canephron
60 obalených tablet
• k léčbě zánětů močových cest
• může ulevit od bolesti,
pálení a řezání při močení

Akční cena

219 Kč
Běžná cena 319 Kč

• navozuje vnitřní klid, zbavuje pocitu strachu,
obnovuje psychickou rovnováhu

V nabídce také Sideral Forte, 30 tobolek, za 399 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Doplňky stravy. (1 sáček = 17,45 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

-40 Kč

-250 Kč

-150 Kč

(1 tob. = 13,30 Kč)

Defumoxan
1,5 mg tablety
100 tbl.

Akční cena

279 Kč

Forfemina
Slim, 60 cps.

Orlistat
Teva 60 mg
84 tvrdých tob.

Běžná cena 319 Kč

• extrakty z hořkého pomeranče
a černého pepře napomáhají ke kontrole tělesné hmotnosti
• extrakt z kopřivy přispívá k vylučování vody z těla
• s obsahem minerálů

Akční cena

599 Kč

• lék ke snížení tělesné hmotnosti
u dospělých s nadváhou

Běžná cena 849 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Orlistat Teva je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku orlistatum.

Doplněk stravy. (1 cps. = 4,65 Kč)

Akční cena

749 Kč
Běžná cena 899 Kč

Pokud jste připraveni přestat!
• léčivý přípravek pro kuřáky, kteří jsou ochotni přestat kouřit
• balení je dostatečné pro kompletní léčbu
• neobsahuje nikotin
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Volně prodejný léčivý přípravek
s účinnou látkou cytisin k vnitřnímu užití. Pokud je léčba neúspěšná,
je nutné ji ukončit a znovu se s léčbou může začít za 2 až 3 měsíce.

KOMBINOVANÁ TERAPIE ZVÝŠÍ ŠANCI PŘESTAT KOUŘIT.

NiQuitin Clear 21 mg,
NiQuitin mini 4 mg,
transdermální náplasti, 7 náplastí lisované pastilky
60 pastilek
• pomáhají při odvykání kouření

Restartuj svézvyky s Nicorette

®

a sbírej úspěchy na cestě bez kouře

• 24hodinová kontrola
při odvykání kouření
• zmírňují abstinenční
příznaky

749 Kč

439 Kč

799 Kč

799 Kč

199 Kč

499 Kč

479 Kč
Běžná cena 549 Kč

Náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou
používat buď samostatně, nebo v kombinaci s orálními formami nikotinu.
Kombinovaná terapie poskytuje větší šanci přestat s kouřením než samotné náplasti.*
*

Reklama na léčivé přípravky. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka, orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí
lesního ovoce 1 mg/dávka, lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg, léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum 4 mg a Nicorette®
Icemint Gum 4 mg obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h obsahuje nikotin
a je k transdermálnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2200050.

Akční cena

Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Lisované pastilky jsou léčivé přípravky s účinnou látkou nikotin-resinát
k užití v ústní dutině. Transdermální náplasti jsou léčivé přípravky s účinnou látkou nikotin k vnějšímu použití.

-300 Kč

-27 Kč

-10 Kč

Pažní tlakoměr
Veroval Compact
od značky Hartmann

iD Pants Intime
Large Normal
navlékací kalhotky

ABENA
Man
Formula 2
15 ks

• automaticky měří krevní tlak a pulz
• detekuje srdeční arytmie
• paměť pro 2 uživatele
• záruka 3 roky

Akční cena

990 Kč

V nabídce také Pažní tlakoměr
Veroval® s adaptérem za 1 590 Kč.

Běžná cena 1 290 Kč

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

Spolehlivé řešení
při úniku moči
• vysoká savost včetně
pohlcení zápachu

Akční cena

189 Kč
Běžná cena 216 Kč

• diskrétní, vypadají jako běžné spodní prádlo

• anatomicky
tvarované pánské
inkontinenční vložky

V nabídce také velikost M za akční ceny.

V nabídce více velikostí
za akční ceny od 59 Kč.

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

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

Akční cena

79 Kč
Běžná cena 89 Kč
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-60 Kč

-40 Kč

Preparation H
rektální mast
na hemoroidy, 25 g
• k léčbě hemoroidů, ulevuje od bolesti,
zmírňuje podráždění a svědění

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 229 Kč

• je vhodná i pro těhotné a kojící ženy
V nabídce také Preparation H čípky
na hemoroidy, 12 čípků, za 169 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k rektálnímu podání.

-50 Kč

Alfalex
rektální mast
s aplikátorem, 25 g
• k léčbě příznaků spojených
s hemoroidálním onemocněním

Akční cena

159 Kč
Běžná cena 199 Kč

• pomáhá například od svědění, pálení, ekzému či prasklin
V nabídce také Alfalex rektální čípky, 10 čípků, za 129 Kč.
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
Zdravotnické prostředky IIa třídy, CE2409.

-50 Kč

-20 Kč

HemaGel
PROCTO
10 čípků

Indulona
krém na ruce
85 ml

• čípky k podpoře hojení
akutních i chronických ran
sliznice v oblasti konečníku
• zmírňuje krvácení
u hemoroidů a také
po Barronově ligatuře
• odstraňuje nepříjemné pocity, zejména pálení a svědění
• zavádí se pouze 1× denně večer

• kompletní ochrana
a péče o pokožku

Akční cena

229 Kč
Běžná cena 279 Kč

-80 Kč

-40 Kč

• respektuje přirozenou
rovnováhu intimního
prostředí

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Procto-Glyvenol®
50 mg/g + 20 mg/g rektální krém a Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg
čípky jsou volně prodejné léky k rektálnímu podání.

V nabídce také Indulona
měsíčková, 85 ml,
a Indulona
pánská, 85 ml,
za 39 Kč.

Akční cena

39 Kč
Běžná cena 59 Kč

Canespor®
1× denně
krém, 15 g

• jemná mycí péče Saforelle®
byla speciálně vyvinuta pro hygienu
citlivé a podrážděné pokožky
intimních partií
Akční cena
i celého těla

Akční cena

179 Kč

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.

Běžná cena 219 Kč

• určen k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1× denně

149 Kč

179 Kč

V nabídce také Procto-Glyvenol®, 10 čípků, za 179 Kč.

• změkčení, regenerace
a hydratace pokožky
Kosmetické přípravky.

Akční cena

• lék pro místní léčbu vnitřních
a vnějších hemoroidů
Běžná cena 229 Kč
• ulevuje od bolesti, svědění a štípání
a zároveň zmírňuje zánět

• ošetření suché,
odmaštěné, přesušené
pokožky a pokožky
se sklony k praskání

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

SAFORELLE
gel pro intimní
hygienu, 250 ml

Procto-Glyvenol®
rektální krém, 30 g

V nabídce také Canespor®
1× denně roztok, 15 ml, za 179 Kč.

Běžná cena 229 Kč

Kosmetický přípravek.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Canespor® 1× denně krém a Canespor® 1× denně roztok
jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol. CH-20220202-40.

-50 Kč

-120 Kč

Wartner
Kryoterapie, 50 ml

Dr.Max
Wart Pen
1 ks
• pero na bradavice k léčbě
bradavic a veruk v oblasti
chodidel, rukou, trupu,
paží a nohou
• pro dospělé a děti starší 4 let
Pečlivě čtěte návod k použití
a informace o bezpečném použití.
Zdravotnický prostředek.

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 299 Kč

• rychlé a účinné odstranění
bradavic založené na stejném
principu jako zmrazování,
které používají lékaři
• obvykle postačí 1 ošetření
• balení až na 12 aplikací
• vhodný pro děti starší 4 let

Akční cena

V nabídce také Wartner pero na odstranění bradavic za 329 Kč.

449 Kč
Běžná cena 569 Kč

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Pro zdraví a krásu

LETNÍ CESTOVNÍ SET NAVÍC*
*Při nákupu přípravků Eucerin® v hodnotě nad 690 Kč letní cestovní set NAVÍC za 0,01 Kč. Akce platí od 1. do 31. 5. 2022 nebo
do vyprodání zásob a nevztahuje se na akční balení. Set obsahuje Ochranný krémový gel na opalování na obličej Oil Control SPF 50+,
20 ml, DermatoCLEAN Čisticí micelární voda 3v1, 100 ml, Hyaluron-Filler + 3x EFFECT Noční krém, 20 ml a Odličovací tampony, 30 ks.

Č.1 ZNAČKA

MENOPAUZA

VICHY

V OBLASTI STÁRNUTÍ PLETI
DOPORUČOVANÁ ČESKÝMI DERMATOLOGY*

sleva
150 Kč

NEOVADIOL
EXPERTNÍ PÉČE O PLEŤ
V OBDOBÍ MENOPAUZY
MENOPAUZA

SLEVA 150 KČ NA CELÝ
SORTIMENT ŘADY NEOVADIOL
VICHY

* Studie IQVIA™, 2021, Česká republika, 90 dermatologů.

skinexpert BY DR.MAX Natur Oil
75 ml
• 100% přírodní směs poskytující speciální
péči o pleť s výskytem jizev a strií
• přírodní oleje (olivový, avokádový, slunečnicový,
kokosový a sójový) pokožku vyživují a hydratují

1+1

• extrakty z aloe, měsíčku a pupečníku asijského
podporují regeneraci pokožky
• olej lze použít na celé tělo i obličej, rychle se vstřebává
Běžná cena

Při nákupu dvou přípravků skinexpert BY DR.MAX Natur Oil
získáte jeden z nich za 0,01 Kč. Akce platí do vyprodání zásob.

349 Kč/ks

Kosmetický přípravek.

-50 Kč

Uriage EAU
Thermale
Cestovní
sada, 1 ks
• cestovní sada přípravků na šetrné
čištění pleti a zachování svěžesti

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 299 Kč

• obsahuje mycí krém, 50 ml, micelární vodu, 50 ml,
termální vodu, 50 ml a hydratační krém, 15 ml

Uriage Bébé
Mycí krém
pro nejmenší
1 000 ml

Uriage Xémose
Zklidňující
mycí olej pro
pokožku velmi
suchou a se
sklony k atopii
1 000 ml
• gelovo-olejová
struktura
• čistí a hydratuje pokožku

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

• hypoalergenní

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky.

• jemný mycí krém šetrný
k dětské jemné pokožce
• vyživuje a zklidňuje

Akční cena

Akční cena

469 Kč

369 Kč

Běžná cena 619 Kč

Běžná cena 519 Kč
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Připravte se
na sluníčko včas

skinexpert® BY DR.MAX SOLAR
celá značka
• o palovací přípravky s vysokým stupněm
ochrany pro dospělé i děti

1+1

• garantovaná voděodolnost
(neplatí pro oleje)

Při nákupu dvou libovolných přípravků Skinexpert Solar Sun
získá držitel Karty výhod Dr.Max levnější z nich za 0,01 Kč.
Kosmetické přípravky.

Uriage
EAU Thermale
celá řada

1+1

• péče pro pleť i tělo
• 24hodinová hydratace s postupným uvolňováním
• pro svěží, pružnou a rozjasněnou pokožku
Při nákupu dvou libovolných přípravků řady EAU
Thermale značky Uriage získá držitel Karty výhod
Dr.Max levnější z nich za 0,01 Kč. Akce se nevztahuje
na přípravek Uriage EAU Thermale Cestovní sada.
Kosmetické přípravky.

Nuance
Micelární voda pro citlivou
pleť i pro všechny typy pleti
500 ml

-170 Kč

1+1

Uriage
Age Protect
Multifunčkní korektor
pro vyplnění vrásek
30 ml

• šetrně, ale efektivně vyčistí pleť
• dokonale odlíčí tvář, oční partie i rty
• použití bez oplachování

• obsahuje retinol
a kyselinu
hyaluronovou

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

699 Kč

Běžná cena 869 Kč
• okamžitě působí
na viditelné známky stárnutí pleti

Kosmetické přípravky.

Bariésun, celá řada

Akční cena

Kosmetický přípravek.

sleva
150 Kč

Přípravky sluneční kosmetiky šetrné
k pokožce i životnímu prostředí
Při nákupu přípravků řady Bariésun značky Uriage
získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.
Kosmetické přípravky.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Péče o dítě

První hned
po mamince*
Mléko od maminky je pro imunitu to nejlepší.
Nutrilon 2 je jedinečné pokračovací mléko
s unikátní směsí oligosacharidů a důležitými
živinami přirozeně se vyskytujícími
v mateřském mléce.**

Nutrilon
Advanced 2, 3, 4, 5
včetně příchutí, 800 g

Při koupi 3 ks

329 Kč/ks
Běžná cena 429 Kč/ks
(100 g = 41,13 Kč)

Nutrilon
mléčné kaše

Nutrilon
Profutura
Duobiotik™ 2, 3, 4

225 g

800 g

Akční cena

489 Kč

Akční cena

59 Kč

Běžná cena 559 Kč
(100 g = 61,13 Kč)

Běžná cena 79 Kč
(100 g = 26,22 Kč)

Hami
mléka 2, 3, 4, 5

včetně příchutí, 600 g

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 279 Kč
(100 g = 33,17 Kč)

Hami
mléčné kaše
210 g, 225 g

Při koupi 2 ks

5490 Kč/ks
Běžná cena 79 Kč/ks

Akce trvá 1.–31. 5. 2022. Nevztahuje se na počáteční kojeneckou výživu. Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Batolecí
mléka a kaše mají být jen součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Způsob použití a další informace na obalech. Potravina pro zvláštní výživu. *Nutrilon – První hned po mamince – Nutrilon je
nejprodávanější řada pokračovacích 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 Advanced 2 obsahuje
směs prebiotických oligosacharidů GOS/FOS a také 3´GL (3´galaktosyllaktóza) – oligosacharid mateřského mléka. Zdrojem 3´GL je náš unikátní proces. Obsahuje také omega 3 (DHA) a 6 (ARA) mastné
kyseliny a vitaminy C a D přirozeně se vyskytující v mateřském mléce. Všechna kojenecká mléka dle požadavků legislativy obsahují vitaminy C a D, DHA (kys. dokosahexaenovou). BF453270. 03/2022.
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Péče o dítě
PRO ÚŽASNOU
BUDOUCNOST
NAŠICH NEJMENŠÍCH
Akční cena

199 Kč

BEBA COMFORT
2, 3, 4, 5, 800 g
• prémiová kojenecká
výživa s prebiotickými
oligosacharidy 2´FL
a probiotiky
L.reuteri, po vzoru
mateřského mléka

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.

Akční cena

369 Kč
Běžná cena 489 Kč

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 46,13 Kč)
BEBA COMFORT 5 neobsahuje prebiotické oligosacharidy 2´FL.

HiPP 2 BIO Combiotik®,
HiPP Junior Combiotik® 3, 4, 700 g
Nic není blíže mateřskému mléku
• unikátní kombinace PROBIOTIK®* a PRAEBIOTIK®**
• jediné s kyselinou listovou v naštěpené formě
Akční cena

• vyvážené složení dle věku dítěte
• špičková kvalita HiPP
V nabídce také HiPP Pokračovací kojenecká
výživa HA 2 Combiotik®, 600 g, za 399 Kč. (100 g = 66,50 Kč)

359 Kč
Běžná cena 399 Kč

Důležité upozornění: Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Výživu konzultujte s lékařem, další info na obalech
a combiotik.cz. Dbejte na zdravý způsob výživy dítěte. Potravina pro zvláštní výživu. Batolecí mléka mají být pouze součástí smíšené
a vyvážené stravy. (100 g = 52,29 Kč) *Mléčné kultury L.fermentum vyskytující se v mateřském mléce. Mateřské mléko přirozeně
obsahuje probiotické kultury – v individuální variabilitě a množství. **Galaktooligosacharidy GOS z laktózy. Metafolin® je registrovaná
ochranná známka společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Německo. HiPP je jediné pokračovací mléko s bioaktivním folátem Metafolin®.

-40 Kč

-50 Kč

Nurofen pro děti, 100 ml
• suspenze pro děti již od 3 měsíců
s hmotností nad 5 kg
• účinná úleva od horečky a bolesti
• obsahuje dávkovací stříkačku
pro snadné a přesné dávkování
V nabídce také Nurofen pro
děti jahoda, 100 ml, za 129 Kč
a Nurofen Junior Pomeranč,
12 žvýkacích tobolek, za 139 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky
s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

BEBELO
Baby Wash, 200 ml
Akční cena

129 Kč
Běžná cena 169 Kč

VÝHODNÉ
BALENÍ

• jemný pěnivý šampon,
mycí gel a pěna do koupele
• obsažený prebiotický komplex
BioEcolia® napomáhá udržet
optimální mikroflóru pokožky
Kosmetický přípravek.

Akční cena

149 Kč
Běžná cena 199 Kč

-40 Kč

Sudocrem®
MULTI-EXPERT
125 g
Při koupi 2× 100 g

249 Kč/100 g
Běžná cena 299 Kč/100 g

• Pomáhá chránit zadeček
před vznikem opruzení
• Přirozeně regeneruje
a hydratuje citlivou pokožku

Prověřená ochrana pro miminka i maminky
Akce platí od 1. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Bepanthen Baby je kosmetický přípravek.  CH-20220117-115

• ochranný krém pro podporu
léčby a prevence: plenkové
dermatitidy, odřenin
a podrážděné pokožky,
dermatitidy při inkontinenci
u dospělých, pro ochranu
pokožky v okolí poranění
Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek. ČNO 0482.

Akční cena

139 Kč
Běžná cena 179 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Veterinární přípravky
FRONTLINE COMBO
spot-on
pro kočky
0,5 ml
3 pipety

FRONTLINE
COMBO spot-on
pro psy (2–10 kg)
3 pipety
Akční cena

379 Kč

• zbavuje kočky blech, klíšťat
a všenek, zároveň brání promoření
Vašeho domova parazity

Běžná cena 449 Kč

V nabídce také: FRONTLINE COMBO spot-on pro psy M (10–20 kg), 3 pipety, za 399 Kč, FRONTLINE COMBO spot-on
pro psy L (20–40 kg), 3 pipety, za 499 Kč, FRONTLINE COMBO spot-on pro psy XL (40–60 kg), 3 pipety, za 549 Kč.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Veterinární léčivé přípravky.

sleva
100 Kč

sleva
50 Kč

IXXO
OBOJEK pro psy
65 cm
• repelentní obojky proti
klíšťatům i blechám
• moderní složení
• dvojí účinek – parazity
odpudí anebo vysuší

IXXO PIPETA
pro psy do 10 kg
1×15 ml
• repelentní pipety pro psy
proti klíšťatům i blechám
V nabídce také IXXO PIPETY
pro větší psy a FYTO PIPETY
pro kočky a psy za akční ceny.

Akční cena

169 Kč

Akční cena

449 Kč

Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. IXXO OBOJEK a IXXO PIPETY
jsou biocidy. Složení obojek: 150 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát; 2 g/kg geraniol. Složení pipeta:
350 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát; 0,3 g/kg geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Běžná cena 549 Kč

Běžná cena 219 Kč

-50 Kč

-20 Kč

Fypryst 50 mg roztok
pro nakapání na kůži
pro kočky, 1 pipeta

Dehinel Plus
Flavour tablety pro psy, 2 tbl.

• účinný proti blechám a klíšťatům

• účinné proti hlísticím a tasemnicím

• trojsložkové odčervovací tablety pro psy

V nabídce také Fypryst 67 mg roztok
pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta,
za 109 Kč, Fypryst 134 mg roztok pro nakapání
na kůži pro psy, 1 pipeta, za 139 Kč, Fypryst 268 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy,
1 pipeta, za 159 Kč a Fypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 189 Kč.

• 1 tableta na 10 kg živé váhy
Akční cena

99 Kč
Běžná cena 149 Kč

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vyhrazené veterinární léčivé přípravky s účinnou látkou fipronilum, pouze pro zvířata, roztok pro nakapání na kůži.

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Volně prodejné veterinární léčivé přípravky, pouze pro zvířata.

Drontal Dog Flavour
150/144/50 mg
tablety
2 tbl.
Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Veterinární
léčivé přípravky. Výdej léčivých přípravků
není vázán na veterinární předpis.

Akční cena

159 Kč
Běžná cena 199 Kč

59 Kč

Běžná cena 79 Kč
V nabídce také Dehinel Plus XL
tablety pro psy, 2 tbl., za 179 Kč a Dehinel 230 mg / 20 mg
potahované tablety pro kočky, 2 tbl., za 79 Kč.

-40 Kč

• tablety pro snadné
odčervení psů

Akční cena

V nabídce také Drontal
Dog Flavour XL 525/504/175 mg pro psy, 2 tbl.,
za 419 Kč a Drontal kočky a.u.v., 2 tbl., za 159 Kč.

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 31. 5. 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.

