Akční nabídka pro členy
klientského programu

Ušetřete až
polovinu
z doplatku na recept

11 /2022

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

Více informací na str. 1 3
TANTUM VERDE Spray, 30 ml
TANTUM VERDE Orange
and honey, 20 pastilek

TANTUM
VERDE
roztok
120 ml

• ulevuje od bolesti v krku
• působí proti zánětu
• pro děti od 6 let a dospělé

• lék na bolest
a zánět v krku
s antimikrobiálním
účinkem

Akční cena

V nabídce také
TANTUM VERDE SPRAY FORTE, 15 ml, za 149 Kč
a ostatní příchutě pastilek za 149 Kč.

149 Kč

• rychlá úleva
od bolesti
po chirurgických
a stomatologických
zákrocích

Běžná cena 179 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou benzydamin-hydrochlorid k místnímu užití v ústech a v krku.

-30 Kč

-170 Kč
Centrum SILVER
100 + 30 tbl.
• kompletní multivitamin s vyváženým
složením na podporu výživy osob
nad 50 let, nyní ve speciální vánoční
edici 100+30 tbl. NAVÍC
V nabídce také Centrum AZ,
100 + 30 tbl., za 599 Kč.
(1 tbl. = 4,61 Kč)

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,84 Kč)

Akční cena

629 Kč
Běžná cena 799 Kč

-60 Kč
Akční cena

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

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

Nosní sprej s vůní mentholu
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• 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

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.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok,
10 ml, 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.

PARALEN® GRIP
horký nápoj citrón
650 mg / 10 mg, 12 sáčků
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy a bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv
Akční cena

V nabídce také PARALEN® GRIP horký nápoj echinacea
a šípky 500 mg / 10 mg, 12 sáčků a PARALEN® GRIP horký
nápoj pomeranč a zázvor 500 mg / 10 mg, 12 sáčků za 159 Kč.

159 Kč
Běžná cena 219 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Septabene® citron
a bezový květ,
3 mg/1 mg pastilky
16 pastilek

Septabene®
eukalyptus
3 mg/1 mg
pastilky
16 pastilek

-10 Kč

ACYLPYRIN®
10 tablet
• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku

Akční cena

• trojí účinek: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky
zánětu v krku: bolest,
zarudnutí a otok

129 Kč

Akční cena

• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů
a svalů provázející chřipková onemocnění

35 Kč
Běžná cena 45 Kč

Běžná cena 159 Kč

V nabídce také ACYLPYRIN® s vitaminem C šumivé tablety,
12 tbl., za 85 Kč a ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety, 15 tbl., za 79 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
ACYLPYRIN® 500 mg tablety/ ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny
acetylsalicylové. ACYLPYRIN® s vitaminem C 320 mg/200 mg šumivé tablety. Volně prodejné léky k vnitřnímu užití.

-30 Kč

-30 Kč

V nabídce také Septabene® 1,5 mg/ml +5,0 mg/ml, orální sprej, roztok, 30 ml, za 149 Kč.

MUCOSOLVAN®
pro dospělé, 100 ml

ACC® LONG
600 mg šumivé
tablety, 20 tbl.

• ulehčuje vykašlávání, uvolňuje
zahlenění a zmírňuje kašel

• léčí vlhký kašel

• bez cukru a alkoholu

Akční cena

• má rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek

199 Kč

• jahodová příchuť
V nabídce také MUCOSOLVAN®
junior, sirup, 100 ml, za 109 Kč.

Běžná cena 229 Kč

V nabídce také ACC®, 20 mg/ml sirup, 200 ml, za 169 Kč.

Akční cena

Před použitím čtěte příbalový leták. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Lečivé přípravky s účinnou látkou
ambroxoli hydrochloridum k vnitřnímu užití.

-30 Kč

-40 Kč

129 Kč
Běžná cena 159 Kč

Sinecod, 200 ml
Stoptussin, kapky
50 ml

• proti suchému, dráždivému
kašli různého původu

• správná volba proti kašli díky 2 účinným
látkám, tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání

• sirup s vanilkovou příchutí

139 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Stoptussin, perorální kapky, roztok a Stoptussin,
tablety jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Běžná cena 169 Kč

-20 Kč

STODAL®
sirup
200 ml
• zklidní suchý kašel
• tradiční rostlinný
léčivý přípravek

• velmi dobře snášen i při vysokém dávkování
Akční cena

V nabídce také Stoptussin,
tablety, 20 tbl., za 99 Kč.

• uleví od vlhkého kašle

• vhodný pro dospělé a děti od 3 let

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 189 Kč

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

V nabídce také Sinecod
50 mg, 10 tbl., za 199 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou
butamirát-citrát k vnitřnímu užití.

Akční cena

179 Kč
Běžná cena 219 Kč

-30 Kč

-20 Kč

Hedemax
sirup
120 ml

Bromhexin KM
12 mg/ml
50 ml

• pro léčbu
produktivního kašle

• zkapalňuje a rozpouští
hlen při onemocněních
dýchacích cest a usnadňuje
jeho vykašlávání

• pomáhá uvolnit hlen
a usnadňuje vykašlávání
• rostlinný léčivý přípravek
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou suchý
extrakt z břečťanových listů k vnitřnímu užití.

Akční cena

119 Kč
Běžná cena 149 Kč

• bez alkoholu, cukru a barviv
• pro děti od 2 let

Akční cena

119 Kč

Běžná cena 139 Kč
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou bromhexin-hydrochlorid k vnitřnímu užití.
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-20 Kč

-30 Kč

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg, 24 tbl.
• působí při mírné až středně silné bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti zubů, při menstruačních
bolestech a bolesti svalů, kloubů a v krku
při onemocnění horních cest dýchacích

Jox, sprej
30 ml
• k dezinfekci úst a hltanu
při zánětlivých a infekčních
onemocněních

• s kofeinem pro posílení účinku
paracetamolu proti bolesti*

Akční cena

129 Kč

Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.
Jox, orální sprej, roztok 30 ml,
je léčivý přípravek k orálnímu podání.

Obsahuje kofein pro posílení účinku paracetamolu proti mírné až středně silné bolesti o 37 %.

*

-50 Kč

Sambucus Immuno
Kids, želatinové
bonbony, 60 ks

Akční cena

129 Kč
Akční cena

119 Kč

• měkýn latnatý, černý bez
a tymián přispívají k přirozené
obranyschopnosti organismu
Běžná cena 149 Kč
a k normální funkci imunitního systému

Běžná cena 159 Kč

• extrakt z černého bezu, vitamin C
a zinek podporují imunitu
• černý bez přispívá ke zdraví
dýchacích cest
• vhodné pro děti od 3 let

Nogrip
8 sáčků
• k léčbě příznaků
nachlazení a chřipky

• extrakt ze slézu přispívá
k normální činnosti hltanu a dýchacích cest

• pro dospělé a dospívající od 15 let
s tělesnou hmotností 50 kg a vyšší

V nabídce také Sambucus
Immuno Kids sirup, 120 ml,
za 129 Kč. (100 ml = 107,50 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,97 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

Doplňky stravy. (1 ks = 2,48 Kč)

VIROSTOP
ústní sprej
30 ml

VIROSTOP
nosní sprej
20 ml

• COVID-19, chřipka
a nachlazení

• COVID-19, chřipka,
nachlazení a rýma
• pro komplexní
ochranu horních
cest dýchacích
kombinujte
s VIROSTOP
Akční cena
ústním sprejem
nebo pastilkami
• pro dospělé
a děti od 3 let
Běžná cena 249 Kč

• při prvních
příznacích
i preventivně
• pro dospělé
a děti od 3 let

Akční cena

V nabídce také
VIROSTOP pastilky,
50 ks, za 299 Kč.

199 Kč
Běžná cena 289 Kč

189 Kč

-40 Kč
Akční cena

99 Kč
Běžná cena 119 Kč

Dr.Max
Mořská voda Extra
Hypertonický
nosní sprej, 30 ml

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

Akční cena

149 Kč
Běžná cena 199 Kč

-70 Kč

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

-20 Kč

Běžná cena 119 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potahované
tablety a Panadol Novum 500 mg potahované tablety jsou léky k vnitřnímu užití. Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol.

-30 Kč

Dr.Max
Sinutin
30 tbl.

89 Kč

V nabídce také Panadol Novum 500 mg, 24 tbl., za 39 Kč.

Běžná cena 149 Kč

-30 Kč

Akční cena

HUMER Hygiena nosu
100% mořská voda
pro dospělé, 150 ml

Akční cena

229 Kč

• prevence a pomocná léčba
infekcí horních cest dýchacích
• vhodné pro každodenní hygienu
Běžná cena 299 Kč
nosu a pro dlouhodobé používání
• 100% přírodní složení, vhodné i pro těhotné
V nabídce také HUMER Hygiena nosu 100% mořská
voda pro děti, 150 ml, za 229 Kč a HUMER Ucpaný nos
100% mořská voda hypertonická, 50 ml, za 219 Kč.

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

Akční cena

199 Kč

Dr.Max Běžná cena 239 Kč
Sea Water
Spray, 150 ml
• pro každodenní čištění nosu nebo
při prvních příznacích nachlazení,
rýmy, zánětu dutin a k prevenci
alergických reakcí

• vhodné pro dospělé a děti od 6 let

• 100% roztok přírodní
hypertonické mořské vody

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

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

-16 Kč

Průdušková
čajová směs
20 × 1, 5 g
• usnadňuje odkašlávání
• rozpouští a uvolňuje hleny
Pečlivě čtěte příbalové informace
na obalu. Léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno výlučně
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Akční cena

49 Kč
Běžná cena 65 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-80 Kč

-50 Kč

-150 Kč

Akční cena

Zinkorot® 25 mg
50 tbl.

199 Kč
Běžná cena 279 Kč

• oslabená imunita vede ke zvýšené náchylnosti
k respiračním infekcím, jakými jsou stavy nachlazení
• zinek sehrává důležitou úlohu v imunitním systému
Zinkorot® – zinek, který léčí
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou dihydrát zinkum-orotátu k vnitřnímu užití.

Imunoglukan P4H®
60 cps.
• obsahuje IMG® a vitamin C

Akční cena

599 Kč
Běžná cena 649 Kč

• vitamin C přispívá k normální
funkci imunitního systému
Doplněk stravy. (1 cps. = 9,98 Kč)

Betaglukan
IMU 200 mg
+ Betaglukan
FORTE
120 tob. + 30 tob.

Akční cena

499 Kč
Běžná cena 649 Kč

• doplněk stravy s obsahem přírodních betaglukanů
s garantovanou čistotou min. 80% nyní v dárkovém balení
Doplněk stravy.

Komplexní multivitamin
s koenzymem Q10.

-50 Kč

Preventan
Akut, 30 tbl.

• obsahuje českou
patentovanou ochranu
ProteQuine® a vitamin C

Akční cena

179 Kč

V nabídce také Preventan Akut
s příchutí, 30 tbl., za 179 Kč.

Podpora
IMUNITY
a ENERGIE
Akční cena

V nabídce také
Supradyn IMMUNE,
15 šumivých tbl.,
za 139 Kč. (1 tbl. = 9,27 Kč)

Běžná cena 229 Kč

Volně prodejné doplňky stravy. Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. (1 tbl. = 5,97 Kč)

-100 Kč

189 Kč

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou acidum ascorbicum.

-80 Kč

Dr.Max
Vitamin C
Imuno Akut
30 cps.

Běžná cena 649 Kč

-130 Kč

Novo C
komplex
90 cps.

Akční cena

• zmírňuje a zkracuje příznaky
chřipky a nachlazení
Běžná cena 289 Kč
• s postupným uvolňováním
vitaminu C až 12 hodin pro jeho lepší vstřebávání
• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
• zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství, při kojení,
sportu, namáhavé práci, po úrazech nebo u kuřáků

499 Kč

Supradyn® CoQ10 Energy je doplněk stravy. (1 tbl. = 5,54 Kč)

-30 Kč

Celaskon®
LONG EFFECT
60 tob.

CH-20220926-18

• akutní podpora
imunity již při
rozpouštění v ústech

Akční cena

119 Kč
Běžná cena 149 Kč

• kombinace silné dávky
vitaminu C, zinku a extraktu z echinacey

• originální
lipozomální vitamin C
• jediný na trhu s obsahem tří složek
v jedné tobolce v lipozomální formě

Akční cena

599 Kč
Běžná cena 729 Kč

• vitamin C + vitamin D3 + zinek
• od 8 let věku

• s postupným uvolňováním až 12 hodin

V nabídce také Novo C plus, 90 cps., za 549 Kč. (1 cps. = 6,10 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,97 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,66 Kč)

TEREZIA
Zinek + selen
s echinaceou
30 kapslí

NAVÍC

TEREZIA
Hlíva ústřičná
s rakytníkovým
olejem
120 cps.
• hlíva bez příměsí a konzervantů od českého výrobce
• rakytník na podporu imunity
Doplněk stravy. (1 cps. = 3,49 Kč)

Akční cena

419 Kč
Běžná cena 499 Kč

RAKYTNÍČEK +
multivitaminové želatinky, 50 ks
• skvělá chuť a složení bez konzervantů
• obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu imunity
Doplněk stravy. (1 ks = 3,98 Kč)

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 249 Kč

Limitovaná vánoční edice ve 3 barvách a motivech.

4

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-70 Kč

Klokan™
60 + 60 cps.
Výhodné balení
na 4 měsíce užívání

Akční cena

329 Kč

• 3 druhy kolagenů
• kyselina hyaluronová
Běžná cena 399 Kč
• glukosamin sulfát
• chondroitin sulfát
• vitamin C pro podporu tvorby kolagenu
a správnou činnost kloubních chrupavek a kostí
Doplněk stravy. (1 cps. = 2,74 Kč)

-200 Kč

-300 Kč

Colafit
120 + 30 kostiček

Condrosulf®
400 mg
180 tvrdých
tobolek

• čistý krystalický kolagen
ve formě měkkých, snadno
polykatelných kostiček

Akční cena

599 Kč
Běžná cena 799 Kč

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

Akční cena

990 Kč
Běžná cena 1 290 Kč

• bez barviv a přídavných látek

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

• balení 120 + 30 kostiček navíc, na 5 měsíců
užívání – stačí pouze 1 kostička denně

NAVÍC dárkový přebal za 0,01 Kč do vydání zásob.

Doplněk stravy. (1 kostička = 3,99 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou chondroitini natrii sulfas k perorálnímu podání.

-70 Kč

Voltaren
Emulgel
10 mg/g gel
120 g
• působí přímo v místě
bolesti trojím účinkem:
– ulevuje od bolesti
– tlumí zánět
– zmenšuje otok

Olfen
Neo Forte
Vánoční edice
20 mg/g gel
100 g

Akční cena

249 Kč

Při koupi 2 ks

199 Kč/ks

• darujte k Vánocům
Běžná cena 279 Kč/ks
Olfen Neo Forte a ulevte
svým nejbližším od bolesti zad a kloubů

Běžná cena 319 Kč

• nyní 2 balení v dárkové tašce za zvýhodněnou cenu

V nabídce také Voltaren Emulgel 10 mg/g gel, 150 g, za 249 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Olfen Neo Forte,
gel, je léčivý přípravek k zevnímu použití s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum.

-60 Kč

-70 Kč

-30 Kč

Colafit
AKUT PRO, 150 ml

Revitanerv
ACTIVE
30 tbl.

Ibalgin®
Plus, 24 tbl.

• masážní krém s kyselinou
hyaluronovou a kolagenem
• v kombinaci s masáží pomáhá
uvolnit namáhané
svaly a klouby
• snadno se vtírá
a nezanechává
mastný povrch

169 Kč

Kosmetický přípravek.

Běžná cena 229 Kč

Akční cena

Hyalgel
Collagen
MAXX
500 ml

• komplexní složení
pro podporu imunity
• 1 tableta obsahuje 400 mg
kyseliny alfa-lipoové

Běžná cena 519 Kč

• vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému
Doplněk stravy. (1 tbl. = 16,63 Kč)

• rychlejší a silnější
úleva od bolesti hlavy
• první a jediná kombinace
ibuprofenu a kofeinu

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

• 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.

-50 Kč

Brufen 400 mg
potahované
tablety, 100 tbl.

• tekutý přípravek pro výživu
kloubů s obsahem hyaluronanu,
chondroitin sulfátu a kolagenu

• úleva od bolesti hlavy
včetně migrény, zubů,
menstruační bolesti,
bolesti doprovázející
nachlazení a od horečky

• obsahuje vitamin C který přispívá
k normální tvorbě kolagenu pro
normální funkci chrupavek a kostí
Běžná cena za 1 ks

Doplněk stravy. (100 ml = 49,90 Kč)

449 Kč

• vitaminy C, B6 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání

1+1

Při koupi dvou balení zaplatíte za jedno z nich 0,01 Kč.

Akční cena

499 Kč

Akční cena

V nabídce také Brufen RAPID 400 mg, 24 tbl., za 109 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Brufen s léčivou látkou ibuprofen, Brufen rapid s léčivou látkou ibuprofen lysinát.

139 Kč
Běžná cena 189 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
BioGaia
10 ml
Doplněk stravy. (100 ml = 5 490 Kč)

Akční cena

549 Kč
Běžná cena 599 Kč

-20 Kč

Akční cena

2 290 Kč

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

-10 Kč

Akční cena

59 Kč
Běžná cena 79 Kč

Sójový nápoj
ZAJÍC
NATURAL
400 g

Vitar soda
100 g

Potravina. (100 g = 14,75 Kč)

Doplněk stravy.

-100 Kč

-50 Kč

Akční cena

49 Kč
Běžná cena 59 Kč

Akční cena

529 Kč

Akční cena

Běžná cena 629 Kč
Akční cena

29 Kč

319 Kč

GELATINA
Plus
360 cps.

Vincentka
přírodní
0,7 l

Doplněk stravy. (1 cps. = 1,47 Kč)

Minerální voda. Výtěžek z přírodního léčivého zdroje. (100 ml = 4,14 Kč)

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

-50 Kč

-20 Kč

-150 Kč

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

Akční cena

349 Kč
Běžná cena 399 Kč

Kalciový
sirup
100 ml
Doplněk stravy.

Běžná cena 39 Kč

Akční cena

139 Kč
Běžná cena 159 Kč

Almiral gel
250 g

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

Běžná cena 369 Kč

Akční cena

549 Kč
Běžná cena 699 Kč
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Vlastní značka 3 za 2

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
Biotin Plus, 60 tbl.
• biotin a zinek přispívají
k normálnímu stavu pokožky a vlasů

79 Kč

• zinek přispívá i k normálnímu stavu nehtů
Doplněk stravy.

Dr.Max
Silymarin
Premium, 30 cps.

Běžná cena za 1 ks

149 Kč

• cholin přispívá k udržení normální funkce
jater a ke správnému metabolismu tuků
Doplněk stravy.

Běžná cena za 1 ks

249 Kč

Dr.Max
DioMax, 60 tbl.

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

Dr.Max
RebioMax ATB
10 tob.
• komplex laktobacilů
a bifidobakterií

Běžná cena za 1 ks

99 Kč

*

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

• 14 miliard mikroorganismů v denní dávce

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Dr.Max
Magnesium B6
Gold, 30 tbl.

Běžná cena za 1 ks

199 Kč

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

Dr.Max
Vitamin D3
1000 I.U., 60 cps.

Běžná cena za 1 ks

179 Kč

• obsahuje vitamin D3, který
přispívá ke správné funkci imunitního systému
a k udržení normálního stavu zubů a kostí

• vysoce vstřebatelná organická forma hořčíku

• vitamin D3 přispívá ke správné činnosti svalů,
normálnímu vstřebávání vápníku a fosforu

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

sleva

30 %

Sleva 30 % platí na všechny produkty značky BEBELO. Nevztahuje se na kojeneckou výživu – BEBELO Milk 1, BEBELO Milk 2 a BEBELO Milk 3. Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném používání. BEBELO Nasal Aspirator, 1 ks, je zdravotnický prostředek. BEBELO Diaper Newborn a Maxi jsou produkty z řady péče o dítě. Ostatní produkty jsou kosmetické přípravky.

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

-80 Kč

Magnezum
Dead Sea Da Vinci
Academia, 60 + 20 tbl.
Síla hořčíku z Mrtvého moře
• snížení únavy a vyčerpání *
• odolnost vůči stresu*
• normální činnost svalů*

-70 Kč

Akční cena

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 249 Kč

V nabídce také Magnezum Dead Sea Da Vinci
Academia, 100 + 40 tbl. za 279 Kč. (1 tbl. = 1,99 Kč)

Tanakan, 90 tbl.

249 Kč
Běžná cena 329 Kč

• k léčbě příznaků kognitivních poruch
u starších osob, zvláště při poruchách prokrvení mozku

Hořčík (oxid hořečnatý ze soli z Mrtvého moře).
Doplňky stravy. (1 tbl. = 2,49 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Přípravek není určen k léčbě kognitivních
poruch u Parkinsonovy choroby, a kognitivních poruch při depresi nebo
metabolických onemocněních. Lék k vnitřnímu užití. Účinná látka: suchý
standardizovaný jinanový extrakt EGb 761. Případné nežádoucí účinky prosím
hlaste i na pharmacovigilance.czech@ipsen.com. TAN-CZ-000025.

-30 Kč

-50 Kč

Pangamin
DIA
180 tbl.

LINEX® FORTE
28 tob.

*

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,66 Kč)

• k léčbě úzkosti,
emočního napětí
a lehkých poruch spánku
• bez věkového omezení
• může být užíván během
těhotenství a kojení

249 Kč

Běžná cena 319 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Sédatif PC® je homeopatický léčivý přípravek k orálnímu podání užívaný tradičně
v homeopatii k léčbě úzkosti, emočního napětí a lehkých poruch spánku.

• nejen při
a po antibiotické léčbě
Akční cena

119 Kč
Běžná cena 149 Kč

Akční cena

199 Kč

• při cestování
a při změně stravy
Doplněk stravy. LINEX® FORTE obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Není určen k náhradě pestré stravy. (1 tob. = 7,11 Kč)

Běžná cena 249 Kč

-60 Kč

-100 Kč

VIGANTOLVIT®
D3 2000 I.U.
60 tbl.

Femibion 2
Těhotenství
28 tbl. + 28 tob.

• Vitamin D3:
– pro správné fungování
imunitního systému
– přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí
– podporuje vstřebávání vápníku v těle

• jedinečné složení pro specifické
potřeby Vás i Vašeho miminka
ve 2. a 3. trimestru těhotenství
• obsahuje kyselinu listovou a aktivní
folát Metafolin, vitamin D3, lutein a DHA
• bohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu

Akční cena

169 Kč

• bez lepku a bez laktózy

Běžná cena 229 Kč

Akční cena

519 Kč

V nabídce také VIGANTOLVIT® OSTEO, 30 tbl., za 179 Kč. (1 tbl. = 5,97 Kč)

V nabídce také Femibion 3 Kojení, 28 tbl. + 28 tob., za 519 Kč.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 2,82 Kč)

Doplňky stravy.

-70 Kč

-30 Kč

NatureVia
Mega brusinky, 60 cps.

NatureVia
Laktobacily 5 imunita
33 rostlinných kapslí

• vysoce koncentrovaný extrakt
z brusinek Cran-Max a extrakt
ze zlatobýlu, který podporuje
zdraví a správnou funkci močového
měchýře a dolních močových cest
• prémiová kvalita
– maximální síla v 1 kapsli

Akční cena

Obsahuje
PROBIOTIKA
a PREBIOTIKA

S láskou k sobě,
blíž přírodě.
• moderní přípravek
s biologicky
vázaným chromem
a extraktem z Gymnema
sylvestre (Gurmar)

SÉDATIF PC®
90 tbl.

Akční cena

399 Kč
Běžná cena 469 Kč

Běžná cena 619 Kč

Akční cena

239 Kč

• nejmodernější probiotikum nové
generace pro péči o vyváženou
střevní mikroflóru
• s vitaminem C pro podporu imunity Běžná cena 269 Kč
• doporučuje se při a po užívání antibiotik
• prémiová kvalita – maximální síla v 1 kapsli

V nabídce také NatureVia Uroperfect
Manóza Rapid, 10 sáčků, za 229 Kč. (1 sáček = 22,90 Kč)

V nabídce také NatureVia Laktobacílky třešňové,
33 pastilek, za 199 Kč. (1 pastilka = 6,03 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,65 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 7,24 Kč)
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-30 Kč

-70 Kč

Lioton®, 100 g

Karpal
AKUT
50 ml

Akční cena

• pro léčbu žilních onemocnění,
křečových žil a jejich komplikací

349 Kč
Běžná cena 379 Kč

• úleva pro těžké, bolavé a oteklé nohy
• pro léčbu poúrazových poškození svalů, šlach a vazů
• pro léčbu pohmožděnin, modřin, otoků, bércových
vředů a následků pooperačního odstranění křečových žil
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Volně prodejný lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu. Ke kožnímu podání.

-50 Kč

HEPAROID®
100 g

• k masáži
při postižení
syndromem
karpálního tunelu

Akční cena

199 Kč

• zmírňuje bolesti a zánět
• podporuje hojení zánětů žil

• omezuje bolestivost ruky
a zlepšuje citlivost prstů
Pečlivě čtěte návod k použití
a informace o bezpečném
používání. Zdravotnický prostředek.

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 269 Kč

-100 Kč

Běžná cena 249 Kč

• snižuje tvorbu otoků po zranění nebo úrazu
• používá se ke zlepšení tvorby jizev po zraněních nebo
operacích a ke změkčení tuhých a vystupujících jizev
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Lék k vnějšímu užití. Obsahuje účinnou látku heparinoidum S.

-6 Kč

PROSTENAL
CONTROL
70 + 20 tbl.
• nejen saw palmetto,
ale špičkové komplexní
složení pro zdravou
prostatu, normální proud
moči a podporu potence

Akční cena

499 Kč

Doplněk stravy. Saw palmetto
přispívá k udržení zdravé prostaty
a normálního proudu moči. Kotvičník
podporuje potenci a vitalitu. (1 tbl. = 5,54 Kč)

Běžná cena 599 Kč

-40 Kč

Akční cena

19 Kč

-30 Kč

Běžná cena 25 Kč

Dr. Popov
kapky bylinné
Kotvičník zemní, 50 ml
• kotvičník zemní přispívá k normální
činnosti pohlavních orgánů
a podporuje hormonální aktivitu
• přispívá také
Akční cena
k svalovému
tonusu
a celkové
Běžná cena 119 Kč
životní energii

FEBICHOL®
50 měkkých
želatinových
tobolek

79 Kč

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

• k léčbě trávicích obtíží
při vleklých onemocněních jater a žlučových cest
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou fenipentol k vnitřnímu užití.

Doplněk stravy. (100 ml = 158 Kč)

Rychlá a efektivní úleva od pálení žáhy!

BEZ
CUKRU
36 tbl.

sleva

30 Kč

48 tbl.

sleva

30 Kč

VÝHODNÉ
BALENÍ
96 tbl.

Rudolfův
pramen
mariánskolázeňský
500 ml
• Rudolfův pramen při obtížích ledvin,
močového měchýře a osteoporóze
Minerální voda. Výtěžek z přírodního léčivého zdroje. (100 ml = 3,80 Kč)

-20 Kč

ENTEROL
10 tob.

sleva

50 Kč

• probiotický lék
• pro prevenci a léčbu průjmů
způsobených antibiotiky
• podpůrná léčba akutního infekčního průjmu
Akční cena

Akční cena

129 Kč 139 Kč 219 Kč
Běžná cena 159 Kč

Běžná cena 169 Kč

Běžná cena 269 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie a Rennie Spearmint bez cukru
680 mg/80 mg žvýkací tablety jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• vhodný pro kojence, děti i dospělé
CH-20220916-91

Akční cena

V nabídce také ENTEROL, 30 tbl., za 399 Kč, ENTEROL,
50 tbl., za 599 Kč a ENTEROL, 10 sáčků, za 149 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou
látkou Saccharomyces boulardii CNCM I-745 k vnitřnímu užití.

Akční cena

159 Kč
Běžná cena 179 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-100 Kč

-50 Kč

-240 Kč

Systane™ ULTRA
zvlhčující oční kapky
bez konzervačních
látek, 10 ml

Hyal-Drop multi
oční kapky, 10 ml

Vlasové hnojivo
150 tbl.

• účinná pomoc pro suché
Akční cena
a podrážděné oči díky vysoké
koncentraci hyaluronátu, který
se v očích přirozeně vyskytuje
• bez konzervantů
Běžná cena 249 Kč
• kapky je možné používat po otevření 6 měsíců

Husté složení, hustý výsledek!

219 Kč
Běžná cena 319 Kč

199 Kč

V nabídce také jiné druhy Systane™ za akční ceny.

V nabídce také Artelac TripleAction
oční kapky, 10 ml, za 269 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. ČNO: 0483.

Canesten GYN 1 den měkká vaginální tobolka
sleva

sleva

120 Kč

40 Kč

• rychlá a výrazná
podpora růstu
a hustoty vlasů díky
vysoké dávce biotinu

Akční cena

629 Kč

V nabídce také kosmetický Běžná cena 869 Kč
přípravek Vlasové hnojivo šampon, 150 ml, za 239 Kč
a ostatní produkty z řady Vlasové hnojivo za akční ceny.
Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,19 Kč)

SVĚDĚNÍ? EKZÉM?
Bepanthen Sensiderm krém 50 g

Ulevuje od svědění do 30 minut.

259 Kč
Běžná cena 299 Kč

Vaginální kvasinková infekce?

Účinná léčba pouze 1 aplikací měkké vaginální tobolky

CH-20220930-35

Akční cena

V nabídce také Canesten® GYN Combi Pack, 1 vaginální tableta + 20 g krém, za 279 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canesten GYN 1 den 500 mg měkká vaginální tobolka je volně prodejný
léčivý přípravek k vaginálnímu použití, obsahuje léčivou látku clotrimazolum.

ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.
Canesten je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu použití, obsahuje léčivou látku klotrimazol.

-50 Kč
Akční cena

499 Kč

EndWarts
Běžná cena 549 Kč
FREEZE 7,5 g
kryoterapie bradavic
• EndWarts Freeze: zmrazení bradavic
V nabídce další produkty řady EndWarts®.
• EndWarts Original a Pen: vysoušení bradavic
• EndWarts Extra: odstranění měkkých fibromů

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
EndWarts ORIGINAL 5 ml roztok k odstranění bradavic, EndWarts PEN 3 ml pero k odstranění bradavic, EndWarts Freeze
a EndWarts Extra jsou zdravotnické prostředky. Číslo notifikované osoby: 0546 (Original a Pen), 0459 (Freeze a Extra).

CH-20220926-13

Běžná cena 349 Kč

299 Kč

Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném používání. Bepanthen Sensiderm krém
je zdravotnický prostředek na léčbu příznaků ekzému.

Nizoral Care tonikum
100 ml

Nizoral
20 mg/g
šampon
100 ml

Akční cena

–80Kč

Akční cena

Běžná cena 419 Kč

Svědění
a šupinatá kůže?
Kožní plíseň?
Lečte ji s Canestenem.

269 Kč

50 g
výhodné
balení

CH-20220921-91

Akční cena

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

• bojuje proti
příčině lupů
• zmírňuje svědění
a zarudnutí
pokožky hlavy
• prevence a léčba
kožních infekcí
způsobených kvasinkami
nebo plísněmi

• zmírňuje pocity svědění
• zklidňuje a hydratuje
suchou pokožku hlavy
• s přírodními extrakty
z magnólie a kaktusu
Akční cena

329 Kč

• bezoplachová péče
vhodná pro každodenní
použití

Běžná cena 419 Kč

Akční cena

219 Kč

Běžná cena 249 Kč
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Nizoral Šampon je volně
prodejný léčivý přípravek s účinnou látkou ketoconazolum k vnějšímu použití a Nizoral Care tonikum je kosmetický přípravek.

PURESSENTIEL
Čisticí roztok
na povrchy i ruce
3 esenciální
oleje, 80 ml

Puressentiel
Čisticí sprej
200 ml
• dýchejte čistší vzduch
doma, v práci nebo
ve svém voze
• hubí roztoče,
bakterie, alergeny,
viry, plísně,
zápachy, moly
a štěnice
Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.
Aromaesenciální čisticí sprej pro domácnost.
Používejte biocidy bezpečným způsobem.

• rychlé čištění
rukou, předmětů,
povrchů bez vody
nebo mýdla
• bez oplachování
Akční cena

499 Kč 159 Kč
Běžná cena 599 Kč

Akční cena

Běžná cena 209 Kč
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Tip na vánoční dárek
-400 Kč

-400 Kč

Dr.Max
Collagen Drink
30 + 15 sáčků

Dr.Max Complex 6
Aktiv, 180 + 90 tbl.
• kombinace glukosaminu,
chondroitinu, MSM, hyaluronátu
sodného, kolagenu typu II
a vitaminu C

• 10 g hydrolyzovaného
kolagenu v denní dávce
• mangan přispívá k normální
tvorbě pojivových tkání

Akční cena

799 Kč

• vitamin C přispívá ke správné tvorbě
kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek
Doplněk stravy. (1 sáček = 17,76 Kč)

Běžná cena 1 199 Kč

• vitamin C přispívá ke správné
tvorbě kolagenu pro normální
funkci kostí a chrupavek

Dr.Max
3BULLUS
90 cps.

799 Kč

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,22 Kč)

-100 Kč

Akční cena

Běžná cena 1 199 Kč

-100 Kč

Dr.Max
Omega 3
Premium, 90 + 30 cps.

Akční cena

469 Kč

• kombinace rostlinných
extraktů a zinku
• damiána pravá přispívá
Běžná cena 569 Kč
k dobrému sexuálnímu zdraví
• kotvičník zemní příznivě působí na hladinu
pohlavních hormonů a na funkci reprodukčního systému
• slivoň africká přispívá k normální funkci prostaty,
močového měchýře a dolních močových cest

*

Při příjmu 250 mg EPA a DHA denně. **Při příjmu 250 mg DHA denně.

-150 Kč

-150 Kč

Dr.Max
Premium
GoldAktiv
120 cps.

Doplněk stravy. (1 cps. = 4,16 Kč)

499 Kč

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,82 Kč)

Akční cena

449 Kč
Běžná cena 599 Kč

• vysoká dávka karotenoidů luteinu a zeaxanthinu
• navíc s betakarotenem a vitaminy C a E

Běžná cena 649 Kč

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,74 Kč)

-50 Kč

skinexpert BY DR.MAX®
ReviHair
60 cps.

• přeslička rolní přispívá k dobrému
stavu pleti, nehtů a vlasů

Dr.Max
Lutein Complex
Premium
90 + 30 cps.

Akční cena

-20 Kč

• kombinace vysokého obsahu
aminokyselin a extraktu
z přesličky rolní s komplexem
vitaminů a minerálů

Běžná cena 449 Kč

• DHA přispívá k udržení správné činnosti
mozku a normálního stavu zraku**
Doplněk stravy. (1 cps. = 2,91 Kč)

• s výtažkem z ženšenu pravého

349 Kč

• EPA a DHA přispívají
k normální činnosti srdce*

Doplněk stravy. (1 cps = 5,21 Kč)

• obsažené
vitaminy B2,
B6, B12, C
a železo přispívají
ke snížení míry
únavy a vyčerpání

Akční cena

Akční cena

229 Kč
Běžná cena 249 Kč

Dr.Max
Multivitamin
Energy
100 tbl.
• komplexní složení 13 vitaminů
a 10 minerálů pro dospělé
Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,49 Kč)

Akční cena

349 Kč
Běžná cena 399 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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2+ 1

URIAGE
Xémose
celá řada
• p řípravky pro pokožku suchou a se sklony k atopii
• z klidňují a tlumí podráždění a pocity svědění
• p oskytují pokožce vysoký a dlouhotrvající komfort
Při nákupu tří libovolných přípravků značky Uriage z řady Xémose
získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich za 0,01 Kč.
Kosmetické přípravky.

1+ 1
NUANCE
Youth Complex
denní krém
pro suchou pleť
50 ml
• h ydratační denní krém,
pro ochranu a výživu
mladé pleti
• v hodný pro suchou pleť
• z lepšuje elasticitu pleti a chrání ji
proti škodlivým vlivům okolního prostředí
• o bsahuje přírodní aktivní látky
Při nákupu dvou balení získá držitel Karty
výhod Dr.Max druhé z nich za 0,01 Kč.
Kosmetický přípravek.

Běžná cena

499 Kč

Péči o pleť
přenechte
odborníkům
V lékárnách Dr.Max se můžete spolehnout nejen
na kvalitní, šetrné a účinné přípravky na pleť,
ale také na odbornou pomoc při výběru vhodné
kosmetiky. V našich dermocentrech jsou Vám
k dispozici naše dermoporadkyně, které Vám
poskytnou profesionální diagnostiku pleti.

12

Pro zdraví a krásu

É
V
O
N
skinexpert
BY DR.MAX®
Sprchové oleje
– více druhů
250 ml

1+ 1

• p éče o pokožku bohatá
na přírodní oleje
• p ři kontaktu s vodou se změní
v sametovou emulzi
• v ýběr ze tří vůní – mandle,
levandule, citrónová tráva
Běžná cena

249 Kč
Při nákupu dvou balení získá držitel Karty
výhod Dr.Max druhé z nich za 0,01 Kč.
Kosmetické přípravky.

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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1+1

-50 Kč

Běžná cena za 1 ks

129 Kč

Akční cena

99

• chrání zuby

Lacalut Aktiv
Kč
zubní pasta
Běžná
cena
149 Kč
ochrana dásní
& citlivé zuby, 75 ml

Při koupi 2 balení obdržíte druhé balení za 0,01 Kč.

• k ochraně před paradontózou a zánětem dásní
• speciální složení Sensitive snižuje citlivost zubních krčků

Kosmetický přípravek.

Kosmetický přípravek.

AKCE

-20 Kč

Inhalátor kompres.
OMRON C101
Essential

Indulona
krém na ruce
85 ml

Meridol
zubní pasta, 75 ml

• podporuje přirozenou regeneraci podrážděných dásní

Trápí Vás rýma, kašel, nachlazení?
Použijte cílenou léčbu dýchacích cest pomocí inhalátoru.
• pomáhá zvlhčovat horní a dolní cesty dýchací
a inhalovat medikační roztok
Akční cena
• snadné použití
• 3 roky záruka
Navíc k inhalaci Vincentka,
Běžná cena 1390 Kč
100 ml, za 0,01 Kč!

990 Kč

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

MoliCare Lady a Men
• diskrétní a pohodlné vložky MoliCare
Lady jsou určeny pro ženy
s občasným únikem moči

369 Kč

• nutričně kompletní tekutá výživa
pro pacienty s nedostatečným příjmem energie
a živin nebo nechutenstvím z různých příčin
• zvlášť vhodná pro pacienty s nedostatečnou
výživou (např. senioři), před operací i po ní
a pro pacienty s nádorovým onemocněním

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské
účely. Určeno k užívání pod dohledem lékaře. (100 g = 42,17 Kč)

HemaGel
PROCTO
10 čípků
• čípky k podpoře hojení
Akční cena
akutních i chronických ran
sliznice v oblasti konečníku
• zmírňuje krvácení u hemoroidů
Běžná cena 289 Kč
a také po Barronově ligatuře
• odstraňuje nepříjemné pocity, zejména pálení a svědění
• zavádí se pouze 1× denně večer

229 Kč

• změkčení, regenerace a hydratace pokožky
V nabídce také Indulona měsíčková, 85 ml,
a Indulona pánská, 85 ml, za 39 Kč.

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

Kosmetické přípravky.

-700 Kč

Tlakoměr Veroval®
DUO CONTROL
od značky HARTMANN

• pro rychlé a přesné měření
teploty na čele či v uchu

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

39 Kč
Běžná cena 59 Kč

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

Infračervený
dotykový
teploměr
Veroval 2v1

V nabídce také Thermoval
Baby bezdotykový infračervený teploměr za 999 Kč.

Běžná cena

-60 Kč

Akční cena

• kompletní ochrana a péče o pokožku

-460 Kč

Nutridrink
Compact balíček
7+2

Akční cena

590 Kč
Běžná cena 1 050 Kč

sleva

15 %

• díky prodyšnému a jemnému
povrchu s Aloe Vera
pomáhají pokožce dýchat
• bezpečně pohltí moč i zápach
• vložky jsou diskrétní pod oblečením
Dostupné ve všech
ostatních variantách.

• technologie pro velmi přesné
výsledky i u pacientů s arytmií
• měří krevní tlak, pulz a detekuje arytmie
• tvarovaná manžeta pro snadné a šetrné měření
• kvalita potvrzena Evropskou společností pro hypertenzi
• 5 let záruka

Akční cena

1890 Kč
Běžná cena 2 590 Kč

V nabídce také Pažní tlakoměr Veroval® s adaptérem za 1 590 Kč.
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky.

-10 Kč

Abena Man
Formula 2
• anatomicky
tvarované pánské
inkontinenční vložky
Akční cena

79 Kč
Běžná cena 89 Kč

Sleva se nevztahuje na výdej
zdravotnických prostředků na poukaz.

V nabídce více variant a velikostí.

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

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky.
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Péče o dítě
PRO ÚŽASNOU
BUDOUCNOST
NAŠICH NEJMENŠÍCH

-70 Kč

Sunar BIO 3
700 g
• BIO smetana
• bez palmového oleje
• 100% recyklovatelný obal*

Akční cena

429 Kč

BEBA COMFORT
2, 3, 4, 5, 800 g

Běžná cena 499 Kč

• prémiová kojenecká
výživa s prebiotickými
oligosacharidy 2´FL
a probiotiky
L.reuteri, po vzoru
mateřského mléka

V nabídce také Sunar BIO 2, 700 g.
*

Víčko, odměrka a plechovka.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by
měla být podávána pouze na základě doporučení lékaře. Potravina
pro zvláštní výživu. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální
mléka. Způsob přípravy, dávkování a další informace o výrobcích
najdete na www.sunar.cz. (100 g = 61,29 Kč)

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.

NUTRILON
PRO PODPORU
IMUNITY*

-480 Kč

Nutrilon Advanced 2–5
800 g (včetně příchutí)
• se směsí prebiotik GOS/FOS
• s oligosacharidem mateřského
mléka 3’GL (3‘ galaktosyllaktóza),
který přináší náš unikátní proces
• vyvinuto na základě výzkumu
výživy v raném věku
*

Akční cena

Sunar®
Complex
2, 3, 4, 5, 600 g

Při koupi 6 ks

366 Kč/ks

• naše nejoblíbenější receptura
• z plnotučného mléka
• bez palmového oleje

Běžná cena 499 Kč/ks

Nutrilon, tak jako všechna pokračovací mléka, obsahuje vitaminy C a D, které přispívají k normální funkci imunitního systému.

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 = 45,75 Kč)

Při koupi 6 ks

219 Kč/ks

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla
být podávána pouze na základě doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní
výživu. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální mléka. Způsob přípravy,
dávkování a další informace o výrobcích najdete na www.sunar.cz. (100 g = 36,50 Kč)

Běžná cena 299 Kč/ks

-60 Kč

Mustela® Balzám pro
klidnější spánek, 40 ml
• pro děti od narození;
97 % přírodního složení

• osvěžující vůně borovice zajistí
dítěti větší pohodlí při usínání

Kosmetický přípravek.

Ibuprofen Dr.Max
100 mg/5 ml
perorální suspenze
100 ml

• vitamin C
ve formě kapek,
s dávkováním
pro různé
věkové skupiny

• lipové květy a výtažky z heřmánku
pomáhají dítěti relaxovat

20 % sleva na další
produkty značky Mustela®.

Cebion®
kapky
30 ml

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 229 Kč

• bez cukru,
konzervantů
a nadbytečných
pomocných látek
Doplněk stravy. (100 ml = 530 Kč)

Běžná cena

159 Kč

• tlumí bolest hlavy a zubů
• snižuje horečku spojenou
s příznaky chřipky a nachlazení
• pro děti od 3 měsíců
(s hmotností vyšší než 5 kg)
• meruňková příchuť
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
ibuprofen k vnitřnímu užití.

Běžná cena

119 Kč

-40 Kč

Sudocrem®
MULTI-EXPERT
125 g
• 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

149 Kč
Běžná cena 189 Kč

Vibovit
+
Frisbee
50 + 50 želé

Běžná cena

• vánoční nabídka Vibovit: 2× frisbee NAVÍC k nákupu dvojbalení

349 Kč

• Vibovit Imunity a Vibovit Farma
Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pevné a vyvážené stravy. Akce platí do vyprodání zásob na lékárnách.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
15

-40 Kč

Drontal Dog Flavour
150/144/50 mg
tablety
2 tbl.
• tablety pro snadné
odčervení psů

Akční cena

159 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Veterinární
léčivé přípravky. Výdej léčivých přípravků
není vázán na veterinární předpis.

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.

Běžná cena 199 Kč

-140 Kč
PET HEALTH CARE
Péče o klouby
90 tbl.
• obsahuje 5 aktivních látek,
stavebních kamenů chrupavky
• má příznivý vliv na stavbu
a výživu kloubní chrupavky,
elasticitu kloubní tekutiny

Akční cena

499 Kč

Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. Veterinární přípravek.

Běžná cena 639 Kč

-50 Kč

RespiPro VK
FFP2 respirátor
2 ks v balení

Akce platí pro všechny přípravky
PET HEALTH CARE do 30. 11. 2022 nebo
do vyprodání zásob. Tuto akci nelze
kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

-20 Kč

Akční cena

349 Kč

Běžná cena

Akční cena

99 Kč

• samosterilizační funkce,
akcelerovaná měď deaktivuje viry a bakterie

Respirátor
FFP2 PRIMUS
10 ks v balení

• velikost L a M

• v nabídce varianty black, white a pastel

Osobní ochranný prostředek.

Osobní ochranný prostředek.

• nanovlákenná membrána

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

Běžná cena 399 Kč

Běžná cena 119 Kč

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

• jednorázový test k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2

Testovací
proužky
pro glukometr GlucoLab

Balení obsahuje: glukometr, 25 ks testovacích
proužků, 25 ks lancet, odběrové pero a pouzdro.

349 Kč

249 Kč

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

Glukometr GlucoLab s 25 ks
testovacích proužků + 25 lancet
Pro přesné měření cukru v krvi.
• velký a čitelný displej, jednoduché a intuitivní ovládání
• přesné měření, výsledek do 5 sekund
• automatické kódování
Akční cena
testovacího proužku
• paměť na 365 výsledků
• rozdělení výsledků:
Běžná cena 488 Kč
před a po jídle či po pohybu

SAFECARE
COVID-19 Antigen
Rapid Test, 5 ks

Sada kvalitních testovacích
proužků GlucoLab (2× 25 ks)

50 ks
Akční cena

279 Kč
Běžná cena 299 Kč

• samonasávací proužky GlucoLab
• automatické kódování
• kód SÚKL (pojišťovny): 5001317
Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném
použití. Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro.

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. 11. 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.

