
Akční nabídka pro členy 
klientského programu 10/2022

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

Doplněk stravy. (1 tob. = 6,73 Kč)

• 70 % imunitních buněk  
se nachází ve střevech,  
a proto je vhodné o střeva pečovat

• Biopron 9 Premium doplňuje střevní 
mikrobiotu probiotiky a prebiotiky

BIOPRON® 9 
Premium
30 + 10 tob. 

V nabídce také Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 10 sáčků, za 179 Kč.
*Iqvia sell out data kategorie 01B1 MAT 04/2022.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.  
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

• díky paracetamolu snižuje horečku, 
odstraňuje bolest hlavy a bolest v krku

• s přídavkem léčivé látky na uvolnění 
ucpaného nosu a s vitaminem C

Coldrex MAXGrip Citron, 10 sáčků  
Nejprodávanější horký nápoj  
na chřipku a nachlazení v ČR* 

*In vitro – dle SPC.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

• antivirový, antibakteriální 
a antifungální účinek za 1 minutu*

• snížení bolesti v krku  
po pěti minutách

Strepsils 
Med a Citron 
24 pastilek

V nabídce také Strepsils Mentol a Eukalyptus, 24 pastilek, za 159 Kč 
a Strepsils Pomeranč s vitaminem C, 24 pastilek, za 159 Kč.

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

• úleva od bolesti hlavy, 
zubů i zad a migrény

• pomáhá při podvrtnutí 
a natažení svalů

• působí protizánětlivě

• od 12 let a 40 kg  
tělesné váhy

Brufen 400 
100 tbl.

Sleva až 150 Kč platí na léčivé přípravky z kategorie antikoncepce, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Výdej těchto léčivých přípravků je podmíněn předložením platného lékařského předpisu v lékárně. Neplatí na nouzová kontraceptiva a nitroděložní tělíska.

Antikoncepce 
ještě výhodněji
V říjnu jsme pro Vás snížili již tak výhodné ceny 
ANTIKONCEPCE, jsou tak nyní ještě výhodnější...

ušetříte až       150 Kč 

-20 Kč -30 Kč

-50 Kč

Běžná cena 299 Kč

269  Kč
Akční cena

-30 Kč

Běžná cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč

139  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

* Centrum Imunita obsahuje vitaminy C, D a A, minerály zinek a selen a extrakt  
z plodu černého bezu, které podporují normální funkci imunitního systému. 

Doplněk stravy. (1 cps. = 4,82 Kč)

• každodenní trojitá podpora*  
imunity v  1 měkké kapsli

• unikátní trojkombinace vitaminů, minerálů  
a extraktu z černého bezu pro podporu imunitního systému*

Centrum 
IMUNITA s extraktem 
z černého bezu 
60 měkkých kapslí

V nabídce také Oscillococcinum®, 6 dávek, za 189 Kč.

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,33 Kč)

• originální hlíva od českého  
výrobce bez příměsí a konzervačních látek

• s deklarovaným množstvím betaglukanů a 3 kmeny 
probiotických kultur v množství 10 mld. v denní dávce

TEREZIA  
Hlíva ústřičná  
+ lactobacily  
60 + 60 cps. 

Doplněk stravy. (1 tob. = 5,65 Kč)

• obsahuje 200 mg přírodního  
betaglukanu, 150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D

• vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému

• betaglukan je kvasničného původu  
s garancí čistoty min. 80 %

Betaglukan 
IMU 200 mg 
60 tob.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný 
tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

• prevence a léčba chřipkových  
stavů, jako jsou např. horečka,  
zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů

• bez věkového omezení

• může se užívat během těhotenství a kojení

OSCILLOCOCCINUM® 
30 dávek

V nabídce také NatureVia® 
ImunoHelp, 30 cps., za 179 Kč. 
(1 cps. = 5,97 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 4,48 Kč)

• komplex vitaminů C a D3, 
rostlinných extraktů z echinacey, 
rakytníku, šípku a organicky 
vázaného zinku k podpoře imunity 
a přirozené obranyschopnosti

NatureVia® 
ImunoHelp, 60 cps.

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

• zmírňuje a zkracuje příznaky  
chřipky a nachlazení

• s postupným uvolňováním  
vitaminu C až 12 hodin  
pro jeho lepší vstřebávání

• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním

Celaskon®  
LONG EFFECT
30 tob.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,65 Kč)

• želatinové multivitaminy s minerály pro dospělé, 
100 % doporučené denní dávky ve 2 gummies

• bez zapíjení

• skvělá chuť a mix ovocných příchutí

• bez umělých barviv a sladidel

• s echinaceou pro podporu  
imunity nebo rakytníkem  
pro aktivní život po padesátce

Spektrum gummies IMUNITA, 60 tbl.
Spektrum gummies LONGEVITY, 60 tbl.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 2,99 Kč)

• komplexní složení 13 vitaminů 
a 10 minerálů pro dospělé

Dr.Max 
Multivitamin 
Energy, 100 tbl.

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

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,30 Kč)

• kombinace vysoké dávky  
vitaminu C s podpůrnými látkami 

• vitamin C přispívá ke správné  
funkci imunitního systému  
a ke snížení míry únavy a vyčerpání 

• šípky přispívají k podpoře přirozené obranyschopnosti

Dr.Max 
Vitamin C 1000 mg 
High Effect
30 tbl.

Běžná cena 749 Kč

589  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

339  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 339 Kč

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 369 Kč

289  Kč
Akční cena

Běžná cena 549 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

-160 Kč

-40 Kč

-60 Kč -70 Kč

-80 Kč

-150 Kč

-100 Kč

Běžná cena 369 Kč

279  Kč
Akční cena

-90 Kč

-56 Kč

Běžná cena 155 Kč

99  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplňky stravy. (1 sáček = 1,95 Kč)

• máta, šípek, zlatobýl a rakytník  
podporují přirozenou  
obranyschopnost a imunitní systém

• složení čaje bylo schváleno Českou pediatrickou 
společností, je vhodné pro děti od ukončeného 9. měsíce

Apotheke  
Dětský čaj 
BIO na imunitu, 20 sáčků

V nabídce také Apotheke Dětský čaj BIO 
fenyklový, 20 nálevových sáčků, za 39 Kč.

Doplněk stravy. (1 cps. = 1,98 Kč)

• vitamin D přispívá k dobré  
funkci imunitního systému a k udržení normálního  
stavu zubů, kostí a normální činnosti svalů

Dr.Max 
Vitamin D 
2000 IU 
60 cps.

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,32 Kč)

• fermentovaný česnek s vysokou  
koncentrací účinných látek

• česnek pomáhá udržovat správnou  
hladinu cholesterolu a lipidů v krvi

• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

TEREZIA  
Černý česnek, 60 cps.

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,98 Kč)

• reishi podporuje přirozenou 
obranyschopnost organismu 
a normální funkci  
oběhového systému

• bez příměsí a konzervačních 
látek, ve 100% kvalitě

V nabídce také TEREZIA Reishi BIO, 120 cps., za 699 Kč. 
(1 cps. = 5,83 Kč)

V nabídce také TEREZIA Černý česnek,  
30 cps., za 199 Kč. (1 cps. = 6,63 Kč)

TEREZIA  
Reishi BIO, 60 cps.

• bylinná směs s šípkem, 
černým bezem, lipovým 
květem a zlatobýlem 
podporuje přirozenou 
obranyschopnost 
Vašeho těla

Bylinné čaje. (1 sáček = 1,97 Kč)

LEROS 
Cesty 
dýchací 
20 sáčků

V nabídce více druhů.

Funkční čaje. (100 g = 175 Kč)

• funkční bylinný čaj

TEEKANNE 
Průdušky a plíce
20 g

V nabídce více druhů.Při nákupu 3 balení získáte nejlevnější z nich za 0,01 Kč.

2 + 1

Potlačí touhu 
po cigaretě již 
po 30 sekundách*

*Při užití 2 dávek. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivé přípravky. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka 
obsahuje nikotin a je k podání do úst. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. CZ-NI-2200100.

svěží 
máta

svěží 
máta

lesní 
ovoce

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,58 Kč)

• český originál

• určen k dlouhodobému užívání

• patentovaná látka ProteQuine®  
a vitamin C pro normální funkci imunity

• balení na 4 měsíce

Preventan® 
Clasic  
s příchutí 
90+30 tbl.

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 619 Kč

419  Kč
Akční cena

-40 Kč

-170 Kč

-20 Kč -16 Kč

-200 Kč

Běžná cena 549 Kč

379  Kč
Akční cena

Běžná cena 55 Kč

35  Kč
Akční cena

Běžná cena 55 Kč

39  Kč
Akční cena

749  Kč 439  Kč 439  Kč

5%
SLEVA

10%
SLEVA

10%
SLEVA

Běžná cena 
499 Kč

Běžná cena 
499 Kč

Běžná cena 
799 Kč

Běžná cena 768 Kč

549  Kč
Akční cena

-219 Kč

59  Kč/ks
Běžná cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

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

• ulevuje při suchém a vlhkém kašli,  
ulevuje při škrábání v krku

• zklidňuje podrážděný krk, snižuje bolest v krku

StopKašel 
MEDICAL SIRUP Dr.Weiss 
200 ml + 100 ml

V nabídce také StopKašel 
ANGIN-EX sprej na bolest 
v krku, 30 ml, za 139 Kč  
a další přípravky STOPKAŠEL.

Physiomer  
Hypertonic, 135 ml

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

• čistí nosní sliznici a pomáhá  
tak odstraňovat viry a bakterie

• snižuje otok nosní  
sliznice při rýmě

• 100% mořská voda  
bohatá na minerály

• bezpečná pro dlouhodobé použití

 V nabídce více druhů.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou cineolum k vnitřnímu užití.

• léčí zánět průdušek, běžné  
nachlazení, rozpouští hustý hlen,  
a tím usnadňuje vykašlávání 

• léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým účinkem

Soledum® 
200 mg
20 enterosolventních  
měkkých tob.

V nabídce také Soledum® 100 mg,  
20 enterosolventních měkkých tob., za 139 Kč.

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

• ulevuje od příznaků chřipky  
a nachlazení, jako jsou:  
– horečka  
– bolest hlavy  
– ucpaný nos  
– bolest v krku

• díky kofeinu působí i proti únavě a ospalosti

PARALEN® GRIP  
chřipka a bolest 
24 tbl.

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

• k úlevě od bolesti hlavy, zubů,  
svalů, kloubů a menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí zánět

Algirin
500 mg tablety, 10 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu. Správné použití konzultujte se svým lékařem 
či lékárníkem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého užívání.

• expektorans ve formě sirupu 

• tradiční rostlinný léčivý  
přípravek obsahuje hustý  
extrakt z břečťanového listu

• podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení

• již od narození

Hedelix sirup 
200 ml

V nabídce také Sinecod 
50 mg, 10 tbl., za 179 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou  
butamirát-citrát k vnitřnímu užití.

• proti suchému, dráždivému  
kašli různého původu

• vhodný pro dospělé a děti od 3 let

• sirup s vanilkovou příchutí

• velmi dobře snášen i při vysokém dávkování

Sinecod, 200 ml

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

• léčivý přípravek na vlhký kašel,  
rýmu a zánět dutin

• ředí hlen, nezvyšuje jeho objem 
• působí proti bakteriím
• pro děti od 12 let a dospělé

ERDOMED  
225 mg  
granule  
pro perorální  
suspenzi, 20 sáčků

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

• léčí vlhký kašel

• stačí 1 tableta 1× denně

• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání

• má navíc antioxidační účinek

ACC® LONG  
600 mg šumivé 
tablety, 10 tbl.

V nabídce také ACC® 20 mg/ml sirup, 100 ml, za 129 Kč.

Běžná cena 259 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 279 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 239 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč

219  Kč
Akční cena

-30 Kč

-50 Kč

-30 Kč

-10 Kč

-70 Kč

-40 Kč

-30 Kč

-30 Kč

-70 Kč

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena
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Reklama na  léčivé přípravky. Nosní sprej, roztok, OLYNTH® HA 1 mg/ml, 
OLYNTH® 1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok 
OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid 
a  dexpanthenol. Jsou určeny k  podání do  nosu. Před použitím si pečlivě 

přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2200054.

sleva

Nízké ceny pro Vaše zdraví

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

• podporuje  
regeneraci jater

• obsahuje esenciální 
fosfolipidy, které 
urychlují a podporují 
obnovu jaterních buněk

Essentiale® 
300 mg 
100 tob.

V nabídce také Nasivin® Sensitive  
pro děti, 0,01 mg/ml nosní sprej, 10 ml, za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky 
s účinnou látkou oxymetazolin-hydrochlorid k nosnímu podání.

• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny a působí protivirově
• účinek se může projevit do 25 sekund  

po podání a přetrvává až 12 hodin
• neobsahuje konzervační látky 
• sprej proti rýmě pro děti od 6 let, dospívající a dospělé

Nasivin® 
Sensitive 
0,5 mg/ml  
nosní sprej, roztok, 10 ml

V nabídce také NatureVia®  
Ostropestřec Forte, 120 cps., za 469 Kč. (1 cps. = 3,91 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 4,65 Kč)

• 200 mg silymarinu,  
který podporuje  
normální činnost  
jater a pročištění

• silný a účinný
• maximální síla v jedné kapsli

NatureVia® 
Ostropestřec 
Forte, 60 cps.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Lék k aplikaci do nosu.  
Obsahuje léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid.

• nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu

• uvolní ucpaný nos během několika minut a až na 12 hodin

• obsahuje extrakt z aloe vera a eukalyptol (cineol)

Sinex Vicks  
Aloe a Eukalyptus 
0,5 mg/ml  
nosní sprej, roztok, 15 ml

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

• účinná pomoc při pálení  
žáhy – snižuje množství kyseliny,  
která se tvoří ve Vašem žaludku

• po poradě s lékařem mohou užívat i těhotné či kojící ženy

Helicid 20 
Zentiva
14 enterosolventních 
tvrdých tob.

Chytrá volba
při rýmě

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

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

• proti zánětu a bolesti  
v krku a dutině ústní

• šetrný aplikátor

• příchuť máty

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou levodropropizin k vnitřnímu užití.

• rychlá úleva od suchého kašle

• působí přímo v dýchacích cestách  
bez nežádoucího ovlivnění mozku

• kapky s příchutí lesního ovoce a sirup s příchutí 
třešně pro dospělé a děti od 2 let, tablety od 12 let

Levopront, kapky, 15 ml

V nabídce také Levopront  
sirup, 120 ml, za 129 Kč.

Běžná cena 429 Kč

329  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 359 Kč

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-20 Kč

-100 Kč -80 Kč

-30 Kč

-30 Kč

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 95 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-30 Kč

Běžná cena 179 Kč

129  Kč
Akční cena

-50 Kč
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Vybrané léčivé přípravky na recept: ceník antikoncepce v lékárnách Dr.Max

www.drmax.cz

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.

Ušetřete až  polovinu 
z doplatku na recept.

Název produktu Prodejní cena pro držitele 
Karty výhod Dr.Max1

Prodejní cena bez  
Karty výhod Dr.Max2

Úspora pro držitele  
Karty výhod Dr.Max3

AYREEN 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21 559 Kč 699 Kč 140 Kč

AZALIA 75 MIKROGRAMU POTAHOVANÉ POR TBL FLM 3X28X75 479 Kč 619 Kč 140 Kč

BONADEA POR TBL FLM 3X21 509 Kč 639 Kč 130 Kč

DIECYCLEN 2 MG/0,03 MG POTAHOVANÉ TABLETY  
TBL FLM 3X28X2MG/0,03MG 429 Kč 549 Kč 120 Kč

DIENILLE POTAHOVANÉ TABLETY TBL FLM 3X21X2MG/0,03MG 429 Kč 549 Kč 120 Kč

JANGEE 0,03 MG/3 MG 28 POTAHOVANÝCH TABLET  
TBL FLM 3X28(21+7)X0,03MG/3MG 429 Kč 549 Kč 120 Kč

KATYA POR TBL OBD 3X21 489 Kč 619 Kč 130 Kč

LEVERETTE 0,15 MG/0,03 MG POTAHOVANÉ TABLETY  
POR TBL FLM 3X28 429 Kč 549 Kč 120 Kč

LINDYNETTE 20 POR TBL OBD 6X21 749 Kč 899 Kč 150 Kč

LINDYNETTE 20 TBL 3X21 419 Kč 519 Kč 100 Kč

LUSIENNE 0,075MG/0,02MG TBL NOB 3X21 379 Kč 499 Kč 120 Kč

MINISISTON 0,125MG/0,030MG TBL OBD 3X21 409 Kč 519 Kč 110 Kč

MISTRA 2 MG/0,03 MG POTAHOVANÉ POR TBL FLM 63 549 Kč 699 Kč 150 Kč

MYWY 0,02 MG/3 MG POR TBL FLM 3X28 549 Kč 699 Kč 150 Kč

SUNYA POR TBL OBD 3X21 419 Kč 519 Kč 100 Kč

YOSEFINNE 0,02MG/3MG TBL FLM 3X28(24+4) 589 Kč 729 Kč 140 Kč

EBELYA 150 MIKROGRAMŮ/30 MIKROGRAMŮ  
POR TBL OBD 3X21X0.15MG/0.03MG 449 Kč 589 Kč 140 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. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce.
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Doplněk stravy.

Doplňky stravy.

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

• obsahuje vitamin C 
a zinek, které přispívají 
k dobré funkci 
imunitního systému

• obsahuje extrakt  
z pukléřky islandské,  
která napomáhá 
k normální funkci dýchacího  
systému a je přirozeným antioxidantem

• měkké a snadno polykatelné kapsle

• simethicon je látka pro zmírnění  
pocitu plnosti, pocitů nadýmání a říhání

Dr.Max 
Vitamin C + Zinc
20 eff. tbl.

Dr.Max 
Islandský 
lišejník
36 pastilek

Dr.Max 
Simethicon 
80 mg, 60 cps.

V nabídce více druhů pastilek.

V nabídce také Dr.Max Simethicone Baby, 30 ml, za 129 Kč.

www.drmax.cz
Při nákupu 3 vybraných produktů značky Dr.Max uvedených  
na této straně zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů  
pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.  

Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

Vlastní značka 3 za 2

Doplněk stravy.

• vitamin D přispívá ke správnému 
fungování imunitního systému

• s příchutí citronů a limetek

Dr.Max   
Vitamin D 2000 IU
20 šumivých tablet

Doplněk stravy.

• vitamin D3 přispívá k udržení  
dobrého stavu kostí a zubů,  
k dobré činnosti svalů  
a podporuje správnou  
funkci imunitního systému

• vhodné pro děti od 14 dnů po narození

Dr.Max 
Vitamin D3 
Baby 
10 ml

Doplněk stravy.

• vitamin D3 přispívá 
k udržení dobrého stavu 
kostí a zubů, k dobré 
činnosti svalů a podporuje 
správnou funkci 
imunitního systému

• vhodné pro děti od 3 let

Dr.Max  
Vitamin D3 
Kids 
30 twist-off cps.

Doplněk stravy.

• obsahuje ashwagandhu 
(indický ženšen), která podporuje odolnost 
proti stresu a vitalitu a působí proti únavě

• obsahuje také vitamin B6 a B12, které 
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání

Dr.Max 
Goodbye Stress
30 cps.

Doplněk stravy.

• kombinace bylinných  
extraktů a aminokyseliny L-theaninu

• kozlík působí proti stresu a má relaxační účinky

• extrakt z chmelových šištic přispívá  
k normální činnosti nervové soustavy

Dr.Max  
Happy 
Sleep
30 cps.

Doplněk stravy.

• bylinné pastilky bez cukru  
s extraktem šalvěje lékařské  
(Salvia officinalis L.) a vitaminem C

• šalvěj přispívá k přirozené obranyschopnosti  
organismu a příznivě ovlivňuje dýchací systém

• vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému

Dr.Max 
Šalvěj  
bez cukru
24 pastilek

Doplněk stravy.

• vitaminy B1, B2 a B7 přispívají  
ke správné činnosti nervové soustavy

• vitaminy B3 a B5 napomáhají ke snížení míry únavy a vyčerpání

Dr.Max 
Vitamin B 
Complex Forte
100 tbl. 

249  Kč
Běžná cena za 1 ks

119  Kč
Běžná cena za 1 ks

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

89  Kč
Běžná cena za 1 ks

89  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.

• k léčbě bolesti hlavy, zubů,  
migrény nebo menstruačních bolestí 

• ve formě měkkých tobolek pro rychlý účinek

Ibuprofen  
Dr.Max 400 mg
30 měkkých tobolek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofenum 5 g/100 g k vnějšímu užití. 

• zlatý krém z lékárny tlumí bolest  
a léčí záněty kloubů 

• německá kvalita za dostupnou cenu

Dolgit® krém
100 g

Při koupi Voltaren Forte 20 mg/g gel, 180 g, získáte navíc  
rychleschnoucí ručník za 0,01 Kč. Akce platí do vydání zásob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Caltrate 
PLUS
90 tbl.
• k prevenci a doplnění  

léčby osteoporózy

• kombinovaný přípravek  
s vápníkem, vitaminem D  
a pěti důležitými  
kostními minerály

• pro dospělé a děti od 12 let

Voltaren 
Forte 20 mg/g gel, 180 g

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

• analgetikum ve formě gelu s účinkem na 24 hodin při použití 2× denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

• snadno otevíratelný uzávěr

V nabídce také Nurofen Rapid 400 mg, 20 měkkých tob., za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.

• rychlá a účinná úleva od horečky a bolesti,  
včetně bolesti hlavy, zad, zubů či bolesti při menstruaci

Nurofen  
Rapid 400 mg 
30 měkkých tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou diklofenak epolamin ke kožnímu podání.

• léčí bolest, zánět a otok  
kloubů, svalů a šlach  
po úrazech pohybového aparátu

Flector® 
180 mg 
léčivá 
náplast, 5 ks

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

• krystalicky čistý dexibuprofen 

• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo

• pomáhá při bolesti svalů, kloubů,  
šlach a kostí, jako je např. bolest zad

• čistě proti bolesti

Ibolex® 
200 mg
20 potahovaných tbl.
Nová generace léku proti bolesti

Kosmetické přípravky.

• masážní gel  
s bylinnými extrakty

Dr.Max 
Koňský gel 
chladivý
350 ml

V nabídce také Dr.Max Koňský  
gel hřejivý, 350 ml a Dr.Max  
Koňský gel extra hřejivý, 350 ml, za 119 Kč.

Běžná cena 529 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-20 Kč

-40 Kč

-70 Kč -20 Kč

-50 Kč

-100 Kč

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč/ks

129  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

109  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. (1 cps = 5,21 Kč) Doplněk stravy. (1 cps = 3,54 Kč)

Doplňky stravy. (100 g = 316,29 Kč)

• kombinace rostlinných  
extraktů a zinku

• damiána pravá přispívá  
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 

• kopřiva dvoudomá přispívá k udržení normální funkce 
prostaty a také napomáhá vylučování vody z organismu

• kolagen Vital Proteins Marine Collagen 
podpoří mladistvý vzhled, obsahuje 12 g 
vysoce kvalitního mořského kolagenu 
na dávku, je bez chuti a zápachu 
a výborně se rozpouští v jakémkoliv 
teplém i studeném nápoji

Dr.Max 
3BULLUS
90 cps.

Dr.Max 
Prostate 
Complex
90 cps.

Vital Proteins 
Marine Collagen, 221 g

V akční nabídce také Vital Proteins  
Collagen Peptides, 284 g, za 499 Kč. (100 g = 175,70 Kč)

Doplněk stravy. (100 g = 184,29 Kč) Trau-MAX emulgel je kosmetický přípravek.

• přípravek určený pro péči o Vaše klouby,  
obsahuje vitamin C, který přispívá  
k normální tvorbě kolagenu  
pro normální funkci kostí a chrupavek 

• velmi vhodné pro dlouhodobé podávání

• v limitované edici s Alavis Maxima  
Trau-MAX emulgelem pro rychlou úlevu

Alavis Maxima  
Triple Blend + TRAU-MAX 
LIMITED, 700 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

• vysoké dávky vitaminů 
Benfotiamin (B1), B6 a B12  
působí na poškozené nervy, tím 
pomáhají léčit příčinu bolesti zad

milgamma® N  
40 mg / 90 mg / 
/ 0,25 mg 
100 měkkých tob. 

V nabídce také Ataralgin, 20 tbl., za 79 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• tlumí bolest hlavy, zubů, krční páteře a zad

• snižuje svalové napětí

• snižuje horečku při akutních infekčních stavech

Ataralgin 
50 tbl.
Kombinace 3 účinných  
látek: paracetamol,  
guaifenesin a kofein

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.

• čistý hořčík ve formě laktátu (51 mg v 1 tbl.)
• léčba hypomagnezémie
• podpůrná léčba při kardiovaskulárních onemocněních
• vhodný u pacientů s diabetes mellitus
• vhodný pro těhotné a kojící

Magnesii 
lactici 0,5 tbl. 
Medicamenta 
100 tbl.

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

pro účinné doplnění hořčíku

• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení  
míry únavy a vyčerpání a k normální psychické činnosti

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,58 Kč)

OBSAHUJE  
BENFOTIAMIN

Běžná cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 569 Kč

469  Kč
Akční cena

Běžná cena 669 Kč

549  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 419 Kč

319  Kč
Akční cena

-40 Kč

-20 Kč

-100 Kč

-100 Kč

-120 Kč

-40 Kč

-360 Kč

-100 Kč

Běžná cena 1 650 Kč

1 290  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč

699  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Aescin Teva 
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku escinum alfa.

• poskytují úlevu „VŠE V JEDNOM“

• pro všechny typy  
podrážděných, suchých očí

• k léčbě chronické žilní nedostatečnosti, křečových žil a otoků dolních končetin u dospělých

Systane® 
COMPLETE 
zvlhčující oční kapky 
bez konzervačních 
látek, 10 ml

Aescin Teva 
20 mg
90 enterosolventních tablet

Doplněk stravy. Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 250 mg DHA a 250 mg  
EPA a DHA. EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce (příznivého účinku se dosáhne při užívání 250 mg EPA a DHA denně), 
DHA přispívá k normální funkci mozku a zraku (příznivého účinku se dosáhne při užívání 250 mg DHA denně). (1 tob. = 1,49 Kč)

• vysoká dávka omega-3 prémiové  
kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak

• s vitaminem E, který chrání před oxidativním stresem

Walmark
Omega-3  
FORTE
rybí olej 
1 000 mg
120 + 60 tob.

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

• braňte svoje žíly zevnitř

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

Diozen®
120 tbl. 
Těžké nohy? 
Křečové žíly? 
Hemoroidy?

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• léčivý přípravek obsahující  
rostlinné extrakty se zklidňujícím  
a uvolňujícím účinkem 

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

PERSEN® 
FORTE 
40 cps.

limitovaná
edice

OCEAN

V nabídce také ostatní druhy Systane®.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky Exoderil® s účinnou látkou naftifini hydrochloridum k zevnímu použití.      *Při postižení nehtů 2× denně.

• léčí kožní a nehtové plísně

• rychle ulevuje od svědění

• odstraňuje zarudnutí

• aplikace na kůži pouze 1× denně*

• léčí nehtové a kožní  
plísně, včetně vlasaté  
části hlavy

• proniká do hloubky postižených míst

• aplikace na kůži pouze 1× denně*

Exoderil®
10 mg/g krém 
30 g

Exoderil®
10 mg/ml  
kožní roztok 
20 ml 

Při koupi EXODERIL® 10 mg/g 
krém, 30 g, získáte pilník na paty, 
za 0,01 Kč a při koupi EXODERIL® 
10 mg/ml kožní roztok, 20 ml, 
získáte pilník na nehty, za 0,01 Kč. 
Akce platí do vydání zásob. 

+
+

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. 
Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro. ČNO 0123.

• digitální těhotenský test

• přesnost určení těhotenství vyšší než 99 % 
při testování ode dne očekávané menstruace

• určí počet týdnů od početí 

CLEARBLUE DIGITAL  
PREGNANCY TEST  
– Těhotenský test  
digitální s ukazatelem týdnů, 1 ks

Doplněk stravy. (100 ml = 829,17 Kč)

• melatonin přispívá ke zkrácení doby nutné 
pro usnutí (při dávce 1 mg před spaním)

• melatonin přispívá ke zmírnění 
subjektivního pocitu únavy v důsledku 
časového posunu, tzv. jet lag (při dávce 
0,5 mg krátce před spaním v první den 
cesty a následujících dnech)

Fast sleep  
ústní sprej s melatoninem
24 ml

Běžná cena 389 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 379 Kč

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 339 Kč

269  Kč
Akční cena

-90 Kč

-60 Kč -100 Kč

-30 Kč -70 Kč

-50 Kč

Běžná cena 329 Kč

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

299  Kč
Běžná cena

229  Kč
Běžná cena

Běžná cena 229 Kč

179  Kč
Akční cena

-50 Kč
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Zubní pasta.

• elmex Sensitive zubní pasta je určena pro péči o citlivé 
zuby a zubní krčky, aminfluoridy posilují zubní sklovinu 
a pomáhají chránit před zubním kazem

elmex 
ZP Sensitive
75 ml

Při koupi 2 ks balení elmex ZP Sensitive, 75 ml, získáte druhé za 0,01 Kč.

Potravina pro zvláštní lékařské účely. (100 ml = 16,58 Kč)

• výživa při zdravotních obtížích 

• při vysoké potřebě  
bílkovin a energie

• obsahuje příchutě: 2× čokoláda, 
2× vanilka, 1× oříšek a 1× jahoda

Fresubin  
Protein 
Energy 
DRINK 
balíček 5 + 1

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

• prodyšné vložky  
pro lehký únik moči

• bezpečně pohltí  
moč i zápach

• diskrétní pod oblečením

• ve variantách pro ženy a muže

MoliCare  
Lady a Men

Dostupné ve všech  
ostatních variantách.  
Sleva se nevztahuje na výdej 
zdravotnických prostředků na poukaz.

sleva
15    %

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

• 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

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

Tlakoměr Veroval® 
DUO CONTROL
od značky HARTMANN

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

• vysoká savost včetně  
pohlcení zápachu

• diskrétní, vypadají jako běžné spodní prádlo

ID Pants, vel. L
navlékací 
kalhotky  
Při úniku moči.

V nabídce také velikost M za akční ceny.

V nabídce také balení Revalid  
Hair Complex, 180 cps., za 999 Kč.
(1 cps. = 5,55 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 7,15 Kč)

• doplněk stravy s vitaminy, minerály, 
aminokyselinami a rostlinnými extrakty  
pro podporu růstu vlasů zevnitř

• s vitaminem D3 a biotinem, který 
přispívá k normálnímu stavu vlasů

• šetrná péče o ústní dutinu
• vhodné pro preventivní péči  

o dásně se sklonem  
k zánětu dásní

• přírodní bylinné složení
• antibakteriální účinky  

udržují svěží dech
• varianta FORTE obsahuje fluoridy 

pro zvýšenou ochranu zubů

Revalid Hair  
Complex, 60 cps.

FORTE 
400 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k použití v dutině ústní.

elmex Gelée 
dentální gel, 25 g
• remineralizuje zubní sklovinu

• je určen k prevenci zubního  
kazu, léčbě počátečního  
zubního kazu a ošetření  
citlivých zubů

• přípravek je určen  
pro dospělé a děti od 6 let

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Herpesin krém je léčivý přípravek s účinnou látkou aciklovir k zevnímu použití.

• při léčbě oparu rtů 
a obličeje u dospělých i dětí

Herpesin®  
krém, 5 g

ORIGINAL  
400 ml

1 + 1
BYLINNÁ ÚSTNÍ VODA

Ústní vody.

České produkty
s recepturou
ze 7 bylin.

Běžná cena 2 590 Kč

1 890  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč

239  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 217 Kč

199  Kč
Akční cena

-700 Kč

-50 Kč -150 Kč

-50 Kč

-30 Kč

-18 Kč

Běžná cena 229 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 579 Kč

429  Kč
Akční cena

119  Kč/ks
Běžná cena
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Kosmetické přípravky.

NUANCE 
Hyaluron  
Active HA 5 
celá řada

Pro zdraví a krásu

NUXE
Huile 
Prodigieuse®
100 ml

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky.

• pleť je vyživená,  
zjemněná a zkrášlená

• vlasy jsou lesklé a zářivé

• olej má také prokázaný antioxidační účinek

• funguje jako prevence proti striím a zesvětluje ty stávající

*Akce platí v termínu od 1. do 31. 10. 2022. Nelze kombinovat s jinými slevami a neplatí na akční balení. Při různých cenách produktů získáte navíc produkt s nejnižší prodejní cenou.

2 + 1  
NAVÍC

Při koupi 3 produktů  
Eucerin® získáte  

nejlevnější  
za 0,01 Kč.*

NUANCE 
Magical 
Glamour 
Body 
Cream 
200 ml
•  hydratační krém na tělo  

s rostlinnými extrakty

NUANCE  
Glamour  
Beauty Oil 
100 ml
•  multifunkční 100% přírodní olej  

pro péči o obličej, tělo i vlasy

sleva
150 Kč

sleva
150 Kč

sleva
150 Kč

• síla 5 druhů kyseliny hyaluronové

• redukce vrásek, hydratace, ochrana, vyplnění a pružnost pleti

Při nákupu  přípravků značky NUANCE z řady Hyaluron 
Active HA 5 získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.

sleva
200 Kč

Běžná cena 599 Kč

449  Kč
Akční cena

Běžná cena 649 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena
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NOVINKA

Pro zdraví a krásu

URIAGE 
Roséliane 
celá řada
•   přípravky pro citlivou pleť se sklony k zčervenání

•   zklidňují a pomáhají při pocitech pnutí

•   redukují zčervenání pleti

Kosmetické přípravky.

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

URIAGE Bébé 
celá řada
•   jemné přípravky s vysokou snášenlivostí

•   šetrně pečují o dětskou pokožku

•   s obsahem termální vody Uriage vhodné od narození

Kosmetické přípravky.

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

VRÁSKY – POVADLÁ PLEŤ  
ZTRÁTA OBJEMU – ZÁŘIVOSTI PLETI 

AGEABSOLU
KOMPLEXNÍ  
ANTI-AGING PÉČE

*Hladina prokolagenu typu 1: studie na fibroblastech in vitro.

Kosmetické přípravky.

×6

ZVÝŠENÍ

SYNTÉZY
PROKOLAGENU*

1 + 1

URIAGE 
AGEABSOLU 

Obnovující noční  
maska, 50 ml

URIAGE 
AGEABSOLU 
Obnovující noční  
krém, 50 ml

NEOVADIOL
EXPERTNÍ PÉČE O PLEŤ 
V OBDOBÍ MENOPAUZY

AKTIVUJTE OPĚT MECHANISMY SVÉ PLETI  
BĚHEM PERI- A POSTMENOPAUZY

NYNÍ SE SLEVOU 130 Kč  

Běžná cena 1 190 Kč

990  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 190 Kč

990  Kč
Akční cena
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Péče o dítě

Pro podporu imunity*

Hami 
mléka 2-5
600 g

Hami 
mléčné kaše
210 g, 225 g

Nutrilon  
Advanced 2–5 
800 g, včetně příchutí

Nutrilon Profutura  
Duobiotik™ 2–4 
800 g

Nutrilon  
kaše 
225 g

Nutrilon Prosyneo  
H.A. 2–3 
800 g

Akce trvá od 1. 10. do 31. 10. 2022. Nevztahuje se na počáteční kojeneckou výživu. *Obsahuje vitaminy C a D, které přispívají k normální funkci imunitního systému, tak jako všechna pokračovací 
kojenecká mléka dle požadavků legislativy. Kojení je nejlepším způsobem výživy dítěte. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení pediatra. Batolecí mléka mají být pouze součástí 
smíšené a vyvážené stravy dítěte. Způsob použití a další informace na obalech. Potravina pro zvláštní výživu. BF453394. 08/2022.

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč/ks

339  Kč/ks

Při koupi 3 ks

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

219  Kč
Akční cena

(100 g = 62,38 Kč)

Běžná cena 99 Kč

65  Kč
Akční cena

(100 g = 28,89 Kč)(100 g = 62,38 Kč)(100 g = 42,38 Kč/ks)

Běžná cena 95 Kč/ks

69  Kč/ks
Při koupi 2 ks

(100 g = 36,50 Kč)
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Péče o dítě

Kosmetický přípravek.

• těhotenské pěsticí máslo podporuje 
přirozenou elasticitu pokožky, 
v rámci masáží pomáhá předcházet 
vzniku strií a má příznivé účinky 
i na strie již vzniklé 

• velmi rychle se vstřebává
• po použití je pokožka vláčná,  

pružná a jemná na dotek
• vhodné pro vegany

WELEDA Těhotenské 
pěsticí máslo, 150 ml

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,41 Kč)

• multivitaminy 
pro děti s echinaceou, 
vitaminem C a zinkem, 
které podporují funkci 
imunitního systému

Marťánci  
Gummy  
Echinacea
50 + 20 tbl.

Kosmetický přípravek.

• bylinný gel k uvolňující 
masáži kůže bříška

• extrakt z heřmánku 
a esenciální oleje 
z fenyklu, levandule, 
kmínu a máty

BEBELO Baby 
Massage Gel
50 ml

Doplněk stravy. (100 ml = 146 Kč)

• sirup pro děti s příjemnou 
pomerančovou příchutí

• obsahuje přírodní betaglukan 
kvasničného původu s garancí 
čistoty min. 80 %

• vhodný pro děti už od 1 roku

Glukánek 
pro děti 
150 ml

Sunar® 
Complex  
2, 3, 4, 5, 600 g
• naše nejoblíbenější receptura Sunar 

z plnotučného mléka a smetany*

• zdroj mléčného tuku

• bez palmového oleje

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa  
by měla být podávána pouze na základě doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. 
*Vybrané varianty. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální mléka. Způsob přípravy, 
dávkování a další informace o výrobcích najdete na www.sunar.cz. (100 g = 43,17 Kč)

VÝHODNÉ 
BALENÍ

Akce platí do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. Bepanthen Baby je kosmetický přípravek.  CH-20220117-115

•  Pomáhá chránit zadeček 
před vznikem opruzení

•  Přirozeně regeneruje 
a hydratuje citlivou pokožku

Prověřená ochrana pro miminka i maminky

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. (1 želé = 2,98 Kč)

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

• s vysokým obsahem vitaminů C a D

Vibovit 
Imunity, 
Dino, 
Farma 
50 ks

Pečlivě 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. 
Kojení je nejlepší způsob výživy kojenců. (100 g = 33,17 Kč)

• komplexní 
a vyvážené složení

• bez palmového oleje

BEBELO 
Milk 2 a 3
600 g

Doplněk stravy. (1 lízátko = 11,50 Kč)

• extrakty ze šalvěje lékařské 
a lišejníku islandského 
přispívají k normální funkci 
dýchacího systému 

• s třešňovou příchutí

• pro děti od 3 let

Dr.Max 
Vitalolly 
Cherry
6 lízátek

Běžná cena 299 Kč

259  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

379  Kč
Akční cena

-40 Kč

-50 Kč

-30 Kč -30 Kč

-40 Kč

-50 Kč

-120 Kč

Běžná cena 249 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč/100 g

249  Kč/100 g
Při koupi 2× 100 g

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-30 Kč

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena



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. 10. 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.

Před použitím si vždy přečtěte označení  
a informace o přípravku. Péče o uši a Péče o klouby  
jsou veterinární přípravky. Akce platí pro všechny přípravky  
PET HEALTH CARE do 31. 10. 2022 a nebo do vyprodání zásob.

• obsahuje 5 aktivních látek,  
stavebních kamenů chrupavky

• má příznivý vliv na stavbu a výživu kloubní 
chrupavky a elasticitu kloubní tekutiny

Péče o klouby 
90 tbl. • roztok k oplachům 

i výplachům pro psy 
i kočky

• rozpouští ušní maz

• obsažený olej 
z čajovníku, působí 
i proti původci svrabu

Péče o uši 
100 ml

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

V nabídce také Dehinel Plus XL tablety  
pro psy, 2 tbl., za 169 Kč a Dehinel 230 mg / 20 mg 
potahované tablety pro kočky, 2 tbl., za 79 Kč.

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

Dehinel Plus Flavour  
tablety pro psy 
2 tbl.
• trojsložkové odčervovací tablety pro psy

• účinné proti hlísticím a tasemnicím

• 1 tableta na 10 kg živé váhy

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg

• odpuzuje a hubí klíšťata 
• působí repelentně proti komárům, flebotomům a bodavým 

mouchám
• jedna ze složek působí také proti blechám, jejich vývojovým 

larválním stádiím a všenkám
• je bezpečný pro březí a kojící feny a pro štěnata od ukončené-

ho 7. týdne věku a 1,5 kg ž. hm. 
• Nepoužívat pro kočky!
V nabídce také Advantix spot-on roztok pro psy od 4 kg do 10 kg,  
od 10 kg do 25 kg, od 25 kg do 40 kg a od 40 kg do 60 kg za akční ceny. 

Advantix, Advantage a Bolfo jsou veterinární léčivé přípravky, údaje vychází z příbalové informace/SPC. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Advantix, Advantage, Bolfo, Elanco a Elanco  
logo-šikmý pruh jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Elanco nebo jejích obchodních poboček. Logo Bayer a Bayer kříž jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Bayer. ©2022. PM-CZ-22-0130

Bolfo 2,5 mg/g kožní sprej, roztok

• chrání psy a kočky proti klíšťatům, 
blechám a dalším parazitům

• sprej je vhodný i k ošetření 
prostředí

Advantage 40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on  
pro malé kočky a králíky

• léčba a prevence napadení koček blechami až 4 týdny
• léčba a prevence napadení blechami u králíků po dobu až 1 týdne 
• aktivní látka účinná proti dospělým blechám a jejich larvám v prostředí
• vhodné i pro koťata od ukončeného 8. týdne a březí a laktující kočky,  

pro králíky od ukončeného 10. týdne věku nebo od váhy 1,2 kg
• součást léčby alergie na bleší kousnutí (FAD)
• nepoužívat u králíků určených k lidské spotřebě
V nabídce také Advantage 80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot on  
pro velké kočky a králíky za 229 Kč.

ŽÁDNÉ BLECHY!

Veterinární přípravky

-20 Kč

639  Kč
Běžná cena

269  Kč
Běžná cena

Běžná cena 279 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena


