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V září jsme pro Vás  
snížili doplatky 

až o   100 % 

Akční nabídka pro členy 
klientského programu 9/2022

•  inzuliny
•  vysoký tlak
•  cholesterol
•  alergie 

a další

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

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci. Olfen Neo Forte, gel je 
léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání.

• ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů

Olfen Neo Forte 
20 mg/g gel, 150 g

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

• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,  
svalů, kloubů a menstruační bolesti

• snižuje horečku při horečnatých  
stavech a zánětlivých onemocněních  
horních cest dýchacích

• protizánětlivý účinek
• pro dospělé a dospívající od 12 let
• růžový Ibalgin® je jen jeden

Ibalgin® 400, 100 tbl. 
Účinné analgetikum:

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,33 Kč)

• kombinace glukosaminu,  
chondroitinu, MSM,  
hyaluronátu sodného,  
kolagenu typu II a vitaminu C

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

Dr.Max 
Complex 6 
Aktiv 
180 tbl. 

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

• účinné analgetikum  
s protizánětlivým účinkem

• snadno rozpustné růžové měkké  
tobolky s tekutou účinnou látkou

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

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

Ibalgin® 
Rapidcaps 400 mg 
měkké tobolky, 30 tob.

-70 Kč -50 Kč

Běžná cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

-90 Kč

Běžná cena 389 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč

129  Kč
Akční cena

-200 Kč

Běžná cena 169 Kč

99  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. (1 kostička = 6,32 Kč)

• čistý krystalický kolagen 
ve formě měkkých, snadno 
polykatelných kostiček, 
bez barviv a přídatných látek

• balení na 2 měsíce užívání

Colafit
60 kostiček

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

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

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

Condrosulf®  
400 mg, 60 tvrdých tobolek

V nabídce také Nalgesin S 275 mg,  
20 potahovaných tablet, za 119 Kč.

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

Nalgesin S 
275 mg 
40 tbl.
• mírní bolest, horečku a zánět

• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad,  
svalů, kloubů, menstruační bolesti

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• léčba krátkodobé středně 
silné bolesti a horečky

• tlumí bolest hlavy, zad, 
zubů i menstruační bolesti

• rychlá úleva, silný účinek po dobu až 9 hodin

• kombinace 500 mg paracetamolu a 200 mg ibuprofenu

• pro dospělé

CETALGEN
20 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 14,97 Kč)

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

Revitanerv 
Strong, 30 tbl.

Před použitím si přečtěte  
příbalovou informaci. Valetol® 300 mg / 150 mg / 50 mg tablety.  
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Pouze pro krátkodobé použití.

• hlavy
• zad v křížové oblasti
• zubů
• při menstruaci

Valetol® 
24 tbl.
Lék na bolesti:

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

• léčivá náplast pro úlevu  
od akutní bolesti

• působí přímo v místě aplikace, stačí aplikovat 2× denně

• 1 mm tenká, samostatně balená pro komfort používání

• 8 h tepla pro úlevu  
od bolesti až na 24 h*

• uvolňuje svalové napětí 
a poskytuje svalům relaxaci 
a zvýšenou flexibilitu

• rychlá a účinná úleva od bolesti zad a svalů

• snadno polykatelné želatinové tobolky

• s protizánětlivým účinkem

Voltaren 
140 mg 
léčivá  
náplast, 5 ks

VoltaTherm  
Hřejivá  
náplast
5 ksVoltaren  

Rapid 25 mg 
20 měkkých tob.

* Při akutní nespecifické bolesti dolní části zad během a po 2 dnech používání.

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném používání. Hřejivé 
náplasti VoltaTherm jsou zdravotnické prostředky určené na úlevu od bolesti zad. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• k prevenci a léčbě nedostatku 
vápníku a vitaminu D

• po poradě s lékařem jako 
doplněk při léčbě  
osteoporózy (řídnutí kostí)

Calcichew D3 
500 mg / 200 I.U.
60 žvýkacích tbl.

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

• k léčbě sportovních a úrazových  
poranění, pohmožděnin a vymknutí

• při bolesti svalů a kloubů

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

Traumaplant 
mast, 100 g

Při koupi 4 balení Condrosulf® 400 mg, 60 tob., společná cena 1 227 Kč 
(zaplatíte pouze 306,75 Kč za 1 balení).

akce
-889 Kč

Běžná cena 419 Kč

379  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

449  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 369 Kč

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

-40 Kč

-30 Kč

-150 Kč

-30 Kč

-40 Kč

-20 Kč

-40 Kč

Běžná cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 379 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 529 Kč

409  Kč
Při koupi 1 ks
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www.drmax.cz

Sleva je poskytována od 1. do 30. 9. 2022 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 kartavyhod.drmax.cz.

V září jsme  
pro Vás  

snížili doplatky 

až o  100 %

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Obsahuje hustý extrakt ze Serenoa repens.  
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního  
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

• tradiční rostlinný lék 
na problémy s dolními 
močovými cestami v souvislosti 
se zbytněním prostaty

• nenarušuje sexuální funkce

• více informací  
na www.prostamoluno.cz

Prostamol UNO
90 měkkých tob.

*Bylo zjištěno, že rostlinné steroly a estery rostlinných stanolů snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina 
cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční. Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 1,5–3 g 
rostlinných sterolů/stanolů denně. **Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu a ke správné funkci krevních cév.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 11,63 Kč)

• snižuje cholesterol*

• přispívá k normální  
tvorbě kolagenu  
pro normální funkci krevních cév**

• nové zdokonalené složení

Arterin 
CHOLESTEROL
30 tbl.

Doplněk stravy. (1 sáček = 13,30 Kč)

• obsahuje artyčok, který 
podporuje normální 
funkci močových cest

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

blokurima  
URO+  
2 g D-manózy
30 sáčků

Doplněk stravy. (1 cps. = 7,63 Kč)

• 12 aktivních látek pro snadné 
usínání (chmel a meduňka) 

• kvalitní a přirozený 
spánek (kozlík a mučenka)

• L-tryptofan + vitaminy skupiny B
• i pro dlouhodobé užívání

HypnoX® 
L-tryptofan 
+ bylinky, 30 cps.
Když melatonin nestačí...

Běžná cena 769 Kč

649  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 559 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 479 Kč

349  Kč
Akční cena

-120 Kč

-70 Kč

-160 Kč

-130 Kč
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V nabídce také Orofar  
orální sprej, roztok, 30 ml, za 179 Kč.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

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

• tlumí bolest, snižuje teplotu, 
pomáhá při chřipce

• nedráždí žaludek

• je vhodný i pro diabetiky

• vyroben v České republice

Paralen® 500
24 tbl.

V nabídce také Paralen Rapid 
500 mg, 16 eff. tbl., za 49 Kč.

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

Stoptussin, kapky 
50 ml

V nabídce také Stoptussin, 
tablety, 30 tbl., za 139 Kč.

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

V nabídce také Nasivin® Sensitive  
pro děti, 0,25 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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se  
s lékařem nebo lékárníkem. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
tramazolini hydrochloridum monohydricum k nosnímu podání.

• rychle, účinně a dlouhodobě  
uvolňuje nos při rýmě a nachlazení 

• navíc obsahuje i silice  
z máty a eukalyptu

• vhodný pro dospělé,  
dospívající a děti od 6 let

Muconasal® 
Plus 
10 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. OROFAR pastilky  jsou volně prodejným léčivým přípravkem k rozpuštění v ústech. 
OROFAR  sprej je volně prodejný léčivý přípravek k lokálnímu orálnímu podání. Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

• působí proti virům, 
bakteriím a kvasinkám 

• odstraňuje bolest v krku 

• léčí příznaky infekce 
ústní dutiny a hrdla

OROFAR 
24 pastilek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky s účinnou látkou 
naphazolini nitras k nosnímu podání.

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny

• snižuje otok nosní sliznice

Sanorin 1 mg/ml 
nosní sprej,  
roztok, 10 ml

V nabídce také Sanorin 
0,5 mg/ml nosní sprej, 
roztok, 10 ml, za 85 Kč.

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

• odstraňuje příznaky  
chřipky a nachlazení

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

• s přídavkem léčivých látek  
na uvolnění ucpaného  
nosu a odkašlávání

Coldrex 
tablety, 24 tbl.

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

• ulehčuje vykašlávání, uvolňuje  
zahlenění a zmírňuje kašel

• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť

MUCOSOLVAN® 
pro dospělé, 100 ml

V nabídce také MUCOSOLVAN® 
junior, sirup, 100 ml,  
za 109 Kč a MUCOSOLVAN®  
long effect, 20 tob., za 139 Kč.

V nabídce také ostatní varianty Strepfen.

• rychle a dlouhodobě  
uleví od bolesti v krku

• tlumí bolest v krku až na 6 hodin
• zklidňující efekt již po 2 minutách*

• obsahuje flurbiprofen, který působí proti zánětu

Strepfen®  
8,75 mg pastilky 
24 pastilek

*Dán lékovou formou pastilky.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léky k orálnímu podání. Obsahují flurbiprofen.

Běžná cena 239 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč

35  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-14 Kč

-70 Kč

-20 Kč

-24 Kč -30 Kč

-40 Kč

-40 Kč

-20 Kč

-20 Kč

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč

85  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

• úleva od bolesti v krku

• zvlhčení a zklidnění 
podrážděné sliznice

Orasept 
menthol 
0,6 mg/1,2 mg
24 pastilek

V nabídce také Orasept med a citron  
0,6 mg /1,2 mg, 24 pastilek, za 99 Kč.

V nabídce také Ambroxol Dr.Max  
15 mg/5 ml sirup, 100 ml, za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky  
s účinnou látkou ambroxoli hydrochloridum k perorálnímu podání. 

• při akutních a chronických  
onemocněních dýchacího ústrojí

• k uvolnění zahlenění, usnadnění 
vykašlávání a zmírnění kašle

Ambroxol  
Dr.Max 30 mg/5 ml  
sirup, 100 ml

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
hederae helicis folii extractum  
siccum k perorálnímu podání.

• usnadňuje vykašlávání
• vhodný již od narození
• třešňová příchuť

Prospan 
sirup, 100 ml

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.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

• 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

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

Před použitím čtěte příbalový leták.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

• léčí vlhký kašel

• má rychlý nástup účinku od 1. dne

• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání

• má navíc antioxidační účinek

ACC® LONG  
600 mg, šumivé tablety 
20 tbl.

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,30 Kč)

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

• s postupným uvolňováním až 12 hodin

Dr.Max
Vitamin C
Imuno Akut  
30 cps.

V nabídce také Coldrex Horký nápoj 
Citron s medem, 10 sáčků, za 169 Kč.

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

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu snižuje horečku,  

odstraňuje bolest hlavy a bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění 

ucpaného nosu a s vitaminem C

Coldrex Horký nápoj 
Citron, 10 sáčků

Běžná cena 185 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-30 Kč

-20 Kč

-26 Kč

-30 Kč

-20 Kč

-30 Kč

-40 Kč

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

99  Kč
Akční cena

-50 Kč
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Dlouhodobě snížené ceny

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

Zaječická  
hořká voda
0,5 l

Minerální voda. Výtěžek z přírodního léčivého zdroje. (100 ml = 5,80 Kč)

• přírodní léčivý zdroj užívaný pro svůj 
projímavý a detoxikační efekt

• silný zdroj hořčíku

Doplněk stravy. (100 ml = 5 490 Kč)

BioGaia 
10 ml

Minerální voda. (100 ml = 3,57 Kč)

Vincentka
přírodní 
0,7 l

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

Almiral gel  
250 g

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

Pssst! 
FORTE ústní 
sprej proti 
chrápání  
25 ml

Potravina. (100 g = 14,75 Kč)

Sójový nápoj 
ZAJÍC 
NATURAL 
400 g

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 18,30 Kč)

SÉRÉLYS ONE
30 tbl.

GELATINA 
Plus 
360 cps.
Doplněk stravy.  (1 cps. = 1,47 Kč) 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje tekutý extrakt z kořene pelargonium sidoides.

Kaloba 
20 ml

Doplněk stravy. (1 cps. = 5,54 Kč)

Protectum 
Ginkgo Extra 
90 cps.

Běžná cena 599 Kč

549  Kč
Akční cena

-50 Kč -300 Kč -10 Kč

Běžná cena 2 590 Kč

2 290  Kč
Akční cena

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-10 Kč-20 Kč

-50 Kč-100 Kč

-20 Kč

Běžná cena 35 Kč

25  Kč
Akční cena

Běžná cena 369 Kč

319  Kč
Akční cena

-50 Kč

Běžná cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

-150 Kč

Běžná cena 699 Kč

549  Kč
Akční cena

Běžná cena 629 Kč

529  Kč
Akční cena

-50 Kč

Běžná cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

VÝHODNÁ 
NABÍDKA

200,- 150,- 100,- 450,-+ + =

200,- 150,- NAVÍC+ + = 350,-
-100,-

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč (pro účely této reklamy byla výsledná 
cena zaokrouhlena na  celé koruny). Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max, a  to do  30. 9. 2022 nebo do  vyprodání zásob. Akce se nevztahuje 
na produkty značky Bebelo a léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami na produkty značky Dr.Max.

Dětské pleny.

• měkké plenky pro až 12hodinový pocit sucha

• poskytují maximální ochranu proti protečení 
a zároveň dostatečnou volnost a komfort

BEBELO 
Care Diapers Maxi 4 
dětské pleny 48 ks

V nabídce také BEBELO Care Diapers Newborn 1, 
28 ks, za 119 Kč, BEBELO Care Diapers Mini 2, 
36 ks, za 149 Kč, BEBELO Care Diapers Midi 3, 
54 ks, za 219 Kč a BEBELO Care Pants Junior 5, 
dětské plenkové kalhotky 38 ks, za 249 Kč.

Při koupi produktů 
značky Bebelo 
Diapers nebo 
Bebelo pants 
získáte BEBELO 
Absorbent Pads, 
60 × 90 cm 
podložky, 10 ks, 
za 0,01 Kč.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

NEWGENE 
COVID-19 
Antigen 
Detection 
Kit, 1 ks

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

• rychlý jednorázový  
test k detekci  
antigenu SARS-CoV-2 z výtěru z nosu

• certifikace pro sebetestování, detekuje variantu Omikron

• v nabídce také dalších testy v balení po 5 ks a velká balení

Osobní ochranný prostředek.

• v nabídce varianty 
black, white a pastel

Respirátor 
FFP2 PRIMUS
10 ks v balení

229  Kč
Běžná cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-20 Kč

59  Kč
Běžná cena
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magnerot® - Vaše magnézium 
v oranžové krabičce 

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,99 Kč)
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Magnerot® je léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití s obsahem dihydrátu magnézium-orotátu.

*  Vitamin C, vitamin B6,  
kyselina listová a selen.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,99 Kč)

• jód přispívá k normální činnosti 
štítné žlázy a k normální tvorbě 
hormonů štítné žlázy

• zdroj jódu 

• obsahuje 100 mcg jódu, 67 % denní  
potřeby příjmu v 1 tabletě

• lék magnerot® – jediné 
magnézium s kyselinou 
orotovou, díky které se 
lépe vstřebává

• pro bleskové posílení 
imunity* již po 5 minutách

• obsahuje nukleotidy 
z chlorelly a beta-glukany 
z hlívy ústřičné

RED HEALTH CARE 
JÓD
100 tbl.magnerot® 

500 mg
100 tbl.

5PreveMax Imunit 
nukleotidy + betaglukan 
60+20 tbl.

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

• usnadňuje vykašlávání  
při zahlenění

• ulevuje napětí kosterního svalstva

Guajacuran 
200 mg, 50 tbl.

Doplněk stravy. (1 tob. = 8,63 Kč)

• pro podporu střevní  
mikrobioty probiotiky a prebiotiky a díky obsahu 
vitaminu D3 pro podporu imunitního systému

BIOPRON®  
9 Immunity 
s vitaminem D3
30 tob.

V nabídce také TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem, 100 + 100 cps., za 599 Kč. (1 cps. = 3 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 3,33 Kč) *Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

• nejsilnější hlíva* na trhu 
s deklarovaným obsahem betaglukanů

• bez příměsí a konzervačních látek 
od tradičního českého výrobce

TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem
60 + 60 cps.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 6,49 Kč)

• vyvážená kombinace 
vitaminů, minerálů 
a ženšenového výtažku G115®

Pharmaton® 
GERIAVIT Vitality 50+
100 tbl.

Při koupi Pharmaton® GERIAVIT Vitality 50+, 100 tbl., 
získáte NAVÍC Pharmaton® MAN nebo Pharmaton® 
WOMAN Energy 30+ , 30 tbl., za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

akce
100 + 30 tbl.

Doplněk stravy. (100 ml = 1 990 Kč)

• vitamin D pro podporu  
imunity a růst kostí a zubů

• bezpečná dávka  
pro děti již od narození

• posouzeno Českou 
pediatrickou společností

TEREZIA 
VITAMIN D3 
kapky 400 IU 
10 ml

Doplněk stravy. (1 cps. = 1,65 Kč)

• vitamin D3 přispívá ke správnému fungování 
imunitního systému a k udržení správné činnosti 
svalů a k udržení normálního stavu kostí a zubů

Dr.Max 
Vitamin D3 
1000 IU, 60 cps.

Běžná cena 319 Kč

259  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 479 Kč

319  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč

649  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

219  Kč
Akční cena

-60 Kč

-50 Kč

-60 Kč

-160 Kč

-30 Kč

-150 Kč

-50 Kč

-120 Kč

Běžná cena 519 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 379 Kč

319  Kč
Akční cena

99  Kč
Běžná cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Potravina. (1 sáček = 2,45 Kč)

• ovocná čajová směs chutnající po šťavnatých 
pomerančích obohatí pitný režim Vašich dětí 

• jemný čaj z pomerančové kůry, jablek, šípků, ibišku 
a rooibosu je šetrný k dětskému zažívání

• chutná teplý a v létě i vychlazený

LEROS Dětský čaj 
Pomeranč 20× 2 g
20 ks 
POMERANČ PRO MLSNÉ JAZÝČKY:

V nabídce více druhů.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,79 Kč)

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

Dr.Max  
Vitamin C 250 mg 
100 tbl.

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. (1 želé = 2,52 Kč)

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

• s vysokým obsahem 
vitaminů C a D

Vibovit 
Imunity, 50 ks

Při koupi 3 balení získáte třetí z nich za 0,01 Kč.

2 + 1

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• užívá se k prevenci a při  
nedostatku vitaminů

• při ztrátě chuti k jídlu,  
při poruchách vývoje a růstu

• ke zlepšení celkového  
stavu po prodělané nemoci

• v těhotenství a období kojení,  
vhodný pro děti od 1 roku, mladistvé a dospělé

multi-sanostol 
300 g

Doplněk stravy. Vitamin C přispívá k normální 
funkci imunitního systému. (1 tbl. = 3,88 Kč)

• obsahuje českou patentovanou  
ochranu ProteQuine® a vitamin C

• podporuje imunitu již při rozpouštění v ústech
• navíc obsahuje prebiotikum inulin  

a je šetrný k dětským zoubkům

Preventan® 
Junior, 90 tbl.

Doplňky stravy. (1 ks = 2,48 Kč)

• extrakt z černého bezu, vitamin C 
a zinek podporují imunitu

• černý bez přispívá ke zdraví 
dýchacích cest

• vhodné pro děti od 3 let

Sambucus Immuno 
kids, želatinové 
bonbony, 60 ks

V nabídce také Sambucus 
Immuno kids sirup, 120 ml, 
za 119 Kč. (100 ml = 99,17 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,99 Kč)

• zinek přispívá k normální funkci imunitního systému

• s vysokou vstřebatelností

Dr.Max 
Zinek Forte
100 tbl.

V nabídce také RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky  
se zimolezem KONÍCI, 50 ks, za 199 Kč (1 ks = 3,98 Kč),  RAKYTNÍČEK  
multivitaminové želatinky s rakytníkem MOŘSKÝ SVĚT, 140 ks, za 199 Kč. (1 ks = 1,42 Kč)

Doplněk stravy. (1 ks = 2,84 Kč)

• skvělá chuť, obsahuje 9 vitaminů  
a rakytník pro podporu imunity

• bez příměsí a konzervačních látek

RAKYTNÍČEK 
multivitaminové 
želatinky 
s rakytníkem, 70 ks

Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,98 Kč)

• selen a zinek přispívají  
k udržení zdravých vlasů a nehtů

• obsahuje vitamin C, E a betakaroten

Dr.Max  
Selen Zinek  
Forte, 60 tbl.

Běžná cena 529 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

79  Kč
Akční cena

-50 Kč

-180 Kč

-50 Kč

-40 Kč

-70 Kč

-40 Kč

-10 Kč

Běžná cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

-40 Kč

189  Kč/ks
Běžná cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,88 Kč)

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

• k léčbě zácpy 

• snadné dávkování 
pomocí odměrky 

• nevstřebává se do těla

Lactulose AL 
sirup 
500 ml

Pečlivě čtěte návod k použití a informace  
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek. ČNO: 0483.

• účinná pomoc pro suché 
a podrážděné oči díky vysoké 
koncentraci hyaluronátu, 
který se v očích  
přirozeně vyskytuje

• bez konzervantů
• kapky je možné používat  

po otevření 6 měsíců

Hyal-Drop multi 
oční kapky, 10 ml

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

• rychle pohlcují vlhkost a zápach

• celobarevné provedení

• pro silnější únik moči

Depend  
navlékací 
kalhotky pro ženy 
a pro muže 
Maximální komfort 
a diskrétnost při nošení.

V nabídce více velikostí.

50 ml 100 ml

LM
R

-C
H

-2
02

10
52

7-
12

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

ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Je složený  
z tekutých extraktů různých částí bylin. Akce platí od 1. do 30. 9. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Expert na 
zažívací  
potíže

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

• komplexní  
péče o Vaše  
zažívání

• vhodný  
pro dospělé,  
děti i kojence

Hylak forte, 
perorální roztok 
100 ml

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

V nabídce také TENA Men  
Level 2 + 50 % NAVÍC, 30 ks, za 179 Kč.

• diskrétní vložky TENA Lady 
s patentovanou technologií  
InstaDryTM pro okamžitou  
absorpci jsou speciálně  
vyvinuté pro ženy  
se středním únikem moči 

TENA Lady Slim Extra 
10 ks

Doplňky stravy. (1 cps. = 5,97 Kč)

• komplex 6 kmenů  
laktobacilů a bifidobakterií

• 5 miliard mikroorganismů

Dr.Max 
Laktobacily „6“
30 cps.

V nabídce také Dr.Max Laktobacily „6“, 60 cps., 
za 299 Kč. (1 cps. = 4,98 Kč) a Dr.Max Laktobacily 
„10“ Premium, 40 cps., za 249 Kč. (1 cps. = 6,23 Kč)

• vysoká dávka karotenoidů  
luteinu a zeaxanthinu

• navíc s betakarotenem a vitaminy C a E

Dr.Max  
Lutein Complex 
Premium, 90 cps.

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 419 Kč

349  Kč
Akční cena

-70 Kč

-30 Kč

-10 Kč

-30 Kč

-70 Kč

-20 Kč

Běžná cena 189 Kč/ks

139  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Běžná cena 439 Kč

359  Kč
Akční cena

Běžná cena 619 Kč

519  Kč
Akční cena

-80 Kč -100 Kč

Běžná cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Kosmetický přípravek.

• jednička mezi zubními pastami na českém trhu*

• výrazně zpevňuje a posiluje dásně
• pomáhá chránit před krvácením dásní a parodontózou

Lacalut Aktiv zubní pasta 
75 ml

* Nielsen Data Report, prodej v maloobchodním trhu Lacalut Aktiv 75 ml,  
Sales Value MAT December 2021, Toothpaste Category, Total Czech Republic Food/Drug.

• pro klinicky vhodné a ověřené  
hodnoty krevního tlaku a pulzu

• 3 roky záruka, s EASY-L manžetou  
(pro normální i silnou paži)

• balení se síťovým zdrojem  
navíc v hodnotě 300 Kč

Tlakoměr OMRON
M300 PLUS (novinka 2022)

EXKLUZIVNĚ
v lékárnách 

Dr.Max

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zdravotnické prostředky. CE0197.

V nabídce také chytrý SMART 
tlakoměr OMRON M300 Intelli IT 
s bluetooth připojením za 1 990 Kč.

Mezizubní kartáčky.

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

TePe® 
Original ekologické 
mezizubní kartáčky
Špičková kvalita, maximální  
efektivita a dlouhá životnost. 

V nabídce více velikostí.

• lék na bolest a zánět v krku s antimikrobiálním účinkem
• ulevuje po chirurgických a stomatologických  

zákrocích v dutině ústní a krku
• vhodný i při aftách, zánětech dásní, mandlí a při léčbě antibiotiky
• pro děti od 6 let (dětem od 4 let je možné vytírat  

ústní dutinu tamponem) a pro dospělé

TANTUM VERDE roztok, 240 ml

V nabídce také TANTUM VERDE roztok, 120 ml, 
TANTUM VERDE spray FORTE, 15 ml a TANTUM 
VERDE spray, 30 ml, za 149 Kč.

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

Při koupi libovolného produktu značky Corega = sleva 10 %,  
při koupi 2 ks = sleva 20 % a při koupi 3 ks sleva 30 %.

Corega MAX, UPEVNĚNÍ + 
UTĚSNĚNÍ, 40 g

• pevná fixace  
až 12 hodin

• přesná tryska pro přesnější aplikaci

• pomáhá bránit ulpívání  
zbytků jídla pod náhradou

* V laboratorních 
podmínkách. 

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném používání. Corega čisticí tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad a Corega fixační krémy na fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky.

Corega BIO Tabs 
čistící tablety, 30 tbl. 

Corega Original extra silný 
40 g

• ničí 99,9 % 
bakterií 
způsobujících  
zápach z úst*

• působí během  
3–5 minut*

• pomáhají 
odstraňovat 
skvrny

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. 
Určeno k užívání pod dohledem lékaře. (100 ml = 19,39 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

Nutridrink  
balíček, 7 + 2 

• jemná mátová příchuť

• pevná fixace až 12 hodin

• pomáhá bránit ulpívání 
zbytků jídla pod náhradou

Kosmetické přípravky.

• masážní bylinný 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 279 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

109  Kč
Akční cena

Běžná cena 379 Kč

349  Kč
Akční cena

-30 Kč

-30 Kč

-400 Kč

-20 Kč

-30 Kč

Běžná cena 2 290 Kč

1 890 Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč/ks

9030  Kč/ks
Při koupi 3 ks

Běžná cena 109 Kč/ks

7630  Kč/ks
Při koupi 3 ks

-40 Kč

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena
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Kosmetický přípravek.

• efektivně eliminuje opuchlé oční váčky a tmavé 
kruhy pod očima do 2 minut od nanesení

Remescar 
váčky a kruhy 
pod očima, 8 ml

Pro zdraví a krásu

dospělí-děti-kojenci

DEXERYL® 
zvláčňující krém 
bez parfemace/bez parabenů, 250 g
Léčba příznaků a projevů suché kůže

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném užívání prostředku. 
Dexeryl® zvláčňující krém je zdravotnický prostředek. Certifikát vydala notifikovaná osoba číslo 0459.

• hydratuje a chrání všechny typy suché kůže zejména provázející  
různé kožní problémy (např. atopickou dermatitidu,  
ichtyózu nebo erytém vyvolaný radioterapií...)

• vytváří dlouhodobý ochranný film a nemastí

• krém je vhodný pro celou rodinu

V nabídce také DEXERYL®  
zvláčňující krém, 500 g, 

za 269 Kč.

CZ PFDC 06/2022 DEX 023. 

* Klinická studie – zjišťováno % spokojenosti – 17 subjektů.  
Výsledky po používání Hyséac séra dvakrát denně po dobu 7 dní.

Kosmetické přípravky.

• pro čistou, matnou 
a svěží pleť

• TIP: Uriage Hyséac Pasta 
SOS na lokální použití 
na noc, na tvořící se 
komedony

• viditelné výsledky  
po 7 dnech 
– čistší pleť 100 %* 
– stažené póry 94 %*

Uriage Hyséac 
celá řada
Komplexní péče  
o pleť se sklony k akné

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

Ještě více slev 
a širokou akční 
nabídku kosmetiky 
najdete v zářijovém 
Dermoletáku 
Dr.Max beauty.

Dermoleták 
najdete ve všech 
dermocentrech 
lékáren Dr.Max.

Běžná cena 849 Kč

599  Kč
Akční cena

-60 Kč

-250 Kč

Běžná cena 219 Kč

159  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Pro zdraví a krásu

Kosmetické přípravky.

• přípravky pro péči o mladou 
bezchybnou pleť pro zachování 
mladistvého vzhledu

• pomáhají předcházet vzniku 
prvních vrásek

• vyživují, hydratují  
a rozjasňují pleť

Nuance 
Youth Complex 
celá řada

Při nákupu dvou libovolných přípravků řady Youth Complex značky Nuance získá držitel Karty výhod Dr.Max levnější za 0,01 Kč.

Kosmetické přípravky.

• přípravky jemně čistí 
a pečují o vlasovou 
pokožku se sklony 
k lupům

• účinně pomáhají 
při podráždění  
a zarudnutí  
vlasové pokožky

• zklidňují  
pokožku hlavy

Při nákupu libovolného přípravku řady DS a DS HAIR značky Uriage získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %. 

Uriage
DS a DS HAIR
celá řada

1 + 1

sleva
20 %
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Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na základě doporučení lékaře. 
Potravina pro zvláštní výživu. Způsob přípravy, dávkování a další informace o výrobcích najdete na www.sunar.cz.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

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

• již při prvotních  
problémech 

• štípání a pálení  
konečníku

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

HemoStop 
Gel Max
75 ml
Stop hemoroidům!

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Procto-Glyvenol®  
50 mg/g + 20 mg/g rektální krém je volně prodejný lék k rektálnímu podání. 

• lék pro místní léčbu vnitřních a vnějších hemoroidů
• ulevuje od bolesti a svědění a zároveň zmírňuje zánět

Procto-Glyvenol®  
rektální krém, 30 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Volně prodejný léčivý přípravek k vaginálnímu užití s obsahem clotrimazolu. 

• k léčbě kvasinkových či plísňových infekcí pochvy

• pro ženy a dívky od 12 let

Clotrimazol AL 100 mg
vaginální tablety, 6 tbl.

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

• krém proti vaginální suchosti 
• dodává hydrataci  

a vyživující lipidy 
• regeneruje a zvláčňuje sliznici 

pochvy 
• ulevuje od pálení,  

svědění a pocitu suchosti

Vagisan 
HydroKrém, 50 g

naše nejlepší 
receptura
ještě více mléčného 
tuku s MFGM
bez palmového 
oleje
nová praktická  
dóza

naše nejoblíbenější 
receptura
s mléčným tukem
bez palmového oleje
z čerstvého mléka a smetany

Běžná cena 229 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

-50 Kč -20 Kč

Běžná cena 419 Kč

319  Kč
Akční cena

-100 Kč -30 Kč

Běžná cena 449 Kč
(100 g = 54,14 Kč)

379  Kč
Akční cena

249  Kč/ks
Při koupi 3 ks

Běžná cena 299 Kč/ks
(100 g = 41,50 Kč)
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Péče o dítě

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
SEDALIA® je homeopatický léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití užívaný tradičně v homeopatii  
k léčbě nezávažných úzkostných stavů a lehkých poruch spánku u dětí od 1 roku.

• šetrná léčba nezávažných 
úzkostných stavů,  
podrážděnosti a lehkých  
poruch spánku  
u dětí od 1 roku

• neovlivňuje pozornost  
během dne

SEDALIA®
200 ml

V nabídce také CAMILIA® perorální  
roztok v jednodávkovém obalu, 10× 1 ml, za 179 Kč.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Camilia® jsou homeopatické 
léčivé přípravky užívané tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží 
spojených s růstem zubů u kojenců a batolat. Léky k vnitřnímu užití.

• zmírní potíže při růstu zoubků
• snadno použitelné 

jednorázové obaly

CAMILIA®  
perorální roztok  
v jednodávkovém  
obalu, 30 ×1 ml

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

• pro podporu imunity a normálního  
vývoje Vašeho miminka**

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 = 41,63 Kč) *První hned po mamince – Nutrilon je nejprodávanější řada pokračovacích kojeneckých mlék na českém trhu v součtu 
dat dle Nielsen Czech Republic a  IQVIA Solutions a.s., souhrnný objem za období 1–12/2021. **Nutrilon, tak jako všechna pokračovací kojenecká výživa, 
obsahuje vitaminy C a D, které přispívají k normální funkci imunitního systému, vitamin D je navíc potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí.

NUTRILON 
PRVNÍ HNED 
PO MAMINCE*

Kosmetický přípravek.

• vyživující dětský krém  
na obličej i tělo

• obsahuje extrakt z aloe vera 
a měsíčku lékařského, D-panthenol, 
vitamin E a bambucké máslo

BEBELO  
Baby Cream, 200 ml

Způsob použití a další informace na obalech.  
Kojení je pro kojence nejlepším způsobem výživy. Batolecí mléko má být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. 
Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. (100 g = 33,17 Kč)

• složení přizpůsobené 
pro malé bříško

• lahodná chuť

Hami 
2, 3, 4, 5 
600 g

V nabídce pokračovací  
a batolecí mléka Hami,  
600 g, různé druhy.

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

• pastilky s jahodovou  
příchutí pro děti od 4 let 

• díky islandskému lišejníku  
ulevují od bolesti v krku

• zklidňují podrážděné sliznice
• působí antisepticky v ústní dutině

V nabídce také Junior-angin sirup pro děti, 100 ml,  
za 189 Kč a Junior-angin lízátka pro děti, 8 ks, za 149 Kč.

Junior-angin  
pastilky, 24 pastilek

*  Vitaminy C a D přispívají k normální funkci imunitního systému.  
Dle požadavků legislativy všechna pokračovací mléka obsahují vitaminy C, D.

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

• naše nejpokročilejší receptura s krémově mléčnou chutí
• vysoce kvalitní mléčný tuk
• vhodné pro děti, které nemohou být kojené
• vitaminy C a D* pro podporu imunity

Nutrilon Profutura DUOBIOTIK™ 
2, 3 a 4, pokračovací  
a batolecí mléka, 800 g
To nejcennější, co máme

Důležité upozornění: Kojení je nejlepší. Výživu konzultujte s lékařem, další info na obalech a hipp.cz. 
Dbejte na zdravý způsob výživy dítěte. Potravina pro zvláštní výživu. Metafolin® je registrovaná ochranná 
známka společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Německo. HiPP je jediné pokračovací mléko s bioaktivním 
folátem Metafolin®. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální kojenecká mléka. (100 g = 51,29 Kč)

HiPP Combiotik® 2, 3, 4 
700 g

Jediné s kyselinou listovou     
               v naštěpené formě

V nabídce také kojenecká výživa  
HiPP HA 2 Combiotik®, 600 g, za 399 Kč (100 g = 66,50 Kč)

Potravina pro zvláštní výživu.  
Kojení je nejlepší způsob výživy. (100 g = 48,63 Kč)

• z plnotučného  
mléka

• bez palmového oleje

Kendamil  
pokračovací 
mléko 2, 3 
DHA+ 
800 g

Běžná cena 559 Kč

489  Kč
Akční cena

Běžná cena 519 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

149  Kč
Akční cena

-70 Kč

-120 Kč -60 Kč

-60 Kč

-70 Kč

Běžná cena 289 Kč

199  Kč
Akční cena333  Kč/ks

Při koupi 6 ks

Běžná cena 459 Kč/ks

Akční cena

359 Kč
Běžná cena 399 Kč

-50 Kč

Běžná cena 439 Kč

389  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 30. 9. 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.

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

FRONTLINE COMBO spot-on 
pro psy S (2–10 kg) 0,5 ml 
1 pipeta

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Veterinární léčivé přípravky.

V nabídce také: FRONTLINE COMBO spot-on  
pro kočky a fretky, 1 pipeta, za 179 Kč, FRONTLINE COMBO 
spot-on pro psy M (10–20 kg), 1 pipeta, za 199 Kč, FRONTLINE  
COMBO spot-on pro psy L (20–40 kg), 1 pipeta, za 229 Kč  
a FRONTLINE COMBO spot-on pro psy XL (40–60 kg), 1 pipeta, za 269 Kč.

Veterinární přípravek.

• napomáhá zmírnění bolestí 
pohybového aparátu u koní

• zpomalení až zastavení dalšího 
poškozování kloubních chrupavek

Alavis 
Triple Blend 
Extra silný
700 g

V nabídce také FYPRYST combo 67 mg / 60,3 mg roztok 
pro nakapání na kůži pro malé psy, 1 pipeta, za 129 Kč, 
FYPRYST combo 134 mg / 120,6 mg roztok pro nakapání 
na kůži pro střední psy, 1 pipeta, za 149 Kč, FYPRYST combo 
268 mg / 241,2 mg roztok pro nakapání na kůži pro velké psy, 
1 pipeta, za 179 Kč a FYPRYST combo 402 mg / 361,8 mg roztok 
pro nakapání na kůži pro velmi velké psy, 1 pipeta, za 219 Kč.

• účinný proti klíšťatům, blechám a vývojovým stadiím blech

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

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

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

• repelentní obojek pro psy a kočky  
proti klíšťatům i blechám  

• parazity odpudí  
anebo vysuší

FYTO OBOJEK FORTE 
pro psy a kočky 
65 cm

• repelentní pipety 
pro psy a kočky proti 
klíšťatům i blechám

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

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

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

Veterinární přípravky

Běžná cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-40 Kč -200 Kč

Běžná cena 179 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 390 Kč

1 190  Kč
Akční cena

549  Kč
Běžná cena

229  Kč
Běžná cena


