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V červnu jsme pro Vás  
snížili doplatky 

až o   100 % 

Akční nabídka pro členy 
klientského programu 6/2021

•  inzuliny
•  vysoký tlak
•  cholesterol
•  alergie 

a další

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

*Při postižení nehtů 2× denně.

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

• 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

• rychle ulevuje od příznaků  
zánětu, zejména svědění

• aplikace na kůži pouze  
1× denně, při postižení  
nehtů 2× denně

Exoderil®
10 mg/g krém
15 g

Exoderil®
10 mg/ml  
kožní roztok 
20 ml 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání.

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

Voltaren Emulgel 
s aplikátorem  
k nanášení gelu 
120 g

V nabídce také Voltaren Emulgel, 150 g, za 199 Kč.

• zklidňující pěna s D-panthenolem  
vhodná pro péči o pokožku po slunění

• D-panthenol hydratuje a regeneruje  
podrážděnou pokožku

Dr.Max Panthenol 10% spray 
150 ml 

Kosmetické přípravky.

V nabídce také Dr.Max Panthenol 7% gel s HA, 100 ml, za 79 Kč 
a Dr.Max Panthenol 7% tělové mléko s HA, 200 ml, za 129 Kč.

Připravte své nohy na léto

-100 Kč -40 Kč

Běžná cena 259 Kč

239  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou cetirizin-dihydrochlorid k vnitřnímu užití. 

• přípravek proti alergiím

• ke zmírnění nosních a očních příznaků 
alergické rýmy a chronické kopřivky

Analergin
30 tbl.

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

•  k léčbě příznaků spojených s: 
– alergickou rýmou (včetně přetrvávající) 
– kopřivkou

Levocetirizin  
Dr.Max 5 mg 
potahované  
tablety, 20 tbl. 

V nabídce také Levocetirizin Dr.Max 5 mg 
potahované tablety, 10 tbl., za 59 Kč.

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

• zastavuje průjem tak, že zneškodní bakterie, které ho vyvolaly

• šetří normální střevní mikroflóru

Endiaron® 250 mg 
potahované tablety 
40 tbl. 
Nenechte se prohánět!

Čtěte pečlivě návod k použití.  
Zdravotnický prostředek. SCGO-CZ-000058. ČNO 0426.

• pomáhá zastavit akutní průjem  
různého původu u dospělých  
a dětí od 8 let

• k přímému podání  
bez nutnosti ředění

• nedoporučuje se užívat  
během těhotenství a kojení

• vždy užívejte tento zdravotnický  
prostředek přesně v souladu s příbalovou informací

SmectaGo® 
12 sáčků

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

• k léčbě náhle vzniklého, krátkodobého (akutního) průjmu

Loperamid 
Dr.Max 2 mg
20 tvrdých tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Allergodil 1 mg/ml nosní sprej, roztok 
k nosnímu podání a Allergodil 0,5 mg/ml oční kapky, roztok k očnímu podání 
jsou léčivé přípravky s obsahem léčivé látky azelastin-hydrochlorid.

• na oční a nosní příznaky alergie

• kapky na svědění a slzení očí

• sprej na ucpaný nos,  
svědění a kýchání

Allergodil®
oční kapky, 6 ml

V nabídce také Allergodil® 
nosní sprej, 10 ml, za 179 Kč.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Claritine je léčivý přípravek 
s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití. LMR-CH-20210319-34.

• uleví od příznaků  
alergie až na 24 hodin

• řeší projevy interiérových 
i venkovních alergií

• neovlivňuje běžné denní aktivity

Claritine 
60 tbl.

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.

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

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

Essentiale® 
300 mg, 100 tob.

-100 Kč

V nabídce také Claritine, 30 tbl., za 219 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou flutikason-propionát k nosnímu podání.

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy

• ulevuje od kýchání, svědění nosu, 
ucpaného nosu, svědění a slzení očí

• komplexní úleva od alergické rýmy na 24 hodin již v 1 dávce

Flixonase 
50 mikrogramů/ 
/dávka, nosní  
sprej, suspenze
60 dávek

-70 Kč

-30 Kč -20 Kč -100 Kč

-20 Kč

-20 Kč -30 Kč

Běžná cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 239 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

-50 Kč

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-30 Kč

-70 Kč

Běžná cena 369 Kč

299  Kč
Akční cena

V červnu jsme pro Vás snížili doplatky až o    100 %
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Připravte se na očkování 
proti nemoci COVID-19

Pro více informací  
se přijďte poradit  
se svým lékárníkem, 
nebo navštivte 
drmax.cz/pece-o-zdravi/ockovani

Možné nežádoucí 
účinky po očkování 

a vhodná péče

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,97 Kč)

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

• vysoce vstřebatelná organická forma hořčíku

Dr.Max
Magnesium B6  
Gold, 30 tbl.

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

• sprej s repelentním účinkem proti 
komárům, muchničkám a klíšťatům

• vhodný pro aplikaci na pokožku i oděvy

Dr.Max
Repellent
Spray
150 ml

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

• tlumí bolest a zánět

• ke zmírnění bolesti hlavy 
včetně migrény, bolesti 
zubů a menstruační bolesti

Ibuprofen 
Dr.Max  
400 mg 
potahované  
tablety, 100 tbl.

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

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,15 Kč)

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

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

Dr.Max  
DioMax 
60 tbl.

  Podpořte přirozenou  
obranyschopnost 
  vitaminy C, D, E,  
      zinek a železo

 Podpořte produkci protilátek 
  probiotika

  Na očkování se dobře vyspěte

  Zvolněte  
a odpočívejte

  bolest a horečka 
  paracetamol

  dehydratace  
v případě horečky 
  rehydratační roztok

  alergická reakce 
(otok a svědění v místě aplikace) 
  antihistaminika

  únava 
  hořčík

-20 Kč

-50 Kč-50 Kč

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

99  Kč
Akční cena

V červnu jsme pro Vás snížili doplatky až o    100 %

249  Kč
Běžná cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

• rychlá úleva od bolesti

• při akutních záchvatech migrény, 
bolesti hlavy a horečce

• snadno vstřebatelné čiré želatinové tobolky

• od 12 let a 40 kg

Apo-Ibuprofen 
Rapid 400 mg soft 
capsules
20 měkkých tobolek

Doplněk stravy. (100 g = 99,83 Kč)

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

• výhodné balení na 6 měsíců

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

Barny’s SIOUX  
600 g 
Koňská síla pro Vaše klouby!

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

• k léčbě sportovních  
a volnočasových poranění, pohmožděnin a vymknutí

• při bolesti svalů a kloubů

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

Traumaplant 
mast, 100 g

Doplněk stravy. (1 tbl. = 13,30 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.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky 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

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:

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

• obsahuje krystalicky čistý dexibuprofen 

• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo

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

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

V nabídce také Aulin 
gel, 50 g, za 139 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou nimesulid ke kožnímu podání.

• gel proti bolesti měkkých  
tkání pohybového aparátu

• ulevuje od bolesti, působí proti zánětu

• zklidňuje namožené svaly a šlachy

Aulin gel 
100 g

-20 Kč -20 Kč

-150 Kč -30 Kč

-16 Kč -50 Kč

-30 Kč -150 Kč

Běžná cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 749 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 549 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 95 Kč

79  Kč
Akční cena

V červnu jsme pro Vás snížili doplatky až o    100 %

-50 Kč
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek ke kožnímu podání.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek. ČNO 0546.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Ibalgin® Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• lék k urychlení hojení a obnovy pokožky 

• na neinfikované drobné rány, oděrky a popáleniny I. stupně 

• na suchou popraskanou kůži, na trhliny v kožních  
rýhách, u pacientů s atopickou dermatitidou

• k ošetření drobných poranění, odřenin, 
řezných ran a lehkých popálenin

• jednoduchá aplikace

• rychlejší a silnější úleva od bolesti hlavy 

• první a jediná kombinace ibuprofenu a kofeinu

• dvojí silou proti bolesti hlavy

• kofein zesiluje působení ibuprofenu proti bolesti 
a společně přinášejí rychlejší a silnější úlevu

• ke krátkodobé symptomatické léčbě akutní středně silné 
bolesti u dospělých, jako je bolest zubů nebo bolest hlavy

Infadolan®
100 g

KAdermin 
práškový sprej
50 ml

Ibalgin PLUS
24 tbl.

V nabídce také KAdermin krém, 
15 ml, za 199 Kč.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek. ČNO 1023.

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

• zabraňuje tvorbě strupů a zlepšuje vzhled jizvy

• použití dle potřeby po 12–48 hodinách

HemaGel
5 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
povidonum iodinatum k zevnímu použití.

• dezinfekční  
a antiseptický přípravek

• ošetření: 
– drobných poranění  
    kůže (trhlinky) 
– při zánětu ústní  
    sliznice a oparů 
– po bodnutí hmyzem

Jodisol 
spray, 13 g

Kosmetické přípravky.

• rychlé zklidnění a hydratace  
podrážděné pokožky  
po opalování

• vysoký obsah účinných  
látek D-panthenolu 10 %,  
aloe vera a vitaminů A, E a F

• zklidňuje a regeneruje pokožku

Panthenol 
10 % Swiss 
PREMIUM 
pěna  
125 + 25 ml

V nabídce také další produkty 
z řady Swiss Panthenol od 139 Kč.

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

• místní krátkodobá léčba  
akutních bolestivých stavů  
pohybového aparátu

• léčí bolest kloubů, svalů a šlach

• aplikuje se 1 náplast denně

Flalgo 140 mg
léčivá náplast 
7 ks

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

• snižuje horečku 
a zmírňuje bolest

Parapyrex
500 mg, 30 tbl.

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

• proti bolesti, proti zánětu a proti  
otoku kloubů, svalů a šlach

• po úrazech pohybového aparátu

• 2 náplasti postačí na 24 hod.

Flector® EP Tissugel 180 mg 
léčivá náplast, 5 ks

-50 Kč -30 Kč

-40 Kč -16 Kč

-70 Kč -20 Kč

-80 Kč -70 Kč -10 Kč

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 75 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 429 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

V červnu jsme pro Vás snížili doplatky až o    100 %
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Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití.

Wobenzym 
800 tbl.

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

Sójový nápoj 
ZAJÍC 
NATURAL 
400 g

Zaječická hořká 
0,5 l
Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

Ovosan 
90 cps.
Doplněk stravy. (1 cps. = 24,33 Kč)

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Vincentka
přírodní 
0,7 l

Fructolax 
Ovoce & vláknina 
žvýkací kostky 
12 ks
Doplněk stravy. (1 ks = 10,75 Kč)

Hyabak 
10 ml
Čtěte pečlivě návod k použití. 
Zdravotnický prostředek. ČNO 0459.

Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku. Biocid. 
Použivejte biocidy bezpečnym způsobem.

• dezinfekční 
gel na ruce

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

Sanicor 
Sensitive
100 ml

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

1 + 1
• dezinfekční gel účinný 

proti virům včetně 
koronavirů, kvasinkám 
a bakteriím

NIXX FORTE 
dezinfekční 
gel na ruce 
250 ml

Před použitím si vždy přečtěte  
označení a informace o přípravku.  
Biocid. Používejte biocidy bezpečným způsobem.Kosmetický přípravek.

• čistí bez oplachování
• s antibakteriálním účinkem
• zvlhčuje pokožku
• nelepí

Dr.Max 
Čisticí gel 
na ruce  
500 ml

1 + 1

Doplněk stravy.

Vitar soda 
100 g

Dlouhodobě snížené ceny

-50 Kč

-20 Kč

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 990 Kč

2 590  Kč
Akční cena

Běžná cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 490 Kč

2 190  Kč
Akční cena

-10 Kč -400 Kč

-10 Kč -300 Kč -10 Kč

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-150 Kč

Běžná cena 349 Kč

199  Kč
Akční cena

199  Kč
Běžná cena

99  Kč
Běžná cena

-10 Kč

Běžná cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena
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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.
Čtěte pečlivě návod k použití. 
Zdravotnické prostředky. ČNO 1639.

Doplněk stravy.

• hydratační víceúčelový 
roztok na kontaktní čočky

• 5 miliard mikroorganismů

Dr.Max  
Contact Lens 
Solution, 360 ml

Dr.Max 
EnteroMax
10 cps.

V nabídce také Dr.Max Contact 
Lens Solution, 100 ml, za 99 Kč.

* Při užití 1 g aspoň 30 min. před jídlem a 1 g krátce po jídle.

Doplněk stravy.

• aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle*

Dr.Max 
CarboMax
20 tbl.

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

• měkké a snadno polykatelné kapsle

• simethicon je látka s protipěnivým efektem

• vitamin D3 přispívá ke správnému 
fungování imunitního systému

• s příchutí citronů a limetek

Dr.Max   
Simethicon 80 mg
60 cps.

Dr.Max   
Vitamin D 2000 IU
20 šumivých tablet

Doplněk stravy.

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

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

Dr.Max 
Magnesium Sticks 400 mg, 30 sáčků

Doplněk stravy.

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

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

Dr.Max 
Gastrofruit, 40 tbl.

• bavlněná prodyšná náplast 
určená k nastříhání

Dr.Max 
Náplast 
Classic Cotton 
6 cm × 1 m

V nabídce také Dr.Max 
Náplast Classic Cotton, 
8 cm × 1 m, za 39 Kč.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

• hypoalergenní prodyšná  
náplast určená k nastříhání

• vhodná pro citlivou pokožku

V nabídce také Dr.Max Sensitive 
Hypoallergenic náplast, 8 cm × 1 m, za 39 Kč.

Dr.Max  
Sensitive Hypoallergenic 
náplast, 6 cm × 1 m

V nabídce také Dr.Max Gastrofruit Orange, 40 tbl., za 99 Kč.

Dr.Max 
Náplasti 
na puchýře 
a odřeniny
70 × 38 mm 
5 ks

• dětské omyvatelné náplasti, snadno 
odstranitelné, citlivé k pokožce a prodyšné

Dr.Max 
Náplast KIDS 
Washproof, 10 ks

Vlastní značka 3 za 2

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

69  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

39  Kč
Běžná cena za 1 ks

29  Kč
Běžná cena za 1 ks 39  Kč

Běžná cena za 1 ks

119  Kč
Běžná cena za 1 ks

79  Kč
Běžná cena za 1 ks
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www.drmax.cz

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky. Ilustrační fotografie.

• v nabídce více druhů a balení

Antigenní testy  
určené k samotestování

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

• ústenka dětská jednorázová

Ústenka dětská  
modrá/růžová  
s gumičkami, 5 ks

Čtěte pečlivě návod k použití. Osobní ochranný prostředek.

• dětská maska pro veřejnost CWA s potiskem

• dvě velikosti (3–5; 6–9 let) v chlapecké a dívčí verzi

• bakteriální filtrační účinnost (BFE) více jak 99 %

Dětská obličejová 
maska, 5 ks v balení

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

• třívrstvá mechanická  
bariéra srovnatelná  
s třídou FFP3 = účinnost  
f iltrace na částice 0,6 μm je přes 98 %

NANO rouška
5 ks

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

• ústenka jednorázová 3vrstvá  
s mikrobakteriálním filtrem z netkané textilie

Roušky  
3vrstvé
5 ks v balení

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

2 + 1

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky 
nebo osobní ochranné prostředky. Ilustrační fotografie.

• v nabídce různé druhy, velikosti a balení

• účinnost filtrace je nejméně 95 %

Respirátor FFP2

Sleva je poskytována od 1. do 30. 6. 2021 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 červnu jsme  
pro Vás  

snížili doplatky 

až o  100 %

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-50 Kč

Běžná cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

89  Kč/ks
Cena od

49  Kč
Běžná cena69  Kč

Běžná cena

49  Kč
Běžná cena

990 Kč/ks
Cena od
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Doplněk stravy. (1 tbl. = 11,63 Kč)

• artyčok příznivě ovlivňuje hladinu  
krevních lipidů a působí jako antioxidant

• rostlinné steroly přispívají k udržení normální hladiny 
cholesterolu v krvi (příznivého účinku se dosáhne 
při přívodu nejméně 0,8 g rostlinných sterolů denně)

• vitamin C příznivě ovlivňuje tvorbu kolagenu 
pro normální funkci krevních cév

Arterin 
CHOLESTEROL
30 tbl.

Doplněk stravy. (1 tob. = 5,98 Kč)

• probiotický komplex  
s kvasinkou Saccharomyces  
boulardii, laktobacily a prebiotiky

• doplňuje střevní mikrobiotu probiotiky  
a prebiotiky nejen na cestách

• tři aktivní složky = trojí doplnění střevní mikrobioty

Biopron Forte
30 + 10 tob. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek  
s účinnou látkou xylometazolini hydrochloridum k nosnímu podání.

• k léčbě zduřelé nosní sliznice a rýmy 
způsobené běžným nachlazením

• obsahuje kyselinu hyaluronovou 
a mořskou vodu

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

• k léčbě příznaků nachlazení a chřipky

• pro dospělé a dospívající od 15 let

Nogrip 
14 sáčků

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

• léčí suchý, dráždivý  
kašel různého původu

Tussical 
7,5 mg/5 ml 
sirup, 200 ml 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek 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 
15 mg/5 ml  
sirup, 100 ml

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

• pastilky k lokální léčbě příznaků  
akutní bolesti v krku u dospělých a dětí od 6 let

Larymed  
citron 
3 mg pastilky 
20 pastilek

V nabídce také Larymed pomeranč a med 
3 mg pastilky, 20 pastilek, za 99 Kč. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  

Otrivin Menthol 1 mg/ml, 10 ml, a Otrivin 1 ‰ spray, 10 ml, jsou léčivé 
přípravky s účinnou látkou xylometazolini hydrochloridum k nosnímu podání. 
Otrivin Rhinostop, 10 ml, je léčivý přípravek k nosnímu podání.

• rychlý pocit úlevy s osvěžující 
silou mentolu a eukalyptu

• s nástupem účinku  
do 2 minut a až na 12 hodin

• bez konzervantů

Otrivin Menthol  
1 mg/ml, 10 ml

V nabídce také Otrivin 1 ‰ spray,  
10 ml, za 79 Kč a Otrivin Rhinostop, 10 ml, za 139 Kč.

Při koupi Biopron Forte, 30 + 10 tob., NAVÍC obdržíte dezinfekční 
prostředek Noviral gel, 60 ml, za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Doplněk stravy. (1 tob. = 2,21 Kč)

• olej z pupalky dvouleté pomáhá  
udržovat pružnost, jemnost  
a celkové zdraví pokožky  
a podporuje optimální komfort před menstruací a během ní

• vitamin E se podílí na ochraně buněk před oxidativním stresem

Pupalka  
dvouletá  
500 mg  
s vitaminem E
90 tob.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,66 Kč)

• přírodní zdroj jódu 
z mořských řas 
pro správnou funkci 
štítné žlázy

Jód  
Výtažek 
z kelpu 
90 tbl.

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

-60 Kč-70 Kč

-40 Kč -70 Kč -30 Kč

-40 Kč -30 Kč -30 Kč

Běžná cena 299 Kč

239  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 419 Kč

349  Kč
Akční cena

V červnu jsme pro Vás snížili doplatky až o    100 %

-150 Kč

Běžná cena 349 Kč

199  Kč
Akční cena

-60 Kč

Běžná cena 209 Kč

149  Kč
Akční cena

-30 Kč

Běžná cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena
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Péče po covidu
Trápí Vás po prodělání  

COVID-19 nějaké potíže? 

Přijďte se poradit do lékárny, 
nebo navštivte: www.drmax.cz/ 
pece-o-zdravi/pece-po-covidu

V nabídce také Preparation H čípky 
na hemoroidy, 12 čípků, za 139 Kč.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky. Produkty je možné mezi sebou kombinovat.

Akce se vztahuje na celý sortiment dámských vložek Depend.

Vložky Depend 
Spolehlivé inkontinenční vložky Depend pro ženy – nyní při koupi dvou balení zaplatíte za levnější z nich 0,01 Kč.

1 + 1

Corega MAX control 
40 g

• tenká tryska  
pro přesnější aplikaci*

• pomáhá bránit pronikání 
jídla pod náhradu

* Ve srovnání se standardním krémem, jako je Corega Extra silný bez příchuti.Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

Corega BIO Tabs 
Antibakteriální tablety, 30 tbl. 

Corega Original extra silný 
40 g

V nabídce více druhů.

• ničí bakterie způsobující 
zápach z úst

• mají dezinfekční účinek
• pomáhají odstraňovat 

skvrny a zubní plak
• čistí bez poškrábání 

zubní protézy

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

• anatomicky tvarované inkontinenční vložky

V nabídce více variant a velikostí.

Abena Light

sleva
10    %

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Volně prodejný lék k rektálnímu podání. 

• lék pro místní léčbu vnitřních a vnějších hemoroidů

• ulevuje od bolesti, svědění a štípání a zároveň zmírňuje zánět

Procto-Glyvenol®  
50 mg/g + 20 mg/g, rektální krém, 30 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k rektálnímu podání.

• k léčbě hemoroidů, ulevuje od bolesti, 
zmírňuje podráždění a svědění

• je bezpečná i pro těhotné a kojící ženy

Preparation H 
rektální mast 
na hemoroidy, 25 g

-60 Kč -60 Kč

Běžná cena 189 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

V červnu jsme pro Vás snížili doplatky až o    100 %
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Kosmetický přípravek.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky. ČNO 0344.

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

• hydratační krém na ruce 

• napomáhá přirozené 
obnově pokožky

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

• přesný a praktický aplikátor

• k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny 
kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi

• pro dospělé a děti od 2 let

V nabídce také PERO 
NA ODOLNÉ BRADAVICE, 
2 ml, za 319 Kč. (ČNO 0086)

Dr.Max 
Moisturizing 
Hand Cream
75 ml

URGO 
na bradavice 
Kryoterapie, 38 ml

Clotrimazol AL  
10 mg/g krém, 20 g

Kosmetický přípravek.

• vaginální gel s přírodním olejem tea tree

• ulevuje od intimního diskomfortu

• dermatologicky a gynekologicky testováno

Australian 
Bodycare Femigel 
5×5 ml 

Kosmetický přípravek.

• kofein přináší vlasovým  
kořínkům potřebnou stimulaci  
a pomáhá tak růstu vlasů

• panthenol a hydrolyzovaný  
keratin napomáhají zpevnit  
a regenerovat vlasy

• šampon pro všechny  
typy vlasů

Dr.Max Caffeine  
Shampoo, 250 ml

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

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky. ČNO 0483.

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

• bez konzervantů

• kapky je možné užívat po otevření 6 měsíců

Hyal-Drop 
multi  
oční kapky, 10 ml

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

Čtěte pečlivě návod k použití. 
Zdravotnický prostředek.

• účinná úleva 
od bolesti  
a zlepšení  
hojení aft  
a drobných  
poranění

• účinný i během jídla

URGO  
Filmogel 
Afty, 6 ml

Kosmetický přípravek.

• balzám na rty

• UVA a UVB ochrana

Dr.Max Lip 
Balm SPF 30 
4,8 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Volně prodejný léčivý přípravek s účinnou látkou cytisin k vnitřnímu užití.

• léčivý přípravek pro kuřáky,  
kteří jsou ochotni přestat kouřit

• balení je dostatečné pro kompletní léčbu

• neobsahuje nikotin

Defumoxan  
1,5 mg tablety 
100 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,97 Kč)

• pupečník asijský příspívá  
ke snížení pocitu těžkých nohou

• bříza přispívá k detoxikaci a k normální funkci močových cest

• kopřiva přispívá k vylučování vody z organismu

Dr.Max 
Aquabalance 
30 tbl.Při koupi Hyal-Drop multi 

oční kapky, 10 ml, získáte 
OCUVITE Lutein Premium, 
60 tbl., za 0,01 Kč.

-80 Kč -100 Kč -90 Kč

-30 Kč

-20 Kč

-40 Kč

-100 Kč -20 Kč

-100 Kč -10 Kč

Běžná cena 249 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 539 Kč

439  Kč
Akční cena

Běžná cena 309 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 749 Kč

649  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 59 Kč

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-50 Kč

V červnu jsme pro Vás snížili doplatky až o    100 %
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Při nákupu přípravků značky Uriage z řady Bariésun 
získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 25 %.
Kosmetické přípravky.

URIAGE
Bariésun 
celá řada
•   přípravky na opalování s vysokou ochranou pro děti i dospělé

•   vysoká snášenlivost

•   rychlé vstřebávání
Při nákupu dvou přípravků Equilibria získá držitel 
Karty výhod Dr.Max levnějši z nich za 0,01 Kč.
*Připravek Equilibria Extreme Protective Sun Oil SPF 50, 200 ml, extrakt z mořské zlaté řasy neobsahuje.
Kosmetické přípravky.

EQUILIBRIA 
celá značka
•   opalovací přípravky s vysokým  

stupněm ochrany pro dospělé i děti

•   garantovaná voděodolnost

•   extrakt z mořské „zlaté“ řasy Laminaria ochroleuca podporuje 
aktivní ochranu pokožky před škodlivými vlivy slunečního záření*

1 + 1

EXTRA
KT

 Z
 M

O
ŘS

KÉ „ZLATÉ“ ŘASY

sleva
25    %

14.–20. 6. 2021

Přijďte si pro kvalitní dermokosmetiku 
oblíbených značek za výhodné ceny  

během DERMO TÝDNE  
v lékárnách Dr.Max.

Pro zdraví a krásu
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Při nákupu libovolného přípravku značky Uriage z řady 
Dépiderm získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 30 %.

URIAGE  
Dépiderm 
celá řada
•   ochrana pokožky před vznikem 

pigmentových skvrn

•   zesvětlení již vzniklých 
pigmentových skvrn

•   sjednocují, hydratují a zklidňují 
podrážděnou pokožku

Kosmetické přípravky.

URIAGE 
Roséliane 
CC CREAM  
SPF 50+ 
40 ml
•   péče o citlivou pleť  

se sklony k zčervenání

•   tónovaný krém, který  
sjednotí barvu pleti

•   hydratuje a chrání  
před UV zářením

•   krémová, dobře  
roztíratelná  
a tónovaná emulze

Sada  
URIAGE  
Travel kit
•   obsahuje mycí krém, 

micelární termální  
vodu, termální vodu 
a hydratační krém

•   přípravky v této sadě šetrně 
čistí pleť, zachovávají svěžest 
a splňují bezpečnostní 
předpisy leteckých 
společností pro přepravu 
kapalin (tekutiny, gely 
nebo spreje) v příručním 
(kabinovém) zavazadle

Kosmetické přípravky. Kosmetický přípravek.

sleva
30    %

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

Součástí Dermoletáku jsou 
kupony pro Dermo týden.

-100 Kč

Pro zdraví a krásu

-50 Kč

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

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

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

sleva
50 Kč

Péče o dítě

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

(100 g = 33,17 Kč)

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

(100 g = 33,17 Kč)
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1 + 1

* Zdroj: Výzkum pro značku Weleda; Nielsen Admosphere, a. s.; N 624; Matky s dětmi 
ve věku 0–3 roky, s alespoň středoškolským vzděláním, z obcí nad 20 tis. obyvatel; 
Český národní panel; leden 2021.

Kosmetický přípravek.

• pečující ochrana jemné dětské  
pokožky v oblasti plenek

• krém na opruzeniny s měsíčkem lékařským pokožku 
chrání, vyživuje a podporuje její přirozené funkce

Při koupi Měsíčkový kojenecký krém na opruzeniny, 
75 ml, získáte NAVÍC Měsíčkový kojenecký krém 
na opruzeniny, 30 ml, za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Měsíčkový kojenecký  
krém na opruzeniny
75 ml

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 více než 5 kg)
• meruňková příchuť

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

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. (při využití akce 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

2 + 1

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

• suspenze pro děti již od 3 měsíců 
s hmotností nad 5 kg

• účinná úleva od horečky a bolesti 
• obsahuje dávkovací stříkačku pro snadné a přesné dávkování

Nurofen  
pro děti, 100 ml

V nabídce také Nurofen pro děti Jahoda, 100 ml, za 119 Kč.

Sunar® Premium  
2, 3 a 4, 600 g
Vylepšené složení 
bez palmového oleje

• naše nejlepší receptura  
s vyšším obsahem  
mléčného tuku

• vitaminy A* a C* na podporu imunity

• železo* na podporu rozvoje poznávacích funkcí

Akce se nevztahuje na počáteční a speciální mléka. Potravina pro zvláštní výživu.       *Obsahují všechna pokračovací kojenecká mléka podle zákona. (100 g = 48,17 Kč)

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

Nutrilon 2–4, 800 g 
(včetně příchutí)

• s unikátní směsí prebiotik  
GOS/FOS inspirovanou  
oligosacharidy v mateřském mléce

• pro podporu imunity a zdravého  
vývoje Vašeho miminka**

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na  doporučení lékaře. Pokračovací kojenecká výživa. Způsob použití a  další informace na  obalech 
a na stránkách www.nutriklub.cz. (při využití akce 100 g = 37,38 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 03/2020 – 02/2021. **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*

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

Kosmetický přípravek.

• jemný šampon pro suchou  
a citlivou pokožku hlavy  
dětí i dospělých

• obsahuje velmi jemné tenzidy  
pro obzvláště šetrné mytí

• zmírňuje pocity svědění  
pokožky hlavy

• neštípe v očích 
• vhodný i pro pokožku se sklony k ekzémům

Linola Šampon
200 ml

Péče o dítě

-20 Kč -30 Kč

-30 Kč

Běžná cena 309 Kč

289  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

189  Kč/ks
Běžná cena

299  Kč/ks
Při koupi 6 ks

Běžná cena 399 Kč/ks

Běžná cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

-70 Kč

229  Kč
Běžná cena



Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud 
pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. 
Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k  nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. 
Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nabídka platí od 1. do 30. 6. 2021 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 pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Veterinární léčivé přípravky. Advantix je obchodní značka ve vlastnictví společnosti  
Elanco nebo jejích obchodních poboček. Logo Bayer a Bayer kříž jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Bayer. ©2021 Elanco PM-CZ-21-0020.

• odpuzuje a hubí klíšťata
• odpuzuje komáry, flebotomy  

a bodavé mouchy
• působí i proti blechám a jejich  

vývojovým stadiím a proti všenkám
• je bezpečný pro březí a kojící feny a pro štěňata 

od 8. týdne věku a 1,5 kg živé hmotnosti
• nepoužívat na kočky!

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

V nabídce také Advantix roztok pro nakapání na kůži  
– spot-on pro psy od 4 do 10 kg za 249 Kč, od 10 do 25 kg 
za 299 Kč, od 25 kg do 40 kg za 349 Kč a od 40 kg do 60 kg 

za 379 Kč.

Navíc Matteo – antiparazitární šampon, 200 ml, za 0,01 Kč. 

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.  
IXXO OBOJEK FORTE Složení: 150 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát;  
2 g/kg geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem.

• repelentní obojek pro psy  
proti klíšťatům i blechám

• moderní složení

• dvojí účinek – parazity odpudí anebo vysuší

IXXO OBOJEK 
FORTE pro psy 
65 cm

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

FRONTLINE 
COMBO   
spot-on  
pro kočky  
0,5 ml
3 pipety

V nabídce také: FRONTLINE COMBO spot-on pro psy M (10–20 kg), 3 pipety, za 399 Kč, FRONTLINE COMBO spot-on 
pro psy L (20–40 kg), 3 pipety, za 449 Kč, FRONTLINE COMBO spot-on pro psy XL (40–60 kg), 3 pipety, za 549 Kč.

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

Balení 
obsahuje 
3 pipety

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 149 Kč.

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

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 pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Veterinární léčivé přípravky.

Veterinární přípravky. Informace k dalším akcím na PET 
HEALTH CARE produkty získáte v lékárně anebo na e-shopu 
Dr.Max. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu 
a připojené informace o přípravku. Fyto obojek FORTE je 
biocidní přípravek: Složení: 5 g/kg geraniol. Obojek 65 cm. 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím  
si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Akce se vztahuje na všechny přípravky PET HEALTH CARE 
a je platná do 30. 6. 2021. Při zakoupení jednoho produktu 
získáte druhý, levnější dle vlastního výběru, za 0,01  Kč.

AKCE

1 + 1

FYTO OBOJEK FORTE 
pro psy a kočky

PÉČE O KLOUBY 
pro psy

PÉČE O UŠI 
pro psy a kočky

-60 Kč
AKCE

-80 Kč

-50 Kč

Běžná cena 299 Kč

239  Kč
Akční cena

549  Kč
Běžná cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

Veterinární přípravky

Běžná cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč

99  Kč
Akční cena


