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

Akční nabídka pro členy 
klientského programu

12/2021

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,96 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 + 90 tbl. 

Doplněk stravy. (1 sáček = 17,76 Kč)

• 10 g hydrolyzovaného  
kolagenu v denní dávce

• mangan přispívá k normální  
tvorbě pojivových tkání

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

Dr.Max
Collagen Drink 
30 + 15 sáčků

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

• analgetikum ve formě gelu 
s účinkem na 12 hodin 
při aplikaci 2× denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

• snadno otevíratelný uzávěr

Voltaren Forte 
20 mg/g gel 
100 g

Při koupi 2 balení dárková taška NAVÍC za 0,01 Kč.

Doplněk stravy. (1 tob. = 5,99 Kč)

• vyvážená kombinace vitaminů, 
minerálů a ženšenového  
výtažku G115

• výtažek Panax ginseng  
G115® přispívá k tělesné  
a duševní pohodě, k odolnosti  
organismu vůči stresu a pomáhá 
podporovat vitalitu organismu

Pharmaton 
Geriavit
100 tob.

ZDRAVÉ A VESELÉ

Více informací na str. 4 a 5

Adventní nabídka 
pro naše věrné 
klienty uvnitř letáku

Běžná cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 199 Kč

799  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 199 Kč

799  Kč
Akční cena

Běžná cena 359 Kč/ks

249  Kč/ks
Při koupi 2 ks

sleva
220 Kč

sleva
200 Kč

sleva
400 Kč sleva

400 Kč
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Doplňky stravy. (1 tbl. = 5,65 Kč) Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. (1 ks = 3,49 Kč)

• s obsahem beta-glukanu z hlívy, 
rakytníku, nukleotidů a selenu, 
který podporuje obranyschopnost

• NAVÍC 3D mořský svět

• dětský penál s vybavením k nákupu dvou balení NAVÍC

• Vibovit Imunity a Vibovit Farma

Hlíva JACK HLÍVÁK  
pro děti, 60 tbl.

Vibovit  
Vánoce 2021
50 + 50 ks
Vánoční nabídka Vibovit:

V nabídce také Hlíva JACK HLÍVÁK  
sirup, glukany + laktoferin, 300 ml,  
za 339 Kč. (100 ml = 113 Kč) a Imunit  
Hlíva ústřičná 800 mg s rakytníkem  
a echinaceou, 100 + 100 tbl. za 599 Kč. (1 tbl. = 3 Kč)

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

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

• obvykle se užívá po dobu 2–3 měsíců

• NAVÍC vánoční dárkový přebal za 0,01 Kč. (do vydání zásob lékárny)

Condrosulf® 
400 mg  
180 tvrdých 
tobolek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• posiluje oslabenou imunitu

• pomáhá proti opakovaným zánětům dýchacích cest 
bakteriálního i virového původu

Wobenzym 
800 tbl.

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

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,43 Kč)

• výhodné balení  
130 + 65 tobolek NAVÍC

• vysoká dávka omega-3 pro zdravé srdce, mozek a zrak
• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce*

• DHA přispívá k normální funkci mozku a zraku**

• bez pachutě rybiny

Omega-3  
FORTE 1 000 mg
130 + 65 tob.

Doplněk stravy. (100 ml = 99,80 Kč)

• rybí olej z norské přírody 
s tradicí od roku 1854

• bohatý zdroj omega-3 
mastných kyselin EPA a DHA

• vysoký obsah vitaminu D

• skvělé ovocné příchutě

Möllers 
Omega 3 
citron
2× 250 ml

   *Zinek přispívá k normální syntéze DNA.
**Kyselá višeň, extrakt z celeru.

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,28 Kč)

• DNA* pod kontrolou

• napomáhá k normální 
funkci dolních cest 
močových**

ENZYCOL 
DNA*

100 + 40 tob.

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.

Doplněk stravy. (1 cps. = 4,16 Kč)

• obsažené vitaminy  
B6, B12, C a železo  
přispívají k dobré  
funkci imunitního systému  
a ke snížení míry únavy

• s výtažkem z ženšenu pravého

Dr.Max  
Premium  
GoldAktiv
120 cps.

Tip na vánoční dárek

-300 Kč -100 Kč

-70 Kč -400 Kč

-100 Kč -170 Kč

-80 Kč

Běžná cena 1 290 Kč

990  Kč
Akční cena

Běžná cena 749 Kč

649  Kč
Akční cena

Běžná cena 769 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 419 Kč

339  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 990 Kč

2 590  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

349  Kč

Běžná cena 649 Kč

499  Kč
Akční cena

-150 Kč
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,29 Kč)

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.  
OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg je doplněk stravy. (1 tbl. = 7,77 Kč) 
OCUTEIN® SENSITIVE roztok na kontaktní čočky je zdravotnický prostředek.

• komplex vitaminů  
s postřehovými kartami  
Marťadvojka NAVÍC 

• nové tvary gummies a Marťanské cucací tablety

• přispívá k udržení kvalitního zraku (vitamin A)

• vyživuje unavené oči

• obsahuje extra velké množství luteinu 25 mg

Marťánci 
multivitamin 
MIX
50+50 tbl.

OCUTEIN® 
BRILLANT 
Lutein 25 mg 
90 + 30 tobolek

V nabídce také zdravotnický prostředek OCUTEIN® 
SENSITIVE roztok na kontaktní čočky, 360 ml, za 229 Kč.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,22 Kč)

• kompletní multivitamin  
s minerály a stopovými prvky

• v limitované vánoční nabídce + měsíc užívání navíc

Centrum
A–Z
100 + 30 tbl.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 7,48 Kč)

• kompletní multivitamin s vitaminy, minerály a stopovými 
prvky speciálně pro potřeby moderních žen*

• limitovaná vánoční nabídka

Centrum pro ženy
60 tbl. 

V nabídce také limitovaná vánoční nabídka 
Centrum pro muže, 60 tbl., za 449 Kč. 

V nabídce také limitovaná vánoční nabídka Centrum 
Silver, 100 + 30 tbl., za 579 Kč. (1 tbl. = 4,45 Kč)

* Vitaminy B1, B2, B6, B12 přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému. Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí a přispívá k normální činnosti svalů.

Doplněk stravy. Obsahuje vitamin C, který podporuje správnou tvorbu 
kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek. (1 tbl. = 2,22 Kč)

• špičková komplexní 
výživa s chondroitinem, 
glukosaminem 
a kolagenem typu II

PROENZI® 
3 PLUS 
Limitovaná 
edice
180 + 45 tbl.

Čaj. (1 sáček = 2,97 Kč)

• dárková kazeta s vybranými prémiovými čaji Apotheke, 
sestavená speciálně pro zimní období

Apotheke kolekce 
čajů Zimní kouzlo 
30 nálevových sáčků

V nabídce také tlakoměr OMRON M2 AC-PLUS za 1 450 Kč.

• přesné, klinicky ověřené  
hodnoty krevního tlaku a pulzu

• univerzální EASY manžeta se snadným utažením
• 3 roky záruka, vánoční balení  

se síťovým zdrojem v hodnotě 300 Kč NAVÍC

Tlakoměr OMRON M300 
Plus, se síťovým zdrojem

EXKLUZIVNĚ
v lékárnách 

Dr.Max

* Pro domácí měření krevního tlaku v Evropě (EU9). 
Kantar Health, průzkum s kardiology (2019).

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

-200 Kč -30 Kč

-600 Kč -70 Kč

Tip na vánoční dárek

Běžná cena 539 Kč

449  Kč
Akční cena

Běžná cena 699 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

329  Kč
Akční cena

-100 Kč

Běžná cena 799 Kč

699  Kč
Akční cena

-140 Kč

-90 Kč

Běžná cena 689 Kč

549  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 390 Kč

1 790  Kč
Akční cena
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Nabídka je platná od 1. do 7. 12. 2021

Dr.Max naděluje!
ZDRAVÉ A VESELÉ

Adventní nabídka  
pro naše věrné klienty

Jako poděkování za Vaši věrnost jsme pro 
Vás připravili adventní nabídku Dr.Max. 
Každý týden tipy na vánoční dárky pro 

Vás a Vaše blízké. Darujte svým nejbližším 
dárek z lékárny Dr.Max, který potěší!

Nabídka platí pouze v uvedená data do vyprodání zásob. Běžné ceny jsou platné pro kamenné lékárny, v e-shopu se mohou lišit.

Nabídka je platná pouze pro 
držitele Karty výhod Dr.Max.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,59 Kč) Doplněk stravy. (1 sáček = 15,53 Kč)

Dr.Max  
Complex 6 Aktiv
180 + 90 tbl.
Speciální adventní cena 699 Kč. Akční cena 799 Kč.

Dr.Max
Collagen Drink
30 + 15 sáčků
Speciální adventní cena 699 Kč. Akční cena 799 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Prostamol UNO obsahuje extrakt 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.

Prostamol UNO
90 měkkých tob.
Speciální adventní cena 499 Kč. Akční cena 649 Kč.

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

Tonometr Veroval compact
Speciální adventní cena 990 Kč. Běžná cena 1 190 Kč.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,68 Kč)

Centrum  
Silver 
100 + 30 tbl. NAVÍC
Speciální adventní cena 479 Kč. Akční cena 579 Kč.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 kostička = 3,33 Kč)

Colafit
60 kostiček
Běžná cena 399 Kč/ks

Při koupi 2 balení získáte druhé z nich za 0,01 Kč.

1 + 1 sleva
200 Kč

sleva
150 Kč

sleva
100 Kč

sleva
100 Kč

sleva
100 Kč
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Nabídka je platná od 15. do 24. 12. 2021

200, 150, 100, 450,+ + =

200,- 150,- NAVÍC+ + = 350,-
-100,-

URIAGE 
celá značka

Kosmetické přípravky.

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

Kosmetické přípravky.

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

NUANCE 
Micelární voda 

500 ml

1 + 1

1 + 1
V nabídce micelární voda 

pro citlivou pleť  
i pro všechny typy pleti.

Nabídka je platná od 8. do 14. 12. 2021

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 od  8. do  14. 12. 2021 
nebo do vyprodání zásob. Akce se nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze 
kombinovat s jinými akcemi ani slevami.
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Ibalgin® krém a gel jsou léky k vnějšímu použití, tlumí bolest, zánět, snižují otok.  
Obsahují ibuprofenum. Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu použití, kombinace dvou účinných látek  
k potlačení bolesti. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Kosmetické přípravky.

• hřejivá úleva od bolesti zad,  
svalů i kloubů

• originální mazání s konopným  
olejem, jedlí sibiřskou a směsí bylin

Cannaderm 
Thermolka, 200 ml

V nabídce všechny 
produkty značek 
Thermolka a Mentholka 
za akční ceny od 129 Kč.

V nabídce také Ibuprofen Dr.Max  
400 mg potahované tablety, 36 tbl. za 49 Kč.

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

• tlumí zánět

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Ibalgin® 400 
100 tbl. 
Účinné analgetikum:

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 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 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.

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.  
Léčivé přípravky 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.

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

• snižuje horečku 
a zmírňuje bolest

Parapyrex
500 mg 
30 tbl.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-40 Kč -30 Kč -20 Kč

-150 Kč -50 Kč -50 Kč

-10 Kč -10 Kč

Běžná cena 549 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cenaBěžná cena 149 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena Běžná cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena za 100 g

Běžná cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena za 100 g

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena za 100 g

-50 Kč
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

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.

Doplněk stravy.

• vysoce kvalitní 100% přírodní hydrolyzovaný 
kolagen typu I Peptan® a vitamin C

Dr.Max  
Kolagen 2000 
Aktiv, 120 tbl.

Doplněk stravy.

• obsahuje thiamin, který přispívá 
k normální psychické činnosti, k normální 
činnosti srdce a nervové soustavy

Dr.Max 
Coenzyme Q10 
60 mg 
s thiaminem, 60 cps.

Doplňky stravy.

• obsahují prospěšné  
vitaminy a minerální 
látky speciálně 
pro potřeby dětí

• želé bonbony  
pro děti od 3 let

Dr.Max  
Kids Gummies 
AIRPLANES
225 g

Doplněk stravy.

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

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

Dr.Max 
Magnesium B6 
Premium, 50 tbl.

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.

V nabídce také Dr.Max Ginkgo Pro Brain, 
60 cps., za běžnou cenu 229 Kč/ks.

V nabídce také Dr.Max Kids  
Gummies Magnesium B6,  
180 g, za 149 Kč a Dr.Max Kids  
Gummies Omega 3, 180 g, za 199 Kč.

Doplňky stravy.

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

Dr.Max  
Ginkgo 
Biloba 
60 mg, 60 cps.

Doplněk stravy.

• selen a zinek přispívají k udržení 
zdravých vlasů a nehtů

• obsahuje vitamin C, E a betakaroten

Dr.Max  
Selen Zinek 
Forte, 60 tbl.

Doplněk stravy.

• speciální směs  
pro povzbuzení organismu  
– vitaminy C, B, E, biotin a hořčík 

• s extraktem z guarany a ženšenu podporují 
odolnost organismu proti únavě a stresu

Dr.Max 
Energy 
Sticks 
30 sáčků

Doplněk stravy.

• obsahuje extrakt 
z hlívy ústřičné a plod 
růže šípkové, který 
podporuje přirozenou 
obranyschopnost 
organismu

• obsahuje také  
vitamin C a D a zinek 

• s jahodovou příchutí

Dr.Max 
Hlíva Kids 
60 tbl.

V nabídce také Dr.Max Hlíva Forte, 
120 tbl., za běžnou cenu 399 Kč /ks. 

Doplňky stravy.

• s extraktem z hlívy ústřičné 
a rakytníku řešetlákového

• selen a zinek přispívají  
k normální funkci imunitního systému

Dr.Max  
Hlíva Forte 
60 tbl.

Vlastní značka 3 za 2

299  Kč
Běžná cena za 1 ks

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

299  Kč
Běžná cena za 1 ks 179  Kč

Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

249  Kč
Běžná cena za 1 ks

249  Kč
Běžná cena za 1 ks

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

249  Kč
Běžná cena za 1 ks
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V nabídce také Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 10 sáčků, 
za 149 Kč a Coldrex tablety, 24 tbl., za 129 Kč.
*Iqvia sell out data kategorie 01B1 MAT 06/2021.

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*. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Septofort je volně prodejný léčivý 
přípravek k rozpuštění v ústech. Obsahuje roztok chlorhexidin-diglukonátu.

• léčí příčinu bolesti v krku

• ničí široké spektrum bakterií i viry

• lokální léčba infekcí v dutině ústní a horních cest dýchacích

• léčba aft

• mátová příchuť

Septofort 
24 pastilek

Před užitím čtěte příbalovou  
informaci. STOPANGIN, orální sprej, 30 ml,  
je léčivý přípravek s účinnou látkou hexetidin k orálnímu užití.

• k dezinfekci dutiny ústní 
a hltanu při zánětlivých 
a infekčních onemocněních

Stopangin  
orální sprej, 30 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• horký nápoj uleví od příznaků  
chřipky a nachlazení, jako jsou:  
bolesti hlavy, svalů, bolesti v krku,  
horečka, průduškový kašel a ucpaný nos 

• obsahuje tři léčivé látky

Vicks SymptoMed 
Complete citrón 
10 sáčků

V nabídce také Vicks SymptoMed 
Forte citrón, 10 sáčků, za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

• k léčbě příznaků  
nachlazení a chřipky

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

Nogrip 
14 sáčků

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení: 
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy a bolest v krku

• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

Larymed  
citron 
3 mg pastilky 
20 pastilek

PARALEN® GRIP  
horký nápoj  
echinacea a šípky  
500 mg/10 mg, 12 sáčků

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

V nabídce také PARALEN® GRIP horký nápoj 
NEO 500 mg/10 mg, 12 sáčků, za 99 Kč.

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

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

Levopront sirup  
6 mg/ml, 120 ml

V nabídce také Levopront 60 mg,  
10 tbl., za 129 Kč a Levopront kapky, 15 ml, za 109 Kč.

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 účinnými 
látkami paracetamolum a coffeinum k vnitřnímu užití.

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

• nedráždí žaludek

Parapyrex 
Combi 
500 mg/65 mg 
30 tbl.

V nabídce také PARALEN® GRIP 
chřipka a kašel, 24 tbl., za 129 Kč.

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

• díky kofeinu působí také  
proti únavě a ospalosti

PARALEN® GRIP  
chřipka a bolest, 24 tbl.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-40 Kč -100 Kč

-20 Kč -20 Kč

-30 Kč

-70 Kč

-40 Kč -30 Kč

-20 Kč -40 Kč -70 Kč

Běžná cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 59 Kč

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

99  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Reklama na léčivé přípravky. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml a Olynth® 
1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid a  jsou určeny k  podání 
do nosu. Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje xy-
lometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol a je určen k podání do nosu. Před 
použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2100153

Rýma jako 
nechtěný dárek?

Na rýmu chytře

Zvolte chytře a vyzrajte 
nad rýmou

navíc 
kapesníčky

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 
30 mg/5 ml  
sirup, 100 ml

Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
MUCOSOLVAN® long effect je volně prodejný lék  
k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• stačí užít pouze 1× denně

MUCOSOLVAN® 
long effect 
20 tvrdých tob.

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.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou acetylcystein k vnitřnímu užití.

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

• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

Acetylcystein 
Dr.Max 600 mg 
10 šumivých tbl.

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

• nosní sprej k úlevě od 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

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.

V nabídce také Xylomax Neo 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok, 10 ml, za 99 Kč.

V nabídce také Ambrobene, 
30 tbl., za 59 Kč.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou  
informaci. Ambrobene, perorální roztok a Ambrobene, tablety, jsou léčivé 
přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.

• osvědčený přípravek na vlhký 
kašel účinně rozpouští hlen 
a usnadňuje vykašlávání

• roztok vhodný i pro děti

Ambrobene, 
perorální roztok, 
7,5 mg/ml, 100 ml

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

• léčivý přípravek na 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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky  
s účinnou látkou xylometazolini hydrochloridum k nosnímu podání.

• zajišťuje rychlou a dlouhotrvající 
úlevu od ucpaného nosu a snižuje 
otok nosní sliznice 

• pomáhá udržovat volný nosní  
průchod, což usnadňuje dýchání

Xylomax  
0,5 mg/ml nosní 
sprej, roztok, 10 ml

Před použitím čtěte příbalový leták.
Léčivé přípravky 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, 10 tbl.

V nabídce také ACC® 20 mg/ml sirup, 200 ml, za 159 Kč.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-20 Kč -20 Kč

-20 Kč -80 Kč

-20 Kč -20 Kč -40 Kč

-20 Kč -20 Kč -30 Kč

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 95 Kč

75  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

95  Kč
Akční cena

Běžná cena 279 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena
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Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,16 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,30 Kč)

• český originál
• určen k dlouhodobému  

užívání
• patentovaná látka  

ProteQuine® a vitamin C  
pro normální funkci imunity

• balení na 4 měsíce

• 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

Při koupi Preventan® Clasic s příchutí, 90 tbl., 
získáte NAVÍC Preventan® Clasic s příchutí, 30 tbl. za 0,01 Kč.

Při koupi 2 ks dárková  
krabička NAVÍC za 0,01 Kč.

Preventan® Clasic  
s příchutí, 90+30 tbl.

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

Doplňky stravy. (1 tbl. = 2,66 Kč)

• komplexní složení 13 vitaminů a 10 minerálů pro dospělé

Multivitamin 
Energy
100 + 50 tbl.

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 I.U.
60 cps.

Funkční čaje. (100 g = 161,11 Kč)

• funkční bylinný čaj

• vitamin C přispívá ke správné 
funkci imunitního systému

TEEKANNE 
Imunita 
s vitaminem C
18 g

V nabídce více druhů.

V nabídce také Multivitamin Generation 50+, 
100 + 50 tbl., za 399 Kč.

Doplňky stravy. (100 ml = 87,60 Kč)

• originální receptura od DR.THEISS 
• unikátní směs 13 bylin jako  

např. andělika lékařská,  
která přispívá ke správnému 
trávení a činnosti střev

• vyrobeno v Německu

Dr.Theiss 
Schweden Bitter 
250 ml

V nabídce také Dr.Theiss Schweden Bitter,  
500 ml, za 399 Kč. (100 ml = 79,80 Kč)

Pečlivě čtěte 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.

• užívaný tradičně v homeopatii k prevenci 
a léčbě chřipkových stavů

• bez věkového omezení
• může se užívat během  

těhotenství a kojení

Oscillococcinum®
30 dávek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou acidum ascorbicum 500 mg (vitamin C) k vnitřnímu užití.

• je možné užívat při zvýšené  
potřebě vitaminu C, a to: 
– v těhotenství 
– při kojení 
– při sportu 
– při namáhavé práci 
– po úrazech 
– pokud kouříte

Celaskon červený pomeranč 
500 mg šumivé tablety 
30 šumivých tbl.

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1, 
B2, B6 a zinek. Není určen k náhradě pestré stravy. (1 tob. = 13,50 Kč)

• vitamin B6 a zinek přispívají  
k normální funkci imunitního  
systému a vitaminy B2 a B6  
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání

LINEX® 
COMPLEX
14 tob.  
Probiotikum 
k doplnění bakterií 
střevní mikroflóry

Doplněk stravy. (100 ml = 904,55 Kč)

• vitamin D3 1 500 I.U. 
v chuťově neutrálním 
a snadno  
vstřebatelném oleji

• 440 dávek

• kvalitní švýcarský dávkovač

DeVit® Forte
22 ml / 
/ 440 dávek

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-179 Kč

-30 Kč -20 Kč -150 Kč

-30 Kč

-200 Kč -30 Kč

Běžná cena 699 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 678 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 369 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-40 Kč

Běžná cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-60 Kč

Běžná cena 259 Kč

199  Kč
Akční cena

525  Kč/ks
Při koupi 2 ks
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

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

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

Tanakan, 90 tbl.

Při nákupu libovolných 2 ks produktů 
Corega obdržíte navíc dózu na zubní 
náhradu za 0,01 Kč.

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.

*V laboratorních podmínkách.

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

Corega BIO Tabs 
Antibakteriální tablety, 30 tbl. 

Corega Original extra silný 
40 g

V nabídce více druhů.

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

• působí během 3–5 minut*

• pomáhají  
odstraňovat skvrny 

• 30 tablet

Doplněk stravy. (1 tob. = 5,09 Kč)

• pomáhá s usínáním a omezuje předčasné probouzení (extra  
silná dávka kozlíku lékařského a pomerančovníku hořkého)

NEOSPAN 
forte 
45 tob.

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.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léky k vnitřnímu užití. O případných 
rizikách a nežádoucích účincích se poraďte s lékařem nebo s lékárníkem. 

• poskytuje rychle dvojí úlevu  
od pálení žáhy a zažívacích potíží

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

Gaviscon Duo Efekt 
perorální suspenze 
300 ml

V nabídce také Gaviscon Duo Efekt,  
24 žvýkacích tablet, za 109 Kč, Gaviscon Duo Efekt,
48 žvýkacích tablet, za 179 Kč a Gaviscon Liquid 
Peppermint, perorální suspenze, 300 ml, za 129 Kč.

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

• anatomicky tvarované inkontinenční vložky

V nabídce více variant a velikostí.

Abena 
Light

sleva
10    %

Doplněk stravy. LINEX® FORTE obsahuje bakterie Lactobacillus 
acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp. lactis. (1 tob. = 7,82 Kč)

• nejen při a po antibiotické léčbě
• při cestování a při změně stravy

LINEX® 
FORTE, 28 tob. 
Obsahuje PROBIOTIKA  
a PREBIOTIKA

Expert na 
zažívací potíže

50 ml

100 ml

· pocit plnosti · nadýmání · 
· bolest břicha · bolest žaludku ·

· křeče v břiše · nevolnost ·

1 lék na 6 problémů
LM

R
-C

H
-2

02
10

52
7-
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ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Je složený z tekutých extraktů různých částí bylin. 
Akce platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob.

• pro pevnou fixaci  
po dobu až 12 hodin

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-70 Kč -50 Kč

Běžná cena 289 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč/ks

139  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Běžná cena 229 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

329  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

-70 Kč -100 Kč
-50 Kč
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*Akce platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 nebo do vydání zásob na produkty z řad Eucerin® ANTI-PIGMENT,  
HYALURON-FILLER, HYALURON-FILLER+VOLUME, HYALURON-FILLER+ELASTICITY, HYALURON-FILLER UREA a Q10 ACTIVE.

SLEVA  
100 Kč

na Eucerin® péči  
proti vráskám  

a pigmentovým  
skvrnám*

Nuance Magical 
Supreme Lifting 
celá řada

Kosmetické přípravky.

• hydratace a vyplnění vrásek

• výživa a rozjasnění pleti

Při nákupu dvou libovolných přípravků Nuance z řady Magical 
Supreme Lifting získá držitel Karty výhod Dr.Max levnější za 0,01 Kč.

1 + 1

Nuance Magical Supreme Lifting  
Zlatá maska  
•  obsahuje výtažek z jantaru, který jí propůjčuje 

zlatou barvu a zároveň působí jako antioxidant

•  pleť vyplňuje, vypíná a dodává výživu a rozjasnění

Dr.Max 
Tip

Pro zdraví a krásu
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Uriage 
celá značka

Kosmetické přípravky.

• přípravky pro péči o pokožku obličeje, těla i vlasové pokožky 

• značka nabízí přípravky vhodné pro celou rodinu  
i řadu pro miminka již od narození

Při nákupu libovolných přípravků značky Uriage získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %.

sleva
20    %

Ještě více slev 
a širokou akční 
nabídku kosmetiky 
najdete v prosincovém 
Dermoletáku

Nabídka platí od 1. do 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob pro držitele  
Karty výhod Dr.Max v Dermocentrech lékáren Dr.Max a v e-shopu www.drmax.cz.

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

• léčí příznaky  
zánětu infekčního  
i neinfekčního původu 

• ničí viry, bakterie, plísně 
a podporuje hojivé procesy

• intenzivně zvlhčuje oko 
a poskytuje úlevu

• neobsahuje konzervační látky 
a je výborně snášen

Desodrop 
oční roztok, 8 ml

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

• poskytují rychlou úlevu suchým,  
unaveným a podrážděným očím

• vhodné také pro použití s kontaktními čočkami

Systane™ ULTRA 
zvlhčující oční kapky  
bez konzervačních látek
10 ml

V nabídce také Systane™ COMPLETE, 10 ml, 
za 249 Kč, NOVINKA Systane™ HYDRATION 
bez konzervačních látek, 10 ml, za 229 Kč.

Při nákupu dvou balení získáte 
druhý se slevou 20 %.

Doplněk stravy. (1 cps. = 2,77 Kč)

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

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

Dr.Max  
ReviHair 
60 + 30 cps.

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,49 Kč)

• vysoká dávka karotenoidů luteinu a zeaxanthinu

• navíc s betakarotenem a vitaminy C a E

Dr.Max  
Lutein Complex 
Premium
90 + 30 cps.

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

• víceúčelový dezinfekční  
roztok OPTI-FREE® Express® 
nejen čistí, ale také dezinfikuje 
kontaktní čočky a poskytuje 
každodenní pohodlí

OPTI-FREE® 
Express® 
355 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

• neinvazivní varianta  
léčby hemoroidů 

• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění 

• účinný proti bolesti

FAKTU 
20 čípků

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
PERSEN® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• přírodní lék obsahující rostlinné  
extrakty se zklidňujícím a uvolňujícím účinkem 

• navozuje vnitřní klid, zbavuje pocitů 
strachu a obnovuje psychickou rovnováhu

• vhodný od 12 let

PERSEN® 
40 tbl.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem. Vectavir je lék na vnější použití s účinnou látkou penciklovir.

• tlumí bolest při oparech a urychluje hojení 

• účinný i v pozdějších fázích oparu

• přirozený vzhled pokožky po aplikaci

Vectavir  
tónovaný krém  
na opary  
10 mg/g krém, 2 g

Doplňky stravy. (1 tbl. = 21,90 Kč)

• kombinace  
kanadských brusinek  
a vitaminu D

• se zlatobýlem obecným  
pro podporu zdraví močových cest

Urinal 
Akut
10 tbl.

V nabídce také Urinal D-manosa  
FORTE, 10 sáčků, za 249 Kč. (1 sáček = 24,90 Kč)

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

Doplněk stravy. (1 cps. = 2,66 Kč)

• EPA a DHA přispívají  
k normální činnosti srdce*

• DHA přispívá k udržení správné činnosti  
mozku a normálního stavu zraku**

Dr.Max  
Omega 3 
Premium 
90 + 30 cps.

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

• vytváří bariéru  
proti vniknutí virů 
do dýchacích cest

• blokuje až 99 %  
SARS-CoV-2

• působí po dobu až 5 hodin

Taffix  
nosní  
sprej, 1 g

1 + 1

Při koupi 2 balení získáte 
druhé z nich za 0,01 Kč.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-100 Kč-50 Kč

-50 Kč

-150 Kč -140 Kč

-90 Kč -30 Kč -40 Kč

Běžná cena 319 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 559 Kč

419  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

219  Kč
Akční cena

279  Kč/ks
Běžná cena

-100 Kč

Běžná cena 419 Kč

319  Kč
Akční cena

449  Kč
Běžná cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Nutrilon Advanced 2–5, 800 g 
(včetně příchutí)

• se směsí prebiotik GOS/FOS 
a 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. 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. Batolecí mléka mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte.

NUTRILON 
PRVNÍ HNED 
PO MAMINCE*

Sunar® Complex 
2, 3, 4 a 5, 600 g
Vylepšené složení s mléčným 
tukem, bez palmového oleje

• komplexní péče pro spokojené bříško

• vápník* a vitamin D* pro normální 
růst a vývoj kostí dítěte

* Podle požadavků legislativy všechna pokračovací kojenecká mléka  
obsahují vápník a vitamin D. Kojenecká výživa by měla být podávána  
pouze na doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akce se nevztahuje na počáteční  
a speciální kojenecká mléka. Více o výrobcích na www.sunar.cz. (100 g = 33,17 Kč)

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 = 29,83 Kč)

• jedinečné složení pro malé bříško
• lahodná chuť

Hami 6+, 12+,  
24+ a 36+ 
600 g

V nabídce také pokračovací a batolecí mléka Hami,  
600 g, různé druhy, za 179 Kč.

*O 30 % více než u mléka Nutrilon 2.

Kojení je pro Vaše dítě to nejlepší. Kojenecká výživa má být používána na doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. Způsob použití a další informace  
na obalech. Pokračovací kojenecká výživa 3´GL přináší náš unikátní proces; 2´FL a 3´GL nepocházejí přímo z mateřského mléka. (100 g = 53,63 Kč)

• patentovanou směs  
prebiotik GOS/FOS 
a mléčného tuku

• nejvyšší množství HMOs  
z Nutrilon mlék* –  
oligosacharidů mateřského mléka  
(2´FL = 2´-fukosyllaktóza, 3´GL = 3´-galaktosyllaktóza) 

Nutrilon  
Profutura 2, 3 a 4, 800 g
Obsahuje:

Trojitá péče  
o miminka i maminky

Akce platí od 1. do 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob. Kosmetický přípravek.  L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169

•  Pomáhá chránit zadeček 
před vznikem opruzení

•  Přirozeně regeneruje 
a hydratuje

•  Péče o prsní bradavky

Kosmetický přípravek.

• ochranný, pečující a vyživující  
dětský krém na zimní období

• obsahuje extrakt z alpské „sněžné řasy“, 
která hydratuje pokožku a chrání v chladu

BEBELO Baby 
Winter Cream 
50 ml

Péče o dítě

-70 Kč

-60 Kč -60 Kč

Běžná cena 489 Kč

429  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

179  Kč
Akční cena

249  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Běžná cena 349 Kč

279  Kč
Při koupi 1 ks

-50 Kč

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

299  Kč/ks
Při koupi 6 ks

Běžná cena 399 Kč/ks



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 31. 12. 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.

Odvykám s Nicorette  po svém. Najdi svůj způsob i ty!

*Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.

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

• pomáhají při odvykání kouření

• 24hodinová kontrola při odvykání kouření

• zmírňují abstinenční příznaky

NiQuitin Clear 21 mg, 
transdermální náplasti, 7 náplastí

V nabídce  
také NiQuitin  

Freshmint 4 mg, 
léčivá žvýkací  
guma, 100 ks, 

za 649 Kč.

NiQuitin mini 4 mg, 
lisované pastilky 
60 pastilek

KOMBINOVANÁ TERAPIE ZVÝŠÍ ŠANCI PŘESTAT KOUŘIT

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

Veterinární přípravek.

• komplexní kloubní výživa pro koně

• pro výživu, ochranu a regeneraci kloubních chrupavek a tkání

Alavis 
Triple Blend 
Extra silný
700 g

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

• voní a nelepí 

• ruce příliš nevysušuje

• účinný proti virům 
včetně koronavirů, 
bakteriím a plísním

NIXX FORTE 
dezinfekční gel 
na ruce, 250 ml

Před použitím si vždy přečtěte  
označení a informace o přípravku.  
Biocid. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem.

Při zakoupení tří libovolných produktů  
získáte nejlevnější z nich za 0,01 Kč. Akce se vztahuje na všechny přípravky PET HEALTH CARE.

2 + 1

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. IXXO OBOJEK je biocid. Složení: 150 g/kg ethyl- 
-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát; 2 g/kg geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Péče o klouby, 90 tbl. a Péče o uši, 100 ml, jsou veterinární přípravky.

• repelentní obojky  
proti klíšťatům 
i blechám

• moderní složení
• dvojí účinek – 

parazity odpudí 
anebo vysuší

IXXO OBOJEK 
pro psy 
65 cm

PET 
HEALTH 

CARE 
Péče 
o uši 

100 ml

PET HEALTH 
CARE  
Péče  
o klouby 
90 tbl.

Reklama na léčivé přípravky. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka a Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® 
invisipatch 25 mg/16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg obsahují nikotin-resinát a jsou k orálnímu podání. Léčivá žvýkací guma Nicorette® FreshFruit Gum 4 mg, Nicorette® 
Icemint Gum 4 mg a Nicorette® Classic Gum 4 mg obsahují nikotin-resinát a je k podání do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2100172

Ochranný pracovní prostředek.

• účinnost filtrace je nejméně 95 %

Respirátor FFP2 ZHISHAN, 6 ks

2 + 1

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Běžná cena 849 Kč

749  Kč
Akční cena

Běžná cena 849 Kč

749  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

429  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč

749  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 519 Kč

449  Kč
Akční cena

1 + 1

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

69  Kč
Běžná cena za 1 ks

-200 Kč

Běžná cena 1 350 Kč

1 150  Kč
Akční cena

549  Kč
Běžná cena za 1 ks

249  Kč
Běžná cena za 1 ks

599  Kč
Běžná cena za 1 ks


