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

Akční nabídka pro členy 
klientského programu

4 /2021

Ušetřete až polovinu 
z doplatku na recept

*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
Připravte své nohy na léto

Exoderil®
10 mg/ml  
kožní roztok, 20 ml 

*Do 1 roku na doporučení lékaře.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Fenistil 1 mg/g gel je léčivý přípravek s účinnou látkou dimetindeni maleas k zevnímu použití. 
Fenistil 1 mg/ml perorální kapky, roztok je léčivý přípravek s účinnou látkou dimetindeni maleas k vnitřnímu užití.

• účinná úleva od svědění  
různého původu

• již od 1. měsíce věku*

Fenistil gel 
50 g

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.

Více informací na str. 5

V nabídce také Fenistil kapky, 20 ml, 149 Kč.

-100 Kč -20 Kč

Běžná cena 259 Kč

239  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena



2

Zdravotnický prostředek.

Zdravotnický prostředek.

• přírodní mořská voda s příměsí 
manganu pro prevenci a zmírnění 
příznaků alergické rýmy

• mangan pomáhá  
zmírňovat zánětlivou  
reakci nosní sliznice

• pro léčbu a zmírnění  
podráždění suchých očí

• při poruchách spojených 
s prostředím: suché oči,  
napjatá oční víčka  
a pocit cizího tělesa v oku

• aplikuje se na zavřená oční víčka

Stérimar™  
Mn Alergie
50 ml

Tears Again 
oční sprej 
s lipozomy 
10 ml

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

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

• léčí oční a nosní příznaky alergie

• oční kapky proti zarudnutí, 
svědění nebo slzení očí

• nosní sprej proti svědění, kýchání 
a vodnatému výtoku z nosu

Allergodil®
oční kapky, 6 ml 
Allergodil nosní 
sprej, 10 ml

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Claritine je léčivý přípravek s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.03.2019.1605.

• řeší projevy interiérových i venkovních alergií 
• úleva od svědění nosu, výtoku z nosu, pálení a slzení očí, kýchání, kopřivky 
• účinkuje až 24 hodin 
• neovlivňuje běžné denní aktivity 
• k dlouhodobému užívání

Claritine 
30 tbl.

Claritine
60 tbl.

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. 
Reklama na léčivé přípravky. Nosní sprej, suspenze Livostin® k nosnímu 
podání, a oční kapky, suspenze Livostin® k očnímu podání, obsahují 
levokabastin-hydrochlorid.

• téměř okamžitá úleva

• cílené působení 
v místě obtíží

Livostin® 
0,5 mg/ml 
oční kapky, 
suspense, 4 ml
PŘÍZNAKY KLASICKÉ  
A SEZONNÍ ALERGIE

V nabídce také Livostin® 
0,5 mg/ml nosní sprej, 
suspense, 10 ml, za 139 Kč.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

• s luteinem, zeaxantinem, vitaminy C a E a zinkem, 
který přispívá k udržení normálního stavu zraku

Ocuvite 
LUTEIN forte 
60 + 30 tbl.

Zdravotnické prostředky.

• poskytuje rychlou úlevu 
pro podrážděné a unavené oči

• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat na kontaktní čočky

OCUTEIN® 
SENSITIVE PLUS 
oční kapky 
DaVinci, 15 ml

Informace vycházejí z návodu k použití.
Zdravotnické prostředky.

• úleva a intenzivní hydratace
• pro suché, pálící a podrážděné oči 
• vhodné i pro uživatele 

kontaktních čoček

SystaneTM  
ULTRA zvlhčující 
oční kapky, 10 ml

V nabídce také SystaneTM  
COMPLETE, 10 ml, za 249 Kč,  
SystaneTM HYDRATION, 10 ml, za 229 Kč.

V akci také OCUTEIN® ALLERGO oční  
kapky za 139 Kč a další přípravky OCUTEIN® od 229 Kč.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-30 Kč

-70 Kč -80 Kč-70 Kč

-100 Kč -30 Kč

Běžná cena 369 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 279 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 259 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

-100 Kč

Běžná cena 289 Kč

199  Kč
Akční cena

90 Kč
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

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.

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.

Zdravotnické prostředky.

V nabídce také Dr.Max Mořská voda Isotonický nosní 
sprej, 30 ml, a Dr.Max Mořská voda Isotonický nosní 
sprej Baby, 30 ml, za 79 Kč.

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

• vhodné pro děti od 6 let

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

Připravte se na jaro včas

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.

-30 Kč -20 Kč

-150 Kč -20 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 649 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

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

• vysoké dávky vitaminů B1, B6 a B12 mají 
příznivé účinky na zánětlivá a degenerativní 
onemocnění nervů a bolesti zad

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Caltrate PLUS
90 tbl.
• k prevenci a doplnění 

léčby osteoporózy

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

• pro dospělé a děti od 12 let

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Ibalgin® Duo Effect je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu použití.

• kombinace dvou účinných látek ve formě krému

• potlačuje bolest, zmírňuje zánět  
a urychluje vstřebávání modřin

• léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů,  
např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu

• ulevuje od bolesti zad

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Ibalgin® Duo Effect, 100 g

Akční nabídka: Při koupi Ibalgin® Duo Effect, 100 g a Ibalgin® Duo Effect, 50 g, zaplatíte dohromady pouze 249 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. = 2,77 Kč)

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

• vitamin C podporuje tvorbu  
kolagenu pro normální funkci 
chrupavek

Proenzi 3 plus
180 tbl.

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

• určeno pro dospělé od 18 let

CETALGEN
20 tbl.

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.

100 g 
+ 50 g

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-100 Kč

-30 Kč

-200 Kč

-20 Kč -100 Kč

-149 Kč

-50 Kč

Běžná cena 649 Kč

549  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 398 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 699 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní 
přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu 
mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách 
Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální 
obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na  úrovni nákladů, 
které Dr.Max vynaložil na  jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i  případná 
oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max 
a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

www.drmax.cz

Ušetřete až  polovinu 
z doplatku na recept.

* V porovnání s gelem proti bolesti na lokální  
použití obsahující 1% diklofenak – Olfen, gel.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Olfen Neo Forte, gel je léčivý přípravek ke kožímu podání, obsahuje účinnou látku diclofenacum  
diethylaminum. Olfen, gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání. Obsahuje účinnou látku diclofenacum natricum.

• síla 2× vyšší koncentrace účinné látky*

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

Olfen Neo Forte 
100 g
Novinka! 

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léky 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. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Panadol Extra 
Novum obsahuje paracetamol a kofein, Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol.

• působí při mírné až středně silné bolesti hlavy včetně 
migrény, bolesti zubů, při menstruaci a bolesti svalů, 
kloubů a v krku při onemocnění horních cest dýchacích 

• začíná se vstřebávat již za 10 minut

Panadol 
Extra Novum  
500 mg/65 mg, 30 tbl. 

V nabídce také Panadol Novum 500 mg, 24 tbl., za 35 Kč.

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

• neobsahuje léčiva

• 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 ks

Voltaren  
Rapid 25 mg 
20 měkkých tob.

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

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Zdravotnický prostředek.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-50 Kč

-20 Kč -40 Kč

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč

239  Kč
Akční cena
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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

Doplněk stravy. (1 cps. = 8,32 Kč)

Sarapis Soja 
60 cps. 

HypnoX 
Melatonin 
30 cps.
Doplněk stravy. (1 cps. = 6,63 Kč)

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

Doplněk stravy. (100 ml = 5 290 Kč)

BioGaia 
10 ml

Doplněk stravy.

Kalciový 
sirup 
100 ml

Doplněk stravy. (1 cps. = 5,54 Kč)

Protectum 
Ginkgo Extra 
90 cps.

Dlouhodobě snížené ceny

Běžná cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 990 Kč

2 590  Kč
Akční cena

-10 Kč -400 Kč

Běžná cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

-50 Kč

-50 Kč

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 490 Kč

2 190  Kč
Akční cena

-10 Kč -300 Kč -10 Kč

Běžná cena 579 Kč

529  Kč
Akční cena

-50 Kč-20 Kč

Běžná cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

-50 Kč
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Zdravotnické prostředky.

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

• český výrobek, patentován a laboratorně testován

• různé velikosti – dětská (XS, S), dámská (M) a pánská (L, XL)

NANO rouška
5 ks

Zdravotnické prostředky.

• ústenka dětská jednorázová  
třívrstvá s mikrobiálním filtrem z netkané textilie

Ústenka 
dětská  
modrá/růžová  
s gumičkami, 
5 ks

Kosmetický přípravek.

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

Dr.Max 
Čisticí gel 
na ruce  
500 ml

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

Zdravotnické prostředky nebo osobní ochranné prostředky. 
Ilustrační obrázek.

• v nabídce různé druhy,  
velikosti a balení

• účinnost filtrace je nejméně 95 %

Respirátory 
FFP2

Zdravotnický prostředek. IVD.

Zdravotnický prostředek.

• jednorázový antigenní test  
k detekci antigenu SARS-COV-19  
z výtěru z nosu nebo nosohltanu

• výsledek testu do 15 min

• používejte vždy v souladu s návodem k použití

• test na detekci antigenu 2019-nCoV ze SLIN

• neinvazivní metoda vyšetření antigenu 2019-nCoV

• unikátní, bezbolestný, šetrný a jednoduchý odběr

• vhodný pro seniory, děti, pro pacienty s kognitivními poruchami

• vhodný pro každého, kdo má problém s výtěrem z nosohltanu

SAFECARE  
COVID-19 Antigen  
Rapid Test Device 
5 ks

V-CHEK™ 
2019-nCoV Ag 
SALIVA RAPID TEST 
1 ks

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-50 Kč

-10 Kč

-100 Kč

Běžná cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč

249  Kč
Akční cena

49  Kč
Běžná cena

Běžná cena 69 Kč

59  Kč
Akční cena

-250 Kč

-30 Kč

Běžná cena 899 Kč

649  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

1190 Kč/ks
Cena od
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

• k léčbě příznaků nachlazení a chřipky

Nogrip 
500 mg / 200 mg /  
/ 25 mg, granule  
pro perorální  
roztok v sáčku
14 sáčků

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.  
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. Léčivý přípravek 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

• sprej proti rýmě pro děti od 6 let, dospívající a dospělé

Nasivin 
sensitive 0,05%
nosní sprej,  
roztok, 10 ml
Skoncujte s rýmičkou  
o dva dny dříve!

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

• léčivý přípravek na vlhký kašel,  
rýmu a zánět dutin

• ředí hlen, nezvyšuje jeho objem 

• působí proti bakteriím

• pro děti od 12 let a dospělé

ERDOMED  
225 mg granule 
pro perorální suspenzi 
20 sáčků

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek  
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  
1 mg/ml  
nosní sprej,  
roztok, 10 ml

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. 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.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-30 Kč -20 Kč -30 Kč

-30 Kč -70 Kč

-30 Kč -30 Kč

-20 Kč

Běžná cena 169 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,60 Kč)

Minerální voda. (100 ml = 3 Kč)

• ostropestřec přispívá ke správné funkci jater, 
trávení a detoxikaci

• pivovarské kvasnice s extraktem z ostropestřce 
mariánského, probiotiky a prebiotikem inulin

• novinka oceněná Czech Superbrands 2021

• lázeňský pramen z Mariánských Lázní

• přírodní zdroj vápníku a železa

Pangamin 
ostropestřec
200 tbl.
S láskou k sobě, blíž přírodě.

Rudolfův pramen 
mariánskolázeňský
500 ml

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

• výživa při zdravotních obtížích 

• při vysoké potřebě  
bílkovin a energie

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

Fresubin Protein 
Energy DRINK 
balíček 5 + 1

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• poskytuje rychle dvojí úlevu  
od pálení žáhy a zažívacích potíží

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

Gaviscon  
Duo Efekt  
48 žvýkacích tablet

V nabídce také Gaviscon Duo Efekt, 24 žvýkacích tablet, za 109 Kč 
a Gaviscon Liquid Peppermint, perorální suspenze, 300 ml, za 119 Kč.

L.C
Z.

M
KT

.C
C

.0
1.

20
21

.2
13

2

Rychlá a efektivní úleva od pálení žáhy!

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 1Zdroj: IQVIA,  
trh 03G–Acid control & Heartburn prod., 2018, 2019, 1–7 2020, kusy, hodnota, prodeje z lékáren v ČR.

N
A

 P
ÁLENÍ ŽÁHY

1

v ČR

REN NI E®
Č.

Doplněk stravy. (100 g = 59,50 Kč)

• psyllium podporuje 
dobré a snadné 
vyprazdňování               

• psyllium navozuje 
pocit nasycení

• vynikající zdroj 
rozpustné vlákniny

Psyllium 
Dr. Popova 
200 g

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-90 Kč -20 Kč

-30 Kč -10 Kč

-30 Kč

Běžná cena 269 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 25 Kč

15  Kč
Akční cena
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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. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. Akce 
se nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,63 Kč)

• meduňka lékařská přispívá k udržení  
pozitivní nálady, relaxaci a spánku

• chmel otáčivý má uklidňující účinek

POSITIVUM
30 tbl.

* Obsahuje extrakty ze saw palmetta, které přispívá k udržení zdravé prostaty, 
kopřivy dvoudomé pro podporu správné funkce močového ústrojí a zinek, 
který přispívá k udrženi normální hladiny testosteronu v krvi.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 6,66 Kč)

• 3 aktivní látky pro zdravou prostatu, normální proud moči 
a méně časté močení*

Prostenal 
Control
90 tbl.

*Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně.

Doplňky stravy. (100 ml = 99,60 Kč)

• bohatý zdroj vitaminu D pro kosti a imunitu – vitamin D 
je potřebný k normálnímu růstu a vývoji kostí dětí  
a přispívá k normální funkci imunitního systému 

• DHA pro mozek a zrak – DHA přispívá k udržení normální 
činnosti mozku a normálního stavu zraku*

• vhodný od 1 roku věku

V nabídce také ostatní  příchutě značky Möller’s.

Möller’s  
Omega 3 
Můj první  
rybí olej, 250 ml

Doplňky stravy se sladidly. (1 sáček = 24,90 Kč)

• vysoká dávka D-manosy 
s kombinací brusinek 
a vitaminu D

• s extraktem z břízy  
pro zdraví močových cest

• extra silná péče

Urinal  
D-manosa 
Forte, 10 sáčků

V nabídce také Urinal Akut, 10 tbl., za 219 Kč.  (1 tbl. = 21,90 Kč)

200,- 150,- NAVÍC+ + = 350,-
-100,-

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-120 Kč -50 Kč-70 Kč

-20 Kč

Běžná cena 719 Kč

599  Kč
Akční cena Běžná cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

* Nielsen Data Report, prodej v maloobchodním trhu Lacalut Aktiv 75 ml, Sales 
Value MAT July 2020, Toothpaste Category, Total Czech Republic Food/Drug. 
IQVIA, prodej v lékárnách Lacalut Aktiv 75 ml, rok 2020 v množství a hodnotě 
dle dat IQVIA_87A3 ADULT TOOTHPASTES, Total Czech Republic.

Kosmetický přípravek. Zdravotnický prostředek.

Léčivý přípravek s účinnou látkou 
povidonum iodinatum k zevnímu použití.

• jednička mezi zubními pastami  
na českém trhu* 

• výrazně zpevňuje a posiluje dásně 
• chrání před krvácením dásní a parodontózou

• proti křečovým žilám

• proti otokům a bolesti nohou

• rychle účinkuje, rychle pomůže

• dezinfekční  
a antiseptický přípravek

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

Lacalut Aktiv, 75 ml Priessnitz 
Žíly a cévy 
MEDICAL
125 ml

Jodisol 
spray, 13 g

Zdravotnický prostředek.

• 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 1× denně

HemaGel, 5 g

• 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 4 let (vytírat ústní dutinu tamponem) a dospělé

TANTUM VERDE roztok, 240 ml

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

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

• špičková kvalita, maximální efektivita  
a dlouhá životnost

• používá více než 75 % zubních ordinací

• 9 velikostí

• drátek kartáčku je izolovaný plastem pro bezpečné 
čištění přirozených zubů a implantátů

TePe® Original mezizubní 
kartáčky z bioplastu
Fosilní materiál byl nahrazen olejem z borovic, 
což snížilo uhlíkovou stopu při výrobě o 80 %.

Zdravotnický prostředek.

• čípky k podpoře hojení  
akutních a chronických  
ran sliznice konečníku

• při prasklinách kůže, hemoroidech a po Barronově ligatuře

• zmírňují nepříjemné pocity, zejména pálení a svědění

HemaGel 
procto 
10 čípků

Kosmetický přípravek.

• okamžité a účinné řešení, 
které pomůže pozvednout 
pokleslá oční víčka

• zlepšení stavu až o 56 %

Remescar 
Pokleslá víčka 
8 ml

Při nákupu libovolných 2 ks produktů 
Corega obdržíte navíc kartáček 
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.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

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-30 Kč -16 Kč -40 Kč

-30 Kč -200 Kč

-30 Kč -30 Kč

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

239  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  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 75 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

229  Kč
Akční cena

-40 Kč



12

Kosmetický přípravek.

• fyziologická čisticí micelární voda

• zachovává přirozenou rovnováhu citlivé pokožky

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

Bioderma 
Sensibio H2O
500 ml

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

URIAGE Hyséac 
celá řada
•   péče o problematickou pleť se sklonem k akné

•   pro čistou, zmatněnou a bezchybnou pleť

2 + 1

NA VŠECHNY ŠAMPONY 200 ml
NYNÍ SLEVA 100 Kč*

Kosmetické přípravky. *Studie IQVIA™, 2020, Česká republika, 90 dermatologů.

Při nákupu přípravků péče o vlasy značky Vichy 
Dercos získá držitel Karty výhod slevu 100 Kč.

Pro zdraví a krásu

399  Kč
Běžná cena

1 + 1
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

GREEN SCIENCE – PROPOJENÍ VĚDY SE SVĚTEM PŘÍRODY

Kosmetický přípravek. Kosmetický přípravek.

• koncentrát s termální vodou 
Uriage obohacený o kyselinu 
hyaluronovou, minerály 
a stopové prvky

• rozjasňuje, hydratuje 
a vyhlazuje 

• s výtažkem z jantaru
• pleť vyživuje, hydratuje a vyplňuje
• dodává pleti svěží vzhled

Akční cena platí pro držitele Karty výhod Dr.Max. Akční cena platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.

URIAGE EAU 
Thermale Glow Up 
Water Essence 
rozjasňující esence
100 ml

Nuance  
Magical Supreme Lifting 
Zlatá maska 
50 ml

sleva
150 Kč

YOUTH 
COMPLEX

Komplexní řada  
pro mladou pleť 
hydratace 
ochrana
výživa
redukce prvních vrásek

Při nákupu libovolného kosmetického přípravku značky Nuance 
z řady Youth Complex získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.

Pro zdraví a krásu

-100 Kč -300 Kč

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč

499  Kč
Akční cena
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Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Volně prodejný 
léčivý přípravek s účinnou látkou ketoconazolum k vnějšímu použití.

• bojuje proti příčině lupů

• prevence a léčba kožních infekcí 
způsobených kvasinkami nebo plísněmi

• zmírňuje svědění a zarudnutí pokožky hlavy

Nizoral 
20 mg/g 
šampon
100 ml 

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.

Před použitím EndWarts® si pečlivě pročtěte návod k použití. 
Zdravotnické prostředky.

• prostředek pro odstranění 
bradavic mrazem

• obvykle stačí jediná aplikace
• pro dospělé a děti od 4 let

EndWarts® FREEZE 
kryoterapie 
bradavic, 7,5 g

V nabídce také EndWarts® PEN pero  
k odstranění bradavic, 3 ml, za 299 Kč a EndWarts® 
ORIGINAL roztok k odstranění bradavic, 5 ml, za 239 Kč.

EXKLUZIVNĚ
v lékárnách 

Dr.Max

V nabídce také tlakoměr OMRON M2 AC-PLUS za 1 450 Kč.
V nabídce také kosmetický přípravek 
Nizoral care tonikum, 100 ml, za 199 Kč.

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

Zdravotnické prostředky.

• přesné, klinicky ověřené hodnoty 
krevního tlaku a pulzu

• univerzální EASY manžeta se snadným utažením
• 3 roky záruka, síťový zdroj v hodnotě 300 Kč navíc

Tlakoměr  
OMRON M300 Plus 
se síťovým zdrojem

Doplňky stravy. (1 cps. = 3,65 Kč)

• extrakt z kopřivy přispívá  
ke správné funkci ledvin  
a vylučování vody z těla

• extrakt z hořkého pomeranče podporuje metabolismus tuků
• extrakty z černého pepře a hořkého pomeranče  

napomáhají kontrole hmotnosti 
• s obsahem minerálů

Forfemina 
Slim, 60 cps.

sleva
15    %

Zdravotnické prostředky. Sleva se nevztahuje na výdej 
zdravotnických prostředků na základě poukazu.

• používají se jako spodní prádlo

• jsou diskrétní a nejsou vidět 
pod oblečením

• ve variantách unisex,  
pro muže a pro ženy

MoliCare  
inkontinenční 
kalhotky
Spolehlivé řešení  
úniku moči.

V nabídce více variant a velikostí.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Imazol krémpasta obsahuje klotrimazol 
a Imazol Plus obsahuje klotrimazol a hexamidin-diisetionát, jde o léčivé 
přípravky k vnějšímu užití.

• léčba plenkové dermatitidy  
způsobené kvasinkami

• léčba kvasinkové infekce v kožních záhybech
• vhodný pro děti i dospělé

Imazol 
krémpasta, 30 g

V nabídce také léčivý přípravek Imazol Plus, 30 g, za 119 Kč.

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-60 Kč -80 Kč

-500 Kč

-100 Kč

-30 Kč

Běžná cena 499 Kč

439  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 290 Kč

1 790  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

219  Kč
Akční cena

1 + 1
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

* *Nutrilon 2–4, 800 g 
(včetně příchutí)

• s unikátní směsí prebiotik 
GOS/FOS inspirovanou 
mateřským mlékem

• 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 09/2019 – 08/2020. **Tvrzení Nutricia podloženo průzkumem provedeným společností Nielsen (4.–29. 11. 2019, N = 204 pediatrů, telefonické dotazování, celá Česká republika). ***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*

V nabídce také 
Kendamil batolecí 

mléko 3, 900 g, 
za 349 Kč. 

Celé portfolio Kendamilu 
najdete na www.drmax.czKojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 38,78 Kč)

• z plnotučného mléka 

• bez palmového oleje 

Kendamil 
pokračovací 
kojenecké 
mléko 2  
900 g

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

*O 30 % více než u mléka Nutrilon 2.

Kojení je pro Vaše dítě to nejlepší. Kojenecká výživa má být používána na doporučení lékaře. 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. (při využití akce 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:

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.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální kojenecká mléka.  
Více o výrobcích na www.sunar.cz. Sunar Complex 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy. (100 g = 31,50 Kč)

Beba 
Comfort HM-O 
2, 3 a 4, 800 g
• prémiová výživa s oligosacharidy 2́ FL  

po vzoru mateřského mléka 

• bílkovina OPTIPRO®, probiotika L. reuteri

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 39,88 Kč)

*Včetně novorozenců dle NICU.

Kosmetický přípravek.

• přírodní masážní olej z avokáda, 
granátového jablka a slunečnice 
hydratuje dětskou pokožku 
a zanechá na ní příjemný 
ochranný film 

• navíc nádherně voní

• 99 % přírodního složení

• pro děti již od narození*

• po večerním koupání  
je ideální chvíle  
na zklidňující masáž  
Vašeho miminka

MUSTELA®  
MASÁŽNÍ OLEJ
100 ml

Péče o dítě

-110 Kč

-70 Kč-50 Kč

Běžná cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

149  Kč
Akční cena

299  Kč/ks
Při koupi 6 ks

Běžná cena 399 Kč/ks

Běžná cena 489 Kč/ks

429  Kč/ks
Při koupi 2 ks

189  Kč/ks
Při koupi 6 ks

Běžná cena 249 Kč/ks

Běžná cena 429 Kč

319  Kč
Akční cena

-140 Kč

Běžná cena 369 Kč

229  Kč
Akční 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. 4. 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.

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

FRONTLINE  
COMBO spot-on  
pro kočky  
a fretky 0,5 ml  
1 pipeta

V nabídce také: 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 219 Kč, FRONTLINE COMBO spot-on pro psy XL (40–60 kg), 1 pipeta, za 249 Kč.

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

sleva
70    Kč

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 239 Kč, od 10 do 25 kg 
za 279 Kč, od 25 kg do 40 kg za 319 Kč a od 40 kg do 60 kg 

za 349 Kč.

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Veterinární léčivé přípravky. Foresto, Elanco logo – šikmý pruh jsou obchodní značky ve vlastnictví 
společnosti Elanco nebo jejích obchodních poboček. Logo Bayer a Bayer kříž jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Bayer. ©2021 Elanco PM-CZ-21-0019.

Foresto 1,25 g + 0,56 g 
obojek pro kočky 
a psy do 8 kg
• 8měsíční ochrana před klíšťaty – odpuzuje  

a hubí je ještě před přisátím
• až 8měsíční ochrana před blechami  

a jejich vývojovými stadii
• vhodný pro psy i kočky

V nabídce také Foresto 4,50 g + 2,03 g  
obojek pro psy nad 8 kg (délka 70 cm) za 799 Kč.

V nabídce také IXXO SPRAY pro psy, 100 ml, za 349 Kč.

Více na 
www.soutezforesto.cz  

Soutěž trvá od 1. 3. do 30. 4. 2021  
na území České republiky. 

Účastník soutěže je povinen 
si uschovat originál dokladu o nákupu.  

Zadavatelem soutěže je Elanco Poland sp. z o.o. 

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Složení: 350 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát; 0,3 g/kg geraniol. 
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem.

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. IXXO SPRAY Složení: 150 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát; 
0,3 g/kg geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem.

• repelentní pipety pro psy  
proti klíšťatům i blechám

• moderní složení

• dvojí účinek – parazity 
odpudí anebo vysuší

• repelentní obojek pro psy  
proti klíšťatům i blechám

• moderní složení

• dvojí účinek – parazity odpudí anebo vysuší

IXXO PIPETA  
pro psy do 10 kg
1×15 ml 

IXXO OBOJEK FORTE 
pro psy, 65 cm

Veterinární přípravek.

• komplexní kloubní výživa pro koně

• pro výživu, ochranu a regeneraci kloubních chrupavek a tkání

Alavis 
Triple Blend 
Extra silný
700 g

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

-150 Kč

-50 Kč
-200 Kč

-20 Kč -50 Kč

Běžná cena 219 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 350 Kč

1 150  Kč
Akční cena

Veterinární přípravky

Běžná cena 219 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 849 Kč

699  Kč
Akční cena


