Akční nabídka pro členy
klientského programu
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y,
n
e
c
é
v
tno
ě
v
k
í
í.
n
m
č
o
r
Ak
h
o
ás
k teré V
-120 Kč

Voltaren Forte
20 mg/g gel
180 g
• analgetikum ve formě gelu s účinkem
na 24 hodin při použití 2× denně

Akční cena

399 Kč

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr

Běžná cena 519 Kč

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

-150 Kč

-50 Kč

Prostamol UNO
90 měkkých tob.
Magne B6 Forte
potahované
tablety, 50 tbl.
• obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální psychické činnosti
Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,98 Kč)

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

149 Kč
Běžná cena 199 Kč

• nenarušuje sexuální funkce
• více informací
na www.prostamoluno.cz
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.

Akční cena

599 Kč
Běžná cena 749 Kč

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-30 Kč

-40 Kč

-100 Kč

Akční cena

Traumaplant
mast, 100 g

169 Kč

Běžná cena 199 Kč
• 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
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.

-20 Kč

Ibalgin®
Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky
30 měkkých tob.

Akční cena

129 Kč

Akční cena

99 Kč

Akční cena

299 Kč

Běžná cena 169 Kč

Brufen 400
100 tbl.

• účinné analgetikum
Běžná cena 119 Kč
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)

Colafit
60 kostiček

• úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje a zad

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

• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
V nabídce také Brufen 400, 30 tbl., za 69 Kč.

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

Běžná cena 399 Kč

• balení na 2 měsíce užívání

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Brufen 400 obsahuje ibuprofen.

Doplněk stravy. (1 kostička = 4,98 Kč)

-20 Kč

-100 Kč

ATARALGIN
tablety
50 tbl.

Akční cena

Kombinace
3 účinných látek:
paracetamol,
guaifenesin, kofein

Condrosulf®
400 mg
60 tvrdých tobolek

• snižuje horečku
při akutních chřipkových onemocněních
• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
• uvolní svaly a napětí

399 Kč
Běžná cena 499 Kč

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

Akční cena

169 Kč

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

Běžná cena 189 Kč

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-50 Kč
Bepanthen Plus 100 g

LMR-CH-20210324-18

Bepanthen Plus 30 g

Akční cena

Dezinfikuje plus hojí rány

Akční cena

349 Kč

149 Kč

Na všechna povrchová poranění s rizikem
Běžná cena 449 Kč
infekce. Dexpanthenol (provitamin B5)
ránu hojí a antiseptická složka zároveň dezinfikuje. Používejte pro celou rodinu.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu použití.

Běžná cena 179 Kč
Hojí

Dezinfikuje

VIGANTOLVIT®
OSTEO, 30 tbl.

Akční cena

179 Kč

Běžná cena 229 Kč
• vitamin D3, K2 a vápník
• 3 v 1 pro zdravé kosti a svaly
• vitamin D3 přispívá k udržení správné funkce svalů i kostí
• pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,97 Kč)
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

1+1

-30 Kč

Dr.Max
Betakaroten
Forte, 90 cps.
• betakaroten je
provitaminem vitaminu A,
který přispívá k udržení
normální pokožky a zraku

Akční cena

99 Kč

V nabídce také Dr.Max Betakaroten, 90 cps., za 89 Kč. (1 cps. = 0,99 Kč)

Běžná cena 129 Kč

Doplňky stravy. (1 cps. = 1,10 Kč)

-200 Kč

-20 Kč
Běžná cena za 1 ks

Dr.Max
Collagen
Drink
30 sáčků

Akční cena

599 Kč

• 10 g hydrolyzovaného
kolagenu v denní dávce
• mangan přispívá k normální
tvorbě pojivových tkání

Běžná cena 799 Kč

Dr.Max
Vitamin D3
60 cps.

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 119 Kč

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

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

Doplněk stravy. (1 sáček = 19,97 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 1,65 Kč)

Běžná cena

49 Kč

• ústenka jednorázová 3vrstvá
s mikrobakteriálním filtrem z netkané textilie
Při koupi tří balení zaplatíte
za jedno z nich 0,01 Kč.

9

Cena od

90

Kč/ks

Respirátor FFP2
• v nabídce různé druhy, velikosti a balení
• účinnost filtrace je nejméně 95 %
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky
nebo osobní ochranné prostředky. Ilustrační fotografie.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

199 Kč

• elastická páska při bolesti zad,
svalů a sportovních poraněních
V nabídce více druhů.
Při koupi 2 balení získáte druhé z nich za 0,01 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

NANO rouška
5 ks

2+ 1
Roušky
3vrstvé
5 ks v balení

Dr.Max
Kinesio Tape
blue 5 cm × 5 m
1 ks

Akční cena

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

349 Kč
Běžná cena 399 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

Dětská obličejová
maska, 5 ks v balení
• dětská maska pro veřejnost
CWA s potiskem
• dvě velikosti (3–5; 6–9 let)
v chlapecké a dívčí verzi
• filtrační účinnost (BFE)
více jak 99%
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

Běžná cena

49 Kč

Ústenka dětská
modrá/růžová
s gumičkami, 5 ks
• ústenka dětská jednorázová

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

Cena od

89 Kč/ks
Antigenní testy určené
k samotestování

Běžná cena

69 Kč

NIXX FORTE
dezinfekční gel
na ruce, 250 ml
• dezinfekční gel účinný proti virům včetně
koronavirů, kvasinkám a bakteriím

1+1
Běžná cena

199 Kč

• v nabídce více druhů a balení

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

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

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
3

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-30 Kč

-30 Kč

-80 Kč

Repelent
PREDATOR
FORTE, 150 ml
Repelentní sprej
proti komárům a klíšťatům
• jednička na trhu mezi repelenty*
• zvýšený obsah účinné látky
• vhodné pro děti od 2 let
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 4–6 hodin
Akční cena

139 Kč

99 Kč

Běžná cena 169 Kč

Běžná cena 129 Kč

V nabídce také Repelent PREDATOR
JUNIOR, 150 ml, za 179 Kč.

Akční cena

Akční cena

269 Kč

OFF!
Max spray
100 ml

Běžná cena 349 Kč

Atix sprej
pro bezpečné
odstraňování klíšťat
9 ml + pinzeta

• ochrana proti klíšťatům,
komárům a dalšímu hmyzu
• k aplikaci na kůži i oděv

Nejprodávanější značka v lékárnách
v ČR dle dat společnosti IMS za rok 2020.

*

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

-20 Kč

Akutol™
sprej, 60 ml

Akční cena

119 Kč
Běžná cena 139 Kč

• voděodolná transparentní náplast ve spreji

• okamžité zmrazení klíštěte

V nabídce také OFF! SPORT
rychleschnoucí sprej, 100 ml, za 99 Kč.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Repelent. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

• sníží riziko přenosu infekčních chorob
v průběhu odstraňování klíštěte
• použití u lidí a zvířat
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

-60 Kč

-60 Kč

BepanGel®
Hojivý gel
50 g

ALFASILVER
sprej, 50 ml

Velký pomocník na malé rány
MODERNÍ HYDROGEL 4 v 1

Na odřeniny, popáleniny
a další druhy ran

• zabraňuje přístupu cizorodých látek
(rána např. ve slané vodě neštípe)

• urychluje hojení

• nezabraňuje pohybu, zcela splyne s ránou

• chladí a nepálí

• 3 v 1: chrání před infekcí,
Akční cena
kryje ránu (může nahradit
náplast) a urychluje hojení
• nepálí a neštípe
• jednoduchá a rychlá pomoc ve spreji Běžná cena 239 Kč
• s ionizovaným stříbrem – chrání proti mikroorganismům

• do 2 minut zasychá
• po 3–4 dnech samovolně mizí

V nabídce také Akutol™
minisprej, 35 ml, za 99 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

• chrání před další infekcí
• snižuje riziko vzniku jizev
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.
L.CZ.MKT.CC.12.2020.2119.

-80 Kč

Akční cena

259 Kč
Běžná cena 319 Kč

179 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

-50 Kč

DIOZEN® 500 mg
potahované tablety
120 tbl.
Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř!
• léčivý přípravek Diozen® zvyšuje
napětí žilní stěny a odolnost cév
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum micronisatum.

Akční cena

299 Kč
Běžná cena 379 Kč

Lioton®
100 g
• pro léčbu křečových žil a jejich komplikací, pohmožděnin,
modřin, otoků a poúrazových poškození svalů, šlach a vazů

Akční cena

299 Kč
Běžná cena 349 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou heparinum natricum ke kožnímu podání.
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-40 Kč

Zodac
100 tbl.

Akční cena

159 Kč

• léčba sezónní i celoroční alergie
• ke zmírnění nosních a očních příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky
Akční cena

169 Kč

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje cetirizin.

Claritine
30 tbl.

Běžná cena 199 Kč

• léčí oční a nosní příznaky alergie

Akční cena

219 Kč

• oční kapky proti zarudnutí,
svědění nebo slzení očí
• nosní sprej proti svědění, kýchání
a vodnatému výtoku z nosu

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.

1+1

• unikátní probiotický oční roztok, který
aktivuje odpověď imunitního systému
• stabilizace povrchu oka při změnách
slzného filmu, u červených očí, při
podráždění vnějšími vlivy
(i při chronickém používání
antialergických kapek)
• navozuje přirozenou rovnováhu slz
během očních infekcí nebo po nich
(zánět spojivek)
Při koupi 2 balení získáte
druhé z nich za 0,01 Kč.

Claritine
60 tbl.

Běžná cena 279 Kč

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

Immunodrop
Sakei ochranný
oční roztok, 8 ml

Běžná cena 199 Kč

Akční cena

299 Kč

• 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

Běžná cena 319 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Claritine je léčivý přípravek s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití. LMR-CH-20210319-33.

-20 Kč

Analergin Neo
5 mg, 20 tbl.
Běžná cena

269 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

Akční cena

• k léčbě příznaků alergické rýmy a kopřivky
• působí 24 hodin
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Analergin Neo 5 mg, 20 tbl., je volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku levocetirizini dihydrochloridum.

139 Kč
Běžná cena 159 Kč

-60 Kč

-20 Kč

OPTI-FREE®
Express®
355 ml

Vividrin
ectoin
10 ml

Desloratadin
Xantis 5 mg, 30 tbl.

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

• účinná ochrana
očí proti alergenům

Běžná cena

209 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

• potlačuje příznaky a tlumí
zánětlivé procesy v oku
• bez konzervantů a omezení věku

• zmírňuje příznaky alergické
rýmy po dobu 24 hodin
Akční cena

169 Kč
Běžná cena 229 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

Akční cena

139 Kč
Běžná cena 159 Kč

• nevyvolává ospalost
• 1 tableta denně
V nabídce také Desloratadin Xantis 5 mg, 10 tbl., za 89 Kč.
Pečlivě čtěte příbalový leták. Léčivý přípravek s účinnou látkou
desloratadinum. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Veterinární přípravky

1+1

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

-20 Kč

Dehinel Plus
Flavour
tablety pro psy
2 tbl.

• repelentní pipety proti
klíšťatům i blechám

• trojsložkové odčervovací tablety pro psy
• účinné proti hlísticím a tasemnicím
• 1 tableta na 10 kg živé váhy

Akční cena

59 Kč

V nabídce také Dehinel Plus XL tablety pro psy, 2 tbl., za 179 Kč
a Dehinel 230 mg / 20 mg potahované tablety pro kočky, 2 tbl., za 79 Kč.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Volně prodejné veterinární léčivé přípravky, pouze pro zvířata.

Běžná cena 79 Kč

Při zakoupení libovolného
produktu získáte druhý,
levnější dle vlastního výběru,
za 0,01 Kč. Akce se vztahuje
na všechny přípravky PET
HEALTH CARE mimo řady IXXO.

Běžná cena za 1 ks

199 Kč

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Složení: geraniol 9 g/kg. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Biocid.

Balení
obsahuje
3 pipety

FRONTLINE
SPOT-ON
pro kočky
0,5 ml
3 pipety
• základní řada
antiparazitární ochrany
FRONTLINE® nyní
v extra výhodném
3pipetovém balení

Akční cena

Akční cena

299 Kč

319 Kč

Běžná cena 429 Kč

Běžná cena 469 Kč

• osvědčené a jednoduché řešení v boji proti
blechám, klíšťatům a všenkám u psů a koček

FRONTLINE SPOT-ON
pro psy (2–10 kg), 3 pipety

V nabídce také: FRONTLINE SPOT-ON pro psy (10–20 kg), 3 pipety, za 299 Kč, FRONTLINE SPOT-ON
pro psy (20–40 kg), 3 pipety, za 379 Kč, FRONTLINE SPOT-ON pro psy (40–60 kg), 3 pipety, za 449 Kč.

-50 Kč

-50 Kč
Akční cena

Fypryst 50 mg roztok
pro nakapání na kůži
pro kočky, 1 pipeta

99 Kč
Běžná cena 149 Kč

• účinný proti blechám a klíšťatům
V nabídce také Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy, za 99 Kč,
Fypryst 134 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 139 Kč,
Fypryst 268 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 159 Kč
a Fypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 189 Kč.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vyhrazené veterinární léčivé
přípravky s účinnou látkou fipronilum, pouze pro zvířata, roztok pro nakapání na kůži.

-60 Kč
Akční cena

139 Kč
Běžná cena 199 Kč

Drontal Dog Flavour
150/144/50 mg
tablety, 2 tbl.
• tablety pro snadné odčervení psů a koček
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 psy, 2 tbl., za 399 Kč
a Drontal kočky a.u.v., 2 tbl., za 129 Kč.

Akční cena

IXXO
OBOJEK FORTE
pro psy
65 cm

499 Kč
Běžná cena 549 Kč

• repelentní obojek pro psy proti klíšťatům i blechám
• moderní složení
• dvojí účinek – parazity odpudí anebo vysuší
V nabídce také IXXO PIPETA pro psy, 1×15 ml, za 199 Kč.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace
o přípravku. IXXO OBOJEK FORTE složení: 150 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-βalaninát; 2 g/kg geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečně.
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Vlastní značka 3 za 2

Dr.Max
Vitamin B
Complex Forte
100 tbl.

Běžná cena za 1 ks

169 Kč

Dr.Max
Laktobacily „6“
30 cps.

Běžná cena za 1 ks

199 Kč

Dr.Max
Energy
Sticks
30 sáčků

Běžná cena za 1 ks

179 Kč

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

• komplex 6 kmenů
laktobacilů a bifidobakterií

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

• 5 miliard mikroorganismů

V nabídce také Dr.Max Vitamin B Complex Forte,
20 tbl., běžná cena 49 Kč/ks.

V nabídce také Dr.Max Laktobacily „6“,
60 cps., za 329 Kč.

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

Doplňky stravy.

Doplňky stravy.

Doplněk stravy.

Dr.Max
Aquabalance
30 tbl.

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

Běžná cena za 1 ks

199 Kč

Dr.Max
DioMax, 60 tbl.

Běžná cena za 1 ks

249 Kč

• pupečník příspívá ke snížení
pocitu těžkých nohou

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

• bříza přispívá k detoxikaci a k normální funkci močových cest
• kopřiva přispívá k vylučování vody z organismu

• aescin je získáván z kaštanu koňského, který
přispívá k normální činnosti cévní soustavy

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Dr.Max
Magnesium
Citrat 375 mg
20 šumivých tbl.

Dr.Max
Selen Zinek
Forte, 60 tbl.

• hořčík přispívá ke snížení
míry únavy a vyčerpání
a k normální činnosti
svalů a nervové soustavy
• vysoká vstřebatelnost

Běžná cena za 1 ks

119 Kč

• pomerančová příchuť
Doplněk stravy.

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.

Běžná cena za 1 ks

149 Kč

• přispívají k normální
funkci imunitního
systému (selen, zinek a vitamin C)

• přispívají k ochraně buněk před oxidativním
stresem (selen, zinek a vitaminy C a E)
• přispívají k udržení zdravých vlasů a nehtů (selen a zinek)
Doplněk stravy.

Dr.Max
Ginkgo Biloba 60 mg
60 cps.
Dr.Max
Omega 3
Premium
90 cps.
• EPA a DHA přispívají
k normální činnosti srdce*

• extrakt z listů Ginkgo biloba příznivě
ovlivňuje činnost mozku, mikrocirkulaci
krve a působí jako antioxidant
Běžná cena za 1 ks

319 Kč

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

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

Doplněk stravy.

Běžná cena za 1 ks

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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-10 Kč

Akční cena

APO-Ome 20
14 tob.

129 Kč
Běžná cena 149 Kč

• při častém pálení žáhy
• uleví až na 24 hod.
• pouze 1 tobolka denně

Akční cena

Akční cena

Běžná cena 199 Kč

Běžná cena 399 Kč

169 Kč 329 Kč
› nadýmání
› pocit plnosti
› bolest břicha

› bolest žaludku
› křeče v břiše
› nevolnost

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

ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Je složen z tekutých extraktů
různých částí bylin.

AKCE

-80 Kč

Loperamid
Dr.Max 2 mg
20 tvrdých tob.

L.CZ.MKT.CC.11.2020.2100.

-20 Kč

Akční cena

29 Kč

Zaječická
hořká voda
0,5 l

Běžná cena 39 Kč

• projímavé účinky
• detoxikační, očistná kúra
• přírodní zdroj hořké (epsomské) soli
Minerální voda. Výtěžek z přírodního léčivého zdroje. (100 ml = 5,80 Kč)

-40 Kč

Běžná cena

149 Kč

• k léčbě náhle vzniklého, krátkodobého (akutního) průjmu
Navíc rehydratační kúra při průjmových
onemocněních Dr.Max ORS, 10 sáčků,
(potravina pro zvláštní lékařské účely) za 0,01 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou loperamidi hydrochloridum k perorálnímu podání.

-60 Kč

Akční cena

Hepafirmin, 30 tbl.

139 Kč

• ke správné funkci jater díky cholinu Běžná cena 219 Kč
• ke kontrole tělesné hmotnosti díky
extraktu z cesmíny paraguayské
Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,63 Kč)

-60 Kč

hodina

BEZ
ZAPÍJENÍ

ÚČINKUJE
DO 1 HODINY*

Akční cena

149 Kč

Běžná cena 209 Kč
A průjem
vás nezastaví

*Při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety
dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu
podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-IM-2100008.

Tasectan
DUO 500 mg
12 tbl.
• rychle uleví od akutního průjmu
• šetrně obnovuje funkci střev
• potlačuje příznaky bolesti břicha

Akční cena

Akční cena

149 Kč
Běžná cena 209 Kč

• forma pro dospělé a děti
V nabídce také Tasectan DUO Kids 250 mg, 12 sáčků,
za 149 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

159 Kč
Běžná cena 199 Kč

Hylak® forte,
perorální roztok
100 ml
• jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry
• vhodný pro dospělé, děti i kojence
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

8

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-60 Kč

-40 Kč

NEO-ANGIN
bez cukru, 24 past.

79 Kč

Akční cena

149 Kč

Na bolest v krku
jednoduše Neo-geniální!
• léčí bolest v krku

Běžná cena 209 Kč

• dezinfikuje ústní dutinu

-30 Kč

Akční cena

Běžná cena 119 Kč

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

• potlačuje zánět

• k léčbě zduřelé nosní sliznice a rýmy
způsobené běžným nachlazením

V nabídce také NEO-ANGIN šalvěj, 24 past.,
a NEO-ANGIN třešeň, 24 past., za 149 Kč.

• obsahuje kyselinu hyaluronovou
a mořskou vodu

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k místnímu užití v ústech a v krku.

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

-10 Kč

-20 Kč

Parapyrex
500 mg, 30 tbl.
• snižuje horečku
a zmírňuje bolest

Parapyrex
Combi
500 mg/65 mg
30 tbl.
Akční cena

29 Kč

Akční cena

99 Kč

Akční cena

39 Kč

Běžná cena 59 Kč
• snižuje horečku a přináší
úlevu od příznaků chřipky a nachlazení,
jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku

Tussical
7,5 mg/5 ml
sirup, 200 ml

Běžná cena 129 Kč

• nedráždí žaludek

• léčí suchý, dráždivý kašel různého původu

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnými
látkami paracetamolum a coffeinum k vnitřnímu užití.

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

-70 Kč

-30 Kč

-30 Kč

Běžná cena 39 Kč

Ambroxol
Dr.Max
15 mg/5 ml
sirup, 100 ml
Akční cena

Nogrip
14 sáčků
• k léčbě příznaků nachlazení a chřipky

99 Kč
Běžná cena 169 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

• při akutních a chronických
onemocněních dýchacího ústrojí
• k uvolnění zahlenění, usnadnění
vykašlávání a zmírnění kašle
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou ambroxoli
hydrochloridum k perorálnímu podání.

AKCE

• vytvořeno pro potřeby žen
a pro podporu imunity a zdraví kostí *

Akční cena

69 Kč
Běžná cena 99 Kč

Akční cena

169 Kč

• vitamin D:
Běžná cena 199 Kč
– pro zdravý imunitní systém
– uplatňuje se v mnoha procesech imunity
• udělejte pro svou obranyschopnost víc
Doplněk stravy. (1 tob. = 2,81 Kč)

-100 Kč

Centrum
pro ženy, 60 tbl.
• kompletní multivitamin
s minerály a stopovými prvky

VIGANTOLVIT® D3
2000 I.U., 60 tob.

Akční cena

469 Kč

V nabídce také
Centrum
pro muže,
60 tbl.

Dr.Max
Multivitamin
Energy, 100 tbl.
Akční cena

• komplexní složení
13 vitaminů a 10 minerálů pro dospělé

299 Kč

Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí.

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

Běžná cena 399 Kč

*

Doplňky stravy. (1 tbl. = 5,21 Kč)

Doplňky stravy. (1 tbl. = 2,99 Kč)

Běžná cena 519 Kč

Při koupi Centrum pro ženy nebo pro muže, 60 tbl.,
získáte NAVÍC Centrum pro ženy nebo pro muže, 30 tbl., za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Vydrž první
týden bez
kouření

A MÁŠ 9× VYŠŠÍ ŠANCI
PŘESTAT KOUŘIT NAVŽDY!*

-150 Kč

výzva
PRVNÍ
TÝDEN
bez cigarety

Akční cena

Akční cena

Akční cena

749 Kč

749 Kč

Běžná cena 599 Kč

Běžná cena 499 Kč

Běžná cena 799 Kč

Běžná cena 849 Kč

499 Kč 429 Kč

Akční cena

*Týká se skupiny pacientů, kteří v placebem kontrolovaném dvojitě zaslepeném klinickém hodnocení dostávali Nicorette® invisipatch v dávkách 15 mg/16 h nebo 25 mg/16 h;
Tonnesen P., Paoletti p., Gustavsson G., Russel M A, Saracci R.; Gulsvik A., Rijcken B., Sawe U., Higher dosage nicotine patches incerase one-year smoking cessation rates:
results from European CEASE trial; Eu Respir J 1999: 13: 238-246 E. Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Icemint Gum, orální sprej, roztok Nicorette®
Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka a orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/dávka obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch
25 mg/16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2100029

NiQuitin Clear 21 mg,
transdermální náplasti, 7 náplastí

KOMBINOVANÁ TERAPIE
NiQuitin mini
4 mg, lisované
pastilky
60 pastilek

• pomáhají při odvykání kouření
• 24hodinová kontrola
při odvykání kouření
• zmírňují abstinenční příznaky
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.*
*

Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.

Akční cena

449 Kč
Běžná cena 499 Kč

V nabídce
také NiQuitin
Freshmint 4 mg,
léčivá žvýkací guma,
100 ks, za 649 Kč.

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.

TENA
Lady Slim
Ultra Mini
28 ks
+ 50 % NAVÍC
• inkontinenční
pomůcka pro ženy
Běžná cena

129 Kč
Vyzkoušejte také kosmetiku TENA.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

V nabídce také
TENA Lady Pants
Creme Medium.

Běžná cena 549 Kč

• rychlé a účinné odstranění
bradavic založené na stejném principu
jako zmrazování, které používají lékaři
• obvykle postačí 1 ošetření
• balení obsahuje až 12 aplikací
• vhodný pro děti starší 4 let
V nabídce také Wartner pero
na odstranění bradavic za 299 Kč.

Akční cena

289 Kč

iD Pants
navlékací kalhotky
Spolehlivé řešení
při úniku moči
• vysoká savost včetně
pohlcení zápachu

Běžná cena 309 Kč

• diskrétní, vypadají jako
běžné spodní prádlo
V nabídce také velikost
Medium za akční ceny.
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

Akční cena

189 Kč
Běžná cena 209 Kč

-300 Kč

Pažní
tonometr
Veroval®
s adaptérem

Nutridrink
balíček, 7 + 2
• nutričně kompletní tekutá výživa
pro pacienty trpící nedostatečným
příjmem energie a živin
nebo nechutenstvím z různých příčin

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely,
o užívání se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. (100 ml = 16,61 Kč)

399 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

-20 Kč

• zvlášť vhodný pro pacienty trpící
nedostatečnou výživou (senioři),
před operací i po ní a pro pacienty
s nádorovým onemocněním

Akční cena

Wartner
Kryoterapie
50 ml

Akční cena

299 Kč
Běžná cena 319 Kč

• záruka 5 let
• extra velký LCD displej
• paměť pro dvě osoby
• síťový adaptér zdarma

Akční cena

1590 Kč
Běžná cena 1 890 Kč

V nabídce také digitální tonometr
Veroval Compact za 990 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.
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-20 Kč

-50 Kč

Rosalgin, 10 sáčků
• rychlá úleva
při gynekologických potížích
• působí proti bolesti,
svědění a pálení
• zachovává přirozené laktobacily

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 269 Kč

• vhodný k hygieně a dobrému hojení po porodu
V nabídce také Rosalgin Easy 140 mg, vaginální roztok,
5×140 ml, za 279 Kč v praktickém balení na cesty.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou
benzydamin hydrochlorid k intimním oplachům a výplachům.

-300 Kč

Liftea Šalvěj
+ Yzop
30 tob.

Orlistat
Teva 60 mg
84 tvrdých tob.

• šalvěj lékařská
podporuje udržení
normální míry pocení
• má příznivý vliv
na hormonální
rovnováhu žen
v období menopauzy
Doplněk stravy. (1 tob. = 3,97 Kč)

-70 Kč

Akční cena

119 Kč
Běžná cena 169 Kč

Akční cena

249 Kč

Pryč s kvasinkovou infekcí!

• léčbu zvládne jedna vaginální tableta
• aplikátor pro snadné a hygienické zavedení tablety
• krém navíc uleví od nepříjemných vnějších příznaků

Běžná cena 319 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Orlistat Teva je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku orlistatum.

Akční cena

179 Kč

Canespor®
1× denně krém
15 g

Běžná cena 199 Kč

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ.
KONEC PLÍSNĚ.

• určen k léčbě plísně kůže

V nabídce také Canesten® GYN 1 den, 1 vaginální tableta s aplikátorem, za 219 Kč
a Canesten GYN 6 dní, 35 g, za 179 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Přípravky Canesten GYN 1 den, Canesten GYN 6 dní a vaginální tableta přípravku
Canesten GYN Combi Pack jsou léčivé přípravky k vaginálnímu použití. Krém přípravku Canesten GYN Combi Pack je léčivý
přípravek k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum. www.canesten.cz LMR-CH-20210401-31.

• komfortní aplikace – jen 1× denně
V nabídce také Canespor® 1× denně roztok, 15 ml, za 179 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Canespor 1× denně krém a Canespor 1× denně roztok jsou
léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818.

-40 Kč

• k léčbě příznaků spojených
s hemoroidálním onemocněním

499 Kč

• lék ke snížení tělesné hmotnosti
Běžná cena 799 Kč
ve spojení s mírnou nízkokalorickou
dietou u dospělých s nadváhou

-20 Kč

Canesten®
GYN Combi Pack
1 vaginální tableta + 20 g krém

Alfalex
rektální mast
s aplikátorem, 25 g

Akční cena

-100 Kč

Akční cena

159 Kč

blokurima
URO+
2 g D-manózy
30 sáčků

Běžná cena 199 Kč

• pomáhá například od svědění, pálení, ekzému či prasklin
V nabídce také Alfalex rektální čípky, 10 čípků, za 129 Kč.

• obsahuje artyčok, který podporuje
normální funkci močových cest

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky IIa třídy, CE2409.

Doplněk stravy. (1 sáček = 13,30 Kč)

1+1

-20 Kč

Biorepair Plus
Sensitive Control
pasta na citlivé zuby, 75 ml

69Kč/ks

• rychlá úleva od bolestivých a přecitlivělých zubů

Běžná cena 138 Kč/ks

Při koupi 2 ks

Běžná cena 499 Kč

V nabídce také Indulona
měsíčková, 85 ml, a Indulona
pánská, 85 ml, za 35 Kč.

• kompletní ochrana
a péče o pokožku

• účinná pomoc při problémech se zubní sklovinou
V nabídce také zubní pasta Biorepair Plus Total Protection, 75 ml.*

• změkčení, regenerace
a hydratace pokožky

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

Kosmetické přípravky.

Produkty lze kombinovat.

399 Kč

Indulona
krém na ruce
85 ml
• ošetření suché, odmaštěné,
přesušené pokožky a pokožky
se sklony k praskání

*

Akční cena

Akční cena

35 Kč
Běžná cena 55 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Zpátky do formy

Péče po covidu

Trápí Vás
po prodělání COVID-19
nějaké problémy?
Přijďte se poradit
do lékárny, nebo navštivte
www.drmax.cz/pece-o-zdravi/
pece-po-covidu

Pro zdraví a krásu

LETNÍ DÁRKOVÝ SET NAVÍC*
*Při nákupu přípravků Eucerin® nad 590 Kč navíc letní dárkový set za 0,01 Kč.
Akce platí od 1. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob a nevztahuje se na akční balení.

1+1

sleva
150 Kč

URIAGE
EAU Thermale
celá řada

NUANCE
Magical
Supreme Lifting
celá řada

• p éče pro pleť i tělo

• ř ada pro zralou pleť

• 2 4hodinová hydratace s postupným uvolňováním

• h ydratační a zpevňující účinek

• s věží, pružná a rozjasněná pleť s pocitem komfortu

• r egeneruje a vyživuje

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

Při nákupu libovolného přípravku značky Nuance z řady Magical
Supreme Lifting získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky.
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Pro zdraví a krásu
sleva
130 Kč

PROBIOTICKÉ
FRAKCE

MINÉRAL 89

TERMÁLNÍ
VODA VICHY
VULKANICKÉHO
PŮVODU

PROBIOTIC FRACTIONS
VYZKOUŠEJTE NOVINKU
ZA SPECIÁLNÍ CENU

Akční cena

599 Kč

DERMATOLOGICKY
TESTOVÁNO

Běžná cena 729 Kč

balení

-100 Kč

XXL

URIAGE Bébé
Mycí krém
pro nejmenší
1 000 ml

URIAGE Xémose
Zklidňující mycí olej
pro pokožku velmi
suchou a se sklony
k atopii, 1 000 ml

• j emný mycí krém šetrný
k dětské pokožce

• č istí, hydratuje pokožku
• h ypoalergenní

Akční cena

349 Kč
EQUILIBRIA
celá značka

XXL

• g elovo-olejová struktura krému

• v yživuje, zklidňuje pokožku

Kosmetický přípravek.

balení

-150 Kč

Běžná cena 449 Kč

Kosmetický přípravek.

1+1

URIAGE
Bariésun
celá řada

• o palovací přípravky
s vysokým stupněm
ochrany pro dospělé i děti

449 Kč
Běžná cena 599 Kč

1+1

• p řípravky na opalování
s vysokou ochranou
pro děti i dospělé

EX

LA
T É“

Ř ASY

• g arantovaná voděodolnost

RA

T

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

Akční cena

KT

Z M OŘSKÉ

• v ysoká snášenlivost
• r ychlé vstřebávání

„Z

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

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

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky.

Buďte připraveni na sluníčko a chraňte svou pokožku i na jaře.
• c hraňte se před sluníčkem během vycházky nebo sportování
•o
 palovací přípravek aplikujte 15–20 minut před pobytem na slunci
• použijte dostatečné množství přípravku a naneste na všechna
odkrytá místa pokožky
• aplikaci opakujte dle potřeby

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Péče o dítě

PRVNÍ HNED PO MAMINCE**
Nutrilon mléka
2, 3, 4
800 g

Při koupi 3 ks

299 Kč/ks
Běžná cena 399 Kč/ks
(100 g = 37,38 Kč)

Prebiotika
GOS/FOS

HMO
3ˇGL

P ro

DV
A NCE

LCP
(Omega-3
ALA)

® -A
n utra

Mléko od maminky je pro imunitu to nejlepší.
Nutrilon je jediné pokračovací mléko s unikátní
směsí oligosacharidů a důležitými živinami
přirozeně se vyskytujícími v mateřském mléce***.

NÁŠ UNIKÁTNÍ PROCES

Nutrilon 3
HA Prosyneo™

Nutrilon Profutura
mléko 2–4

800 g

800 g
Akční cena

Akční cena

429 Kč

429 Kč

Běžná cena 499 Kč

Běžná cena 489 Kč

(100 g = 53,63 Kč)

Chuť má
přirozeně
přednost

(100 g = 53,63 Kč)

Hami Pokračovací
mléko 6+
600 g

Hami Batolecí
mléko 12+, 24+
600 g

Akční cena

179 Kč

179 Kč

Běžná cena 249 Kč/ks

Běžná cena 249 Kč/ks

(100 g = 29,83 Kč)

(100 g = 29,83 Kč)

Akční cena

Akce se nevztahuje na počáteční kojeneckou výživu. Pediatři na 1. místě doporučují Nutrilon – 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 mléka, obsahuje vitaminy C a D, které přispívají ke správné funkci imunitního systému. **Nutrilon – První hned po mamince – Nutrilon je nejprodávanější řada pokračovacích mlék na českém trhu v součtu dat dle Nielsen Czech Republic a IQVIA Solutions
a.s., souhrnný objem za období 03/2019–10/2019. ***Jediné mezi nejprodávanějšími řadami pokračovacích mlék na českém trhu na základě prodejních dat Nielsen Czech Republic a IQVIA Solutions a.s., souhrnný objem za období 03/2019–01/2020, obsahuje směs prebiotických
oligosacharidů GOS/FOS a také 3´GL (3´-galaktosyllaktóza) oligosacharid přirozeně se vyskytující v mateřském mléce. Zdrojem 3´GL je náš unikátní proces. Obsahuje také omega 3 a 6 mastné kyseliny (DHA, ALA, LA, AA) přirozeně se vyskytující v mateřském mléce. Kojení je
nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení pediatra. Pokračovací a batolecí mléka a kaše mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Způsob použití a další informace na obalech. Nutrilon 3 HA Prosyneo –
Potravina pro zvláštní lékařské účely k dietnímu postupu pro děti s alergií v rodinné anamnéze, musí být používána pod dohledem lékaře. 04/2020.
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Péče o dítě
-60 Kč/ks

-110 Kč
Akční cena

Sunar®
Complex
2, 3, 4 a 5, 600 g

319 Kč
Běžná cena 429 Kč

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. Sunar Complex 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy. (100 g = 31,50 Kč)

Při koupi 6 ks

189 Kč/ks
Běžná cena 249 Kč/ks

-40 Kč

NESTLÉ BEBA
COMFORT
HM-O 2, 3, 4
800 g
• prémiová kojenecká výživa s oligosacharidy 2´FL,
probiotiky L.reuteri a OPTIPRO®
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 39,88 Kč)

-40 Kč

Sudocrem®
MULTI-EXPERT
125 g

BIOPRON
Laktobacily
Baby Bifi+, 30 tob.

• odborník na různé potřeby pokožky
• ochranný krém pro podporu léčby a prevence:
– plenkové dermatitidy
– odřenin
– podrážděné pokožky

Akční cena

139 Kč
Běžná cena 179 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

-20 Kč

59 Kč

BEBELO
Baby Wash
200 ml
• jemný pěnivý šampon,
mycí gel a pěna
do koupele
Akční cena

29 Kč
Běžná cena 39 Kč

-10 Kč

• vysokoenergetická nutričně kompletní tekutá výživa
pro děti od 1 roku
• vhodné pro dohnání růstu dětí a dietní režim v nemoci
• k dostání ve více příchutích a formátech
Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely pro
řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí a poruchami růstu,
o užívání se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. (100 ml = 29,50 Kč)

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

Kosmetický přípravek.

Akční cena

129 Kč
Běžná cena 199 Kč

Dr.Max Sensitive
Hypoallergenic
náplast
6 cm × 1 m

Dr.Max
Náplast KIDS
Washproof
10 ks
• dětské omyvatelné náplasti,
snadno odstranitelné, citlivé
k pokožce a prodyšné

• obsažený prebiotický
komplex BioEcolia®
napomáhá udržet
optimální mikroflóru pokožky

-10 Kč

Běžná cena 79 Kč

Fortini pro děti
s vlákninou – čokoládová příchuť
200 ml

• pro děti již od narození

Dr.Max
Náplast
Classic Cotton
6 cm × 1 m
• bavlněná prodyšná náplast
určená k nastříhání

Akční cena

Běžná cena 199 Kč

Doplněk stravy. (1 tob. = 5,30 Kč)

-70 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

159 Kč

• optimální kombinace
probiotických kmenů přizpůsobená dětské střevní mikrobiotě

-10 Kč

V nabídce také Dr.Max
Náplast Classic Cotton,
8 cm × 1 m, za 29 Kč.

Akční cena

• hypoalergenní prodyšná
náplast určená k nastříhání
• vhodná pro citlivou pokožku

Akční cena

29 Kč

19 Kč

V nabídce také Dr.Max
Sensitive Hypoallergenic
náplast, 8 cm × 1 m, za 29 Kč.

Běžná cena 29 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

Akční cena

Běžná cena 39 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Ušetřete
až polovinu
z doplatku na recept.
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

Vybrané léčivé přípravky na recept: ceník a doplatky v lékárnách Dr.Max
LÉČIVA K TERAPII DIABETU

Přibližný Doplatek
doplatek* Dr.Max

LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

FIASP FLEXTOUCH 100U/ML INJ SOL 5X3ML

261,90 Kč

Bez doplatku

DETRALEX 500MG TBL FLM 180(2X90)

HUMALOG KWIKPEN 200 JEDNOTEK/ML SDR INJ SOL 5X3ML

262,42 Kč

Bez doplatku

NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ML INJ SOL 5X3ML

261,90 Kč

Bez doplatku

HUMALOG MIX 50 KWIKPEN 100 IU/M INJ SUS 5X3ML/300UT

127,50 Kč

Bez doplatku

RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY POR TBL NOB 90X1MG

TRAJENTA 5 MG POR TBL FLM 90X5MG

250,43 Kč

Bez doplatku

TRIPLIXAM 10 MG/2,5 MG/10 MG POR TBL FLM 90

XULTOPHY 100 JEDNOTEK/ML + 3 x 3ML x 100UT/3,6MG/ML

470,39 Kč

Bez doplatku

578,65 Kč

DETRALEX POR TBL FLM 120X500MG

524,93 Kč

385,63 Kč

PRESTARIUM NEO COMBI 10 MG/2.5 POR TBL FLM 90

148,98 Kč

89,78 Kč

57,96 Kč

Bez doplatku

148,87 Kč

74,48 Kč

131,57 Kč

33,64 Kč

69,36 Kč

Bez doplatku

ALVESCO INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 60DÁV

155,02 Kč

77,53 Kč

ATIMOS 12 MCG INH SOL PSS 100X12R

209,57 Kč

63,25 Kč

COMBAIR 100/6MCG/DÁV INH SOL PSS 180 DÁVEK
223,58 Kč

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU INH SOL 1X60DAV

134,68 Kč

Výdej těchto léčivých přípravků je podmíněn předložením platného lékařského předpisu v lékárně. Tento ceník
uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, které jsou při výdeji vázány výhradně na lékařský předpis a u kterých je
vyloučen volný prodej. Ceny jsou uváděny jako ceny pro konečného spotřebitele. V případě, kdy je lék předepsán
tak, že je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, hradí pacient pouze doplatek, tedy rozdíl
mezi cenou a úhradou pojišťovny.
Uvedené ceny a doplatky platí pro držitele Karty výhod od 1. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max
si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce či změnu úhrady.

CENÍK ANTIKONCEPCE – Kolik můžete ušetřit
v lékárnách Dr.Max s Kartou výhod?

759,08 Kč

LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ
S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CEST

PROTIZÁNĚTLIVÁ
A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVA
CONDROSULF 800 TBL OBD 30X800MG

Přibližný Doplatek
doplatek* Dr.Max

*

P řibližný doplatek v lékárně podle databáze Ministerstva zdravotnictví ČR dostupné na https://www.mzcr.cz/
leky.aspx k 8. 4. 2021. Údaje v této databázi se mohou v průběhu platnosti tohoto ceníku změnit. U přípravků,
kde nebyl přibližný doplatek v databázi Ministerstva zdravotnictví uveden, je uveden běžný doplatek v lékárnách
Dr.Max (tzn. doplatek bez započítání slevy platné s Kartou výhod Dr.Max).

Prodejní cena pro držitele
Karty výhod Dr.Max1

Prodejní cena bez
Karty výhod Dr.Max2

Úspora pro držitele
Karty výhod Dr.Max3

BELANETTE 0,02MG/3MG TBL FLM 3X21

729,00 Kč

839,00 Kč

110,00 Kč

YADINE 0,03MG/3MG TBL FLM 3X21

979,00 Kč

1 090,00 Kč

111,00 Kč

BONADEA POR TBL FLM 3X21

519,00 Kč

599,00 Kč

80,00 Kč

LINDYNETTE 20 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21

399,00 Kč

479,00 Kč

80,00 Kč

Tento ceník uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán výhradně na lékařský předpis a které budou v lékárně vydány pouze na základě předložení platného lékařského předpisu, a dále ceny vybraných volně
prodejných léčivých přípravků z kategorie nouzových kontraceptiv.
1
Prodejní cena pro držitele Karty výhod Dr.Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr.Max uplatněna PŘI předložení Karty výhod Dr.Max. Jednotlivé
lékárny Dr.Max mohou uplatnit také cenu nižší.
2
Prodejní cena bez Karty výhod Dr.Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr.Max uplatněna BEZ předložení Karty výhod Dr.Max.
3
Úspora pro držitele Karty výhod Dr.Max je vypočítána jako rozdíl mezi prodejní cenou pro držitele Karty výhod Dr.Max1 a prodejní cenou bez Karty výhod Dr.Max2.
Léčivé přípravky vázané při výdeji výhradně na lékařský předpis používejte vždy pouze po doporučení lékaře a lékárníka. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léku konzultujte podle potřeby s lékařem nebo lékárníkem.
Účelem tohoto materiálu je poskytnout pacientům – konečným spotřebitelům – informaci o ceně léčivých přípravků v lékárnách Dr.Max. Tento materiál nepředstavuje pobídku ke zvýšení spotřeby léků a nevybízí k jejich nevhodnému,
nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání. Ceny jsou platné k 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce.

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. 5. 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.

