7–8/2021

Akční nabídka pro členy
klientského programu

Pro letní zážitky
1+1

URIAGE
Bariésun
celá řada

1+1

EQUILIBRIA
celá značka
• opalovací přípravky s vysokým
stupněm ochrany pro dospělé i děti
• u krémů garantovaná voděodolnost

• přípravky na opalování s vysokou
ochranou pro děti i dospělé

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

Kosmetické přípravky.

-100 Kč

-120 Kč

Fenistil
gel, 50 g

Atix sprej
pro bezpečné
odstraňování
klíšťat, 9 ml
+ pinzeta

Voltaren
Forte
20 mg/g gel
180 g

• forma gelu má chladivý účinek

SY
T

Kosmetické přípravky.

-50 Kč

• účinná úleva od svědění
různého původu

AK

Přípravky Equilibria Extreme Protective Sun Oil SPF 50 a Sun
Oil SPF 30, 200 ml, extrakt z mořské zlaté řasy neobsahují.

*

EXTR

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

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

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 299 Kč

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

• okamžité zmrazení klíštěte
• sníží riziko přenosu
infekčních chorob v průběhu
odstraňování klíštěte

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 349 Kč

• použití u lidí a zvířat
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

ŘA

• rychlé vstřebávání

Z

MO

É“

• vysoká snášenlivost

ŘS K É „ZL

AT

Akční cena

399 Kč
Běžná cena 519 Kč

• analgetikum ve formě gelu
s účinkem na 24 hodin při použití 2× denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr

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

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-30 Kč

-30 Kč

-40 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

Akční cena

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

Panthenol 10 %
Swiss PREMIUM
tělové mléko
200 + 50 ml

OFF!
Max spray
100 ml

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.

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 239 Kč

• rychlá úleva podrážděné pokožky po opalování

• ochrana proti klíšťatům,
komárům a dalšímu hmyzu

• vysoký obsah D-panthenolu (10 %), aloe vera a vitaminů

• k aplikaci na pokožku i oděv

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

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

Kosmetické přípravky.

-40 Kč
Bepanthen Plus 100 g
Bepanthen Plus 30 g
LMR-CH-20210324-18

Akční cena

Akční cena

Dezinfikuje plus hojí rány

Akční cena

349 Kč

159 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.

Běžná cena 179 Kč
Hojí

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu použití.

Dezinfikuje

HemaGel
5g

159 Kč
Běžná cena 199 Kč

• k ošetření povrchových poranění kůže: odřeniny, řezné rány,
popáleniny a drobná poranění v domácnosti a při sportu
• zabraňuje tvorbě strupů
• použití dle potřeby po 12–48 hodinách
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek. ČNO 1023.

Akční cena

-20 Kč

Akutol™
sprej, 60 ml

119 Kč
Běžná cena 139 Kč

• voděodolná transparentní náplast ve spreji
• do 2 minut zasychá
• po 3–4 dnech samovolně mizí

-50 Kč

-60 Kč

BepanGel®
Hojivý gel
50 g

ALFASILVER
sprej, 50 ml

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

• urychluje hojení

• nezabraňuje pohybu, zcela splyne s ránou

• chladí a nepálí

V nabídce také Akutol™
minisprej, 35 ml, za 99 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky. ČNO 1023.

Na odřeniny, popáleniny
a další druhy ran

Velký pomocník na malé rány
MODERNÍ HYDROGEL 4 v 1
• chrání před další infekcí
• snižuje riziko vzniku jizev
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek. ČNO 1639.
L.CZ.MKT.CC.12.2020.2119.

Akční cena

269 Kč
Běžná cena 319 Kč

• chrání před infekcí
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe
• jednoduchá a rychlá
pomoc ve spreji
• s ionizovaným stříbrem

Akční cena

179 Kč
Běžná cena 239 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek. Použití, účinky
a způsob použití konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. ČNO 0373.
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-40 Kč

-50 Kč

-10 Kč

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 139 Kč

Dr.Max
Panthenol 10%
spray, 150 ml
• zklidňující pěna s D-panthenolem
vhodná pro péči o pokožku po slunění
• D-panthenol hydratuje a regeneruje
podrážděnou pokožku
Kosmetický přípravek.

Ibuprofen
Dr.Max
400 mg
potahované
tablety, 100 tbl.
• tlumí bolest a zánět
• ke zmírnění bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti
zubů a menstruační bolesti

Akční cena

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

99 Kč
Běžná cena 119 Kč
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr

39 Kč

19 Kč

Dr.Max Běžná cena 29 Kč
Náplast KIDS Washproof, 10 ks

Běžná cena 49 Kč

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

sleva
259 Kč

Voltaren Forte
20 mg/g gel, 100 g
• analgetikum ve formě gelu s účinkem
až 12 hodin při použití 2× denně

Akční cena

Akční cena

449 Kč
Běžná cena 708 Kč

+

29 Kč
Běžná cena 39 Kč

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

Dr.Max
Náplast
water
resistant
transparent
19 × 72 mm
20 ks
Akční cena

Akční cena

• snižuje horečku
a zmírňuje bolest

Běžná cena 149 Kč

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

Parapyrex
500 mg, 30 tbl.

99 Kč

-10 Kč

Akční cena

39 Kč

BEBELO
Wet Wipes
Sensitive, 80 ks

Běžná cena 49 Kč

• vlhčené ubrousky s panthenolem
pro citlivou pokožku
• panthenol pečuje o pokožku,
zklidňuje ji a chrání ji před vysoušením
Kosmetický přípravek.

Přijďte
běhání
na kloub!
1 km = 2 Kč

dětem s postižením
pohybového aparátu.

Akční nabídka: Při koupi Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g, a Voltaren
140 mg léčivá náplast, 5 ks, zaplatíte dohromady pouze 449 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Voltaren Forte 20 mg/g je léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání a Voltaren 140 mg léčivá náplast je léčivý přípravek
s účinnou látkou diclofenacum natricum ke kožnímu podání. O možném kombinování těchto léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pojďte si zaběhat a pomoci na VoltaRUN. Přes Nadaci
Nova přispějeme dětem s postižením pohybového
aparátu 2 Kč za každý kilometr, který uběhnete
nebo ujdete. Zapojit se může doslova každý.
Více na behejlesy.cz

Speciální letní nabídka pro komplexní péči o Vaše nohy
Exoderil®
10 mg/g krém, 15 g

sleva
60 Kč

• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• odstraňuje zarudnutí
• aplikace na kůži pouze 1× denně*
Akční cena

Akční nabídka: Při koupi Exoderil® 10 mg/g krém, 15 g, a Exoderil®
10 mg/ml kožní roztok, 20 ml, zaplatíte dohromady pouze 318 Kč.
*

Při postižení nehtů 2× denně.

318 Kč
Běžná cena 378 Kč

+

Exoderil®
10 mg/ml
kožní roztok
20 ml
• léčí nehtové a kožní plísně,
včetně vlasaté části hlavy
• rychle ulevuje od příznaků
zánětu, zejména svědění
• aplikace na kůži
pouze 1× denně*

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-40 Kč
Akční cena

35 Kč

Akční cena

199 Kč

Pancreolan®
FORTE, 60 tbl.

Běžná cena 39 Kč

Ensure Plus
220 ml

Běžná cena 239 Kč

• obsahuje trávicí enzymy,
které obnovují a zlepšují trávení

• kompletní vyvážená výživa
se všemi potřebnými živinami

• odstraňuje potíže, jako je pocit plnosti,
nadýmání a plynatost po jídle

Potraviny pro zvláštní lékařské účely.
Používejte na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. CZ-ENSP-2000001. (100 ml = 15,91 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Pancreolan® FORTE je volně
prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje pancreatinum.

Expert na
zažívací potíže

Guttalax® perorální
kapky, roztok, 30 ml
• účinné projímadlo
• změkčuje stolici
• působí přímo v tlustém střevě,
proto neovlivňuje vstřebávání
důležitých živin ze stravy
• vhodný také pro kojící
• doporučuje se užívat večer, úleva
přichází následující den ráno
• účinek nastupuje
6–12 hodin po podání

-20 Kč

Flavobion
70 mg, 50 tbl.

100 ml

• užívá se při podpůrné
léčbě při chronickém
zánětu jater

50 ml

• při ztučnění
a ztvrdnutí jater
Akční cena

139 Kč

69 Kč
Běžná cena 95 Kč

Dulcolax®
čípky, 6 čípků

• účinné projímadlo, změkčuje stolici
• rychlá úleva od zácpy
(účinek již za 10–30 minut)
• působí přímo v tlustém střevě,
proto neovlivňuje vstřebávání důležitých živin ze stravy
• vhodný také pro kojící
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou bisacodylum k rektálnímu podání.

-20 Kč

Kandisin Stevia
200 tbl.
• dávkovač tablet –
stolní sladidlo

-100 Kč
Akční cena

Akční cena

Běžná cena 399 Kč

Běžná cena 599 Kč

329 Kč 499 Kč
· pocit plnosti · nadýmání ·
· bolest břicha · bolest žaludku ·
· křeče v břiše · nevolnost ·
1 lék na 6 problémů
ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Je složený z tekutých extraktů různých částí bylin.
Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob.

Antimetil
30 tbl.
Rozbouřený žaludek.
Cestovní nevolnost.

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 139 Kč

• extrakt ze zázvoru v unikátní koncentraci
• nezpůsobuje ospalost
Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,30 Kč)

Rychlá a efektivní
úleva od pálení žáhy!

Akční cena

99 Kč

Akční cena

Akční cena

199 Kč

Běžná cena 149 Kč

Běžná cena 249 Kč

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

LENÍ Ž
PÁ v ČR Á
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119 Kč

HY

Běžná cena 119 Kč
V nabídce také
Kandisin Stevia tekutá, 125 ml,
za 169 Kč (100 ml = 135,20 Kč) a Kandisin Stevia
sypká, 75 g, za 169 Kč. (100 g = 225,33 Kč)
Potraviny. (1 tbl. = 0,50 Kč)

-40 Kč
-70 Kč

NA

• sladidlo získané
z rostlinného zdroje

Běžná cena 219 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou
silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum k vnitřnímu užití.

LMR-CH-20210527-12

Akční cena

199 Kč

• u poškození jater vlivem
alkoholu, jedovatých látek
a některých léků

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Guttalax® Běžná cena 159 Kč
je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje natrii picosulfas monohydricus.

-26 Kč

Akční cena

L.CZ.MKT.CC.01.2021.2132.

-20 Kč

Č.

RE

NNIE®
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-60 Kč

-20 Kč

hodina

BEZ
ZAPÍJENÍ

ÚČINKUJE
DO 1 HODINY*

Akční cena

149 Kč

A průjem
vás nezastaví

Běžná cena 209 Kč

*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.

Běžná cena

149 Kč

Loperamid
Dr.Max 2 mg
20 tvrdých tob.

• 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.

Akční cena

Smecta® 3 g
10 sáčků
K léčbě akutního průjmu

-30 Kč

119 Kč
Běžná cena 139 Kč

• k léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí od 2 let
současně s podáním perorálního rehydratačního roztoku

-30 Kč

• upozornění: při průjmu u dětí do 3 let vždy vyhledejte lékaře
• nedoporučuje se užívat během těhotenství a kojení

Endiaron® 250 mg
potahované
tablety, 20 tbl.

159 Kč

• Před průjmem prostě neutečete!

Běžná cena 189 Kč

V nabídce také
Smecta® 3 g,
30 sáčků.

Akční cena

Akční cena

269 Kč

• zastavuje průjem tak, že zneškodní
bakterie, které průjem vyvolaly, a tím ho léčí

Běžná cena 339 Kč

• Nenechte se prohánět!
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Endiaron® je volně prodejný lék s účinnou látkou cloroxinum. K vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou diosmektit k vnitřnímu užití. SCA-CZ-000182.

-60 Kč

-30 Kč

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

Akční cena

169 Kč
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. ČNO 0373.

-40 Kč
Akční cena

239 Kč
Běžná cena 279 Kč
Pangrol® 20 000
50 enterosolventních tbl.

Těžký žaludek a problémy
s trávením po jídle?
• tři trávicí enzymy podporují trávení a vstřebávání jídla
při problémech s enzymy slinivky břišní
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Volně prodejný léčivý přípravek
Pangrol® 20 000 IU obsahuje pancreatis pulvis. K vnitřnímu užití.

Espumisan®
40 mg
100 měkkých tob.

Běžná cena 199 Kč

Akční cena

159 Kč
Běžná cena 189 Kč

• přináší úlevu od nadýmání a plynatosti

Hylak® forte,
perorální roztok
100 ml

• lze užívat dlouhodobě
• lze užívat v těhotenství

• jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry

V nabídce také zdravotnický prostředek
Espumisan® easy, 14 sáčků, za 89 Kč. (ČNO 0197)

• vhodný pro dospělé, děti i kojence

• přináší úlevu od nadýmání a plynatosti

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Volně prodejný léčivý přípravek Espumisan®
a zdravotnický prostředek Espumisan® easy obsahují simetikon. K vnitřnímu užití.

LINEX®
FORTE
28 tob.
Obsahuje PROBIOTIKA
a PREBIOTIKA
• nejen při a po antibiotické léčbě
• při cestování a při změně stravy
Při koupi LINEX® FORTE, 28 tob.,
získáte LINEX® FORTE, 14 tob., za 0,01 Kč.
Doplňky stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. Není určen k náhradě
pestré stravy. (1 tob. = 6,40 Kč)

+

Běžná cena

269 Kč
Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

2+ 1
Běžná cena

49 Kč

Roušky
3vrstvé
5 ks v balení

Cena od

49 Kč

• ústenka jednorázová 3vrstvá
s mikrobakteriálním filtrem z netkané textilie

Ústenka dětská
modrá/růžová
s gumičkami, 5 ks

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

• ústenka dětská jednorázová

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

2+ 1

Sanicor
Sensitive
100 ml

1+1

• ničí 99,9 % virů a bakterií

69 Kč
Respirátor FFP2 ZHISHAN, 6 ks
• účinnost filtrace je nejméně 95 %
Při koupi tří balení zaplatíte za jedno z nich 0,01 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

Při koupi Corega
fixační krém 40 g
obdržíte
zdravotnický
prostředek Corega
antibakteriální
tablety, blistr,
6 ks, za 0,01 Kč.
Do vydání zásob.

• příjemně voní

Běžná cena

99 Kč

NIXX FORTE
dezinfekční gel
na ruce, 250 ml

1+1

• dezinfekční gel účinný proti
virům včetně koronavirů,
kvasinkám a bakteriím
• příjemně voní,
nepáchne, nelepí
a ruce příliš nevysušuje

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

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

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

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

109 Kč

Corega
MAX control
40 g

Běžná cena

199 Kč

Běžná cena 129 Kč

Akční cena

Corega
Original extra silný
40 g

• tenká tryska pro přesnější aplikaci*

• jemná mátová příchuť

• pomáhá bránit pronikání jídla pod náhradu

• pevná fixace až 12 hodin

99 Kč
Běžná cena 109 Kč

• pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
Ve srovnání se standardním krémem,
jako je Original extra silný bez příchuti.

*

1+1

V nabídce více druhů.

Akční cena

-30 Kč

Při koupi 2 ks

69 Kč/ks
Běžná cena 138 Kč/ks

99 Kč

Dettol 0,2%
antiseptický
sprej, 100 ml

Fosilní materiál byl nahrazen olejem
z borovic, což snížilo uhlíkovou stopu při výrobě o 80 %.

• k čištění čerstvých drobných
ran a k likvidaci běžných
bakterií, které infikují
drobné rány
Akční cena
• v účinné formě spreje

• špičková kvalita, maximální efektivita a dlouhá životnost

• účinná pomoc při problémech se zubní sklovinou

• používá většina zubních ordinací

V nabídce také zubní pasta Biorepair
Plus Total Protection, 75 ml.*

• 9 velikostí

Produkty lze kombinovat.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky. ČNO 0459.

-30 Kč

Běžná cena 129 Kč
TePe®
Original mezizubní
kartáčky z bioplastu

• rychlá úleva od bolestivých a přecitlivělých zubů

*

Čtěte pečlivě návod k použití. Humasis COVID-19 Ag Test a Joysbio
SARS-CoV-2 Antigen Rapid testovací sada jsou zdravotnické prostředky
určené k detekci antigenů SARS-CoV-2. Ilustrační fotografie.

Akční cena

Čtěte pečlivě návod
k použití. Zdravotnické
prostředky.

Biorepair Plus
Sensitive Control
pasta na citlivé
zuby, 75 ml

• nevysušuje
pokožku

Antigenní testy určené
k samotestování, multipack
• v nabídce také malá balení od 89 Kč

• dezinfekční gel na ruce
Běžná cena

49 Kč/ks

Běžná cena

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

89 Kč

• neštípe, nebarví,
nezapáchá a je bez jódu Běžná cena 119 Kč
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou benzalconii chloridum k vnějšímu použití.
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Dr.Max
Biotin Plus
60 tbl.

Běžná cena za 1 ks

79 Kč

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

• 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

• zinek přispívá i k normálnímu stavu nehtů

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., běžná cena 329 Kč/ks.

Doplněk stravy.

Doplňky stravy.

Doplňky stravy.

• biotin a zinek přispívají
k normálnímu stavu pokožky a vlasů

Dr.Max
Magnesium
Citrat 375 mg
20 šumivých 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.

Dr.Max
Repellent
Spray
150 ml

Běžná cena za 1 ks

149 Kč

Dr.Max
Vápník-Hořčík-Zinek
100 tbl.

• vápník přispívá k udržení normální činnosti
svalů a k normálnímu stavu kostí a zubů
• hořčík přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání
Doplněk stravy.

Dr.Max
Happy Sleep
30 cps.

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

169 Kč

Běžná cena za 1 ks

299 Kč

• sprej s repelentním
účinkem proti komárům,
muchničkám a klíšťatům

Běžná cena za 1 ks

119 Kč

• vhodný pro aplikaci na pokožku i oděvy
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Repelent. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Dr.Max
Silymarin
Premium
30 cps.

Běžná cena za 1 ks

149 Kč

• kozlík působí proti stresu a má relaxační účinky

Dr.Max
Kolagen 2000
Aktiv, 120 tbl.

• extrakt z chmelových šištic přispívá
k normální činnosti nervové soustavy

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

• cholin přispívá k udržení normální funkce
jater a ke správnému metabolismu tuků

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• kombinace bylinných
extraktů a aminokyseliny L-theaninu

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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-50 Kč

-30 Kč
Akční cena

Hirudoid Forte
gel, 40 g

129 Kč
Běžná cena 179 Kč

• účinný při léčbě zranění tupým předmětem
• potlačuje otok a zánět
• stimuluje rozpuštění krevních sraženin

V nabídce také Hirudoid® forte krém, 40 g, za 129 Kč.

ATARALGIN
tablety, 50 tbl.

-40 Kč

Akční cena

169 Kč

Kombinace 3 účinných látek:
Běžná cena 199 Kč
paracetamol, guaifenesin, kofein
• snižuje horečku při akutních chřipkových onemocněních
• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
• uvolní svaly a napětí
V nabídce také Ataralgin tablety, 20 tbl., za 75 Kč.

Nurofen
Rapid 400 mg
30 měkkých tob.

Akční cena

129 Kč
Běžná cena 169 Kč

• rychlá a účinná úleva od horečky a bolesti,
včetně bolesti hlavy, zad, zubů či bolesti při menstruaci
V nabídce také Nurofen Rapid 400 mg,
20 měkkých tob., za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Volně prodejné léčivé přípravky s obsahem účinné látky glykosaminoglycan-polysulfát
k vnějšímu užití. Ohledně užívání se poraďte s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.

-20 Kč

-40 Kč

-16 Kč

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

Ibalgin®
400
48 tbl.

Akční cena

99 Kč

• působí při mírné až středně
silné bolesti hlavy včetně
migrény, bolesti zubů,
při menstruaci a bolesti svalů, kloubů Běžná cena 119 Kč
a v krku při onemocnění horních cest dýchacích
• začíná se vstřebávat již za 10 minut

• účinné analgetikum:
– s protizánětlivým účinkem
– pomáhá při bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
– snižuje horečku

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

Akční cena

79 Kč
Běžná cena 95 Kč

• pro dospělé a dospívající od 12 let

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

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

-10 Kč

-20 Kč

Dexoket® 25 mg
potahované tablety, 10 tbl.
• rychlá a účinná pomoc, když Vás zasáhne bolest:*
– svalů a kloubů
Akční cena
– zubů
– hlavy
– při menstruaci

79 Kč

Akční cena

129 Kč
Brufen 400
100 tbl.

Běžná cena 169 Kč

Ibalgin
PLUS, 24 tbl.

Akční cena

99 Kč

• ulevuje od bolesti a působí protizánětlivě

• rychlejší a silnější úleva
od bolesti hlavy

• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů

• první a jediná kombinace ibuprofenu a kofeinu

Ke krátkodobé léčbě bolesti mírné až střední intenzity.

V nabídce také Brufen RAPID 400 mg, 24 tbl., za 99 Kč.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Volně prodejné léky
Dexoket® obsahují dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Ibalgin® Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-30 Kč

-70 Kč

-60 Kč

Běžná cena 89 Kč

V nabídce také Dexoket® 25 mg,
granule pro perorální roztok, 10 sáčků, za 85 Kč.
*

Traumaplant
mast, 100 g
• k léčbě sportovních a úrazových
poranění, pohmožděnin a vymknutí

Nurofen 200 mg
léčivá náplast
4 ks

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 199 Kč

• 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.

Flector® EP Tissugel 180 mg
léčivá náplast, 5 ks
• proti bolesti, proti zánětu a proti
otoku kloubů, svalů a šlach
• po úrazech pohybového aparátu
• 2 náplasti postačí na 24 hod.

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 319 Kč

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

Běžná cena 119 Kč

Akční cena

199 Kč

• ulevuje od bolesti při namožení
svalů, podvrtnutí či zhmoždění
Běžná cena 259 Kč
v oblasti kloubů
• uvolňuje ibuprofen v místě bolesti nepřetržitě po dobu 24 hodin
V nabídce také Nurofen 200 mg
léčivá náplast, 2 ks, za 129 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou ibuprofen ke kožnímu podání.
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-80 Kč

DIOZEN®
500 mg
potahované
tablety, 120 tbl.
Těžké nohy?
Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř!

-60 Kč

-10 Kč

DIOZZ® spray
150 ml

Akční cena

Zbavte se těžkých a unavených
nohou elegantně a hned!
Akční cena

• nový přípravek s patentovanou technologií

299 Kč

• chladivá pěna ve spreji s efektem
mikromasáže

Běžná cena 379 Kč

• sprej můžete
aplikovat kdekoliv,
i přes punčochy

• zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. DIOZEN® 500 mg je léčivý
přípravek s účinnou látkou diosminum micronisatum k vnitřnímu užití.

Akční cena

179 Kč

Kosmetický přípravek.

Běžná cena 239 Kč

-50 Kč

Běžná cena 89 Kč

• léčí zvýšenou lomivost a propustnost krevních
vlásečnic při nedostatku vitaminu C v organismu
• vhodný od 3 let
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-50 Kč

Urinal Akut
10 tbl.

Dr.Max
D-mannose
& Cranberries
Drink, 30 sáčků

• kombinace kanadských
brusinek a vitaminu D
• se zlatobýlem obecným pro podporu
zdraví močových cest

• obsahuje vysokou dávku
D-manózy, extrakt z plodů
severoamerických brusinek
a vitamin C

• akutní péče
Akční cena

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

219 Kč

-30 Kč

MAGNE B6®
40 tbl.
Akční cena

109 Kč
Běžná cena 129 Kč

• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící

169 Kč
Běžná cena 199 Kč

• je určen ke zlepšení příznaků
nedostatku hořčíku, jako např.:
– nervozity, vyčerpanosti
a podráždění
– svalových křečí a mravenčení

Akční cena

109 Kč
Běžná cena 149 Kč

V nabídce také doplněk stravy Magne B6 Forte,
50. tbl., za 169 Kč. (1 tbl. = 3,38 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Magne B6 je volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Jedna tableta obsahuje 470 mg magnesii lactas dihydricus
(odpovídá 48 mg hořčíku) a 5 mg pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6).

-30 Kč

-50 Kč

Pangamin
přírodní
B komplex
120 tbl.
S láskou k sobě, blíž přírodě.
• optimální zdroj vitaminů B1–B12
• 100% RHP vitaminů skupiny B
pouze ve 4 tabletách

Akční cena

• vápník a vitamin D slouží jako doplněk při léčbě osteoporózy

• tradiční česká značka
od roku 1958

119 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,99 Kč)

Běžná cena 149 Kč

• k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D

Běžná cena 349 Kč

-40 Kč

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání

Akční cena

299 Kč

Doplněk stravy. (1 sáček = 9,67 Kč)

-20 Kč

Magnesii
lactici 0,5 tbl.
Medicamenta
100 tbl.

Akční cena

• přírodní brusinkové aroma

Běžná cena 269 Kč

Doplňky stravy. (1 tbl. = 21,90 Kč)

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

79 Kč

Ascorutin
potahované
tablety, 50 tbl.

NEOSPAN
forte
45 tob.

Akční cena

229 Kč
Běžná cena 279 Kč

• pomáhá s usínáním a omezuje předčasné probouzení (extra
silná dávka kozlíku lékařského a pomerančovníku hořkého)
Doplněk stravy. (1 tob. = 5,01 Kč)

Nízké ceny pro Vaše zdraví
9

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Akční cena

-20 Kč

119 Kč

-30 Kč

Běžná cena 139 Kč
Visine®
Classic 0,5 mg/ml
oční kapky, roztok
15 ml

RYCHLÁ A DLOUHOTRVAJÍCÍ ÚLEVA OD ZARUDNUTÝCH OČÍ
• zmírňuje příznaky překrvení spojivek v důsledku
mírného podráždění a alergického zánětu spojivek
• rychlý nástup účinku již za několik minut
• účinek přetrvává po dobu 4–8 hodin po lokální aplikaci
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Reklama na léčivý přípravek. Oční kapky, roztok, obsahují
tetryzolin-hydrochlorid a jsou k očnímu podání.

-20 Kč

-100 Kč

OCUTEIN®
SENSITIVE PLUS,
oční kapky
DaVinci, 15 ml
• poskytuje rychlou úlevu
pro podrážděné a unavené oči
• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat na kontaktní čočky

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 199 Kč

V akci také OCUTEIN® ALLERGO oční kapky,
15 ml, za 139 Kč a další přípravky OCUTEIN® od 229 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky. ČNO 0051.

Akční cena

219 Kč

-30 Kč

Běžná cena 319 Kč
Systane™ ULTRA
zvlhčující
oční kapky
bez konzervačních látek, 10 ml

Claritine
60 tbl.
• uleví od příznaků
alergie až na 24 hodin

Akční cena

• řeší projevy interiérových
i venkovních alergií

299 Kč
Běžná cena 319 Kč

• neovlivňuje běžné denní aktivity

Analergin Neo
5 mg, 20 tbl.
• k léčbě příznaků alergické
rýmy a kopřivky

Akční cena

139 Kč
Běžná cena 169 Kč

• působí 24 hodin

V nabídce také Claritine, 30 tbl., za 219 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Claritine je léčivý přípravek
s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití. LMR-CH-20210319-34.

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.

• poskytují rychlou úlevu suchým,
unaveným a podrážděným očím
• vhodné také pro použití
s kontaktními čočkami
V nabídce také SystaneTM COMPLETE, 10 ml, za 249 Kč,
SystaneTM HYDRATION, 10 ml, za 229 Kč, a SystaneTM
BALANCE, 10 ml, za 229 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky. ČNO 0123.

TANTUM VERDE Spray, 30 ml

RYMA V LETE?

• ulevuje od bolesti v krku
• působí proti zánětu
• pro děti od 6 let a dospělé

BUDTE PRIPRAVENI

V nabídce také TANTUM
VERDE SPRAY FORTE,
15 ml, za 149 Kč.

TANTUM VERDE Mint
20 pastilek

Akční cena

79 Kč
Běžná cena 95 Kč

Akční cena

99 Kč

109 Kč

• lék na bolest a zánět v krku
s antimikrobiálním účinkem
• rychlá úleva od bolesti
po chirurgických
a stomatologických zákrocích

• ulevuje od bolesti
v krku
• působí proti
zánětu
• pro děti od 6 let
a dospělé
Akční cena

TANTUM VERDE
roztok, 120 ml

Akční cena

149 Kč

V nabídce také ostatní příchutě za 149 Kč.

Běžná cena 159 Kč

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

Běžná cena 129 Kč

-30 Kč

-30 Kč

Běžná cena 119 Kč
Při koupi léku Olynth®
nosní sprej, roztok,
získáte navíc
kapesníčky za 0,01 Kč.

Olynth® HA 0,5 mg/ml pro děti

2 ZA CENU 1
Reklama na léčivé přípravky. Nosní sprej, roztok Olynth ® HA 1 mg/ml,
Olynth ® HA 0,5 mg/ml, Olynth ® 1 mg/ml obsahují xylometazolinhydrochlorid. Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou k nosnímu podání. Před
použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2100029.

Larymed
citron
3 mg pastilky
20 pastilek

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

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

Orofar
24 pastilek
• proti bolesti v krku

Akční cena

149 Kč

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

• tlumí bolest a léčí infekci

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem. Orofar pastilky je léčivý přípravek k orálnímu podání.

Běžná cena 179 Kč

• působí proti virům, bakteriím i kvasinkám

10
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-70 Kč

-100 Kč

Forfemina
Slim, 60 cps.

Akční cena

229 Kč

Femibion 3
kojení
28 tbl. + 28 tob.

-150 Kč
Akční cena

599 Kč

Akční cena

499 Kč

Běžná cena 749 Kč

• extrakty z hořkého pomeranče
a černého pepře napomáhají
Běžná cena 299 Kč
ke kontrole tělesné hmotnosti
• extrakt z kopřivy přispívá k vylučování vody z těla
• s obsahem minerálů

• jedinečné složení pro specifické
potřeby Vás i Vašeho miminka
v období kojení
• obsahuje kyselinu listovou a aktivní Běžná cena 599 Kč
folát Metafolin®, vitamin D3, lutein a DHA.
• obohacený o cholin, železo, vápník, zinek, selen a vitamin A

Remescar
metličkové žilky
40 g

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

V nabídce také Femibion 1 plánování
a 1. trimestr, 28 tbl., za 199 Kč. (1 tbl. = 10,68 Kč)

• okamžitě kryje a přizpůsobí se tónu pleti

Doplňky stravy. (1 cps. = 3,65 Kč)

Doplňky stravy.

KOMBINOVANÁ
NiQuitin Clear 21 mg,
transdermální náplasti, 7 náplastí TERAPIE
• pomáhají při odvykání kouření
NiQuitin
• 24hodinová kontrola
mini 4 mg,
při odvykání kouření
lisované
• zmírňují abstinenční příznaky
pastilky
Akční
cena
60 pastilek
Náplasti přípravku NiQuitin

449 Kč

Clear se mohou používat buď
samostatně, nebo v kombinaci
s orálními formami nikotinu.
Běžná cena 499 Kč
Kombinovaná terapie poskytuje
větší šanci přestat s kouřením než samotné náplasti.*
*

Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.

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.

Čtěte pečlivě návod k použití. Kosmetický přípravek.

#OdvykamsNicorette
Akční cena

Akční cena

429 Kč

749 Kč

Akční cena

499 Kč

Akční cena

Akční cena

749 Kč

179 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette® Icemint Gum, lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg, orální sprej, roztok Nicorette® Spray
s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka a orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka jsou k podání do úst. Žvýkací gumy a pastilky obsahují účinnou látku nikotin-resinát.
Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 15 mg/16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2100095.

-30 Kč

-60 Kč
Akční cena

129 Kč

Preparation H
rektální mast
na hemoroidy, 25 g

FAKTU
20 čípků

Běžná cena 189 Kč

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

• neinvazivní varianta
léčby hemoroidů

Akční cena

139 Kč

• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění
• účinný proti bolesti

Běžná cena 169 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

MoliCare
inkontinenční
kalhotky

• snižuje viditelnost
metličkových žilek

sleva

15 %

• je bezpečná i pro těhotné a kojící ženy
V nabídce také Preparation H čípky
na hemoroidy, 12 čípků, za 139 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k rektálnímu podání.

-30 Kč

Spolehlivé řešení
úniku moči.
• používají se jako
spodní prádlo
• jsou diskrétní a nejsou
vidět pod oblečením

Akční cena

iD Light
Normal, 12 ks

52 Kč
Běžná cena 62 Kč

• ve variantách unisex,
pro muže a pro ženy

• spolehlivé a diskrétní vložky při úniku moči

V nabídce více variant a velikostí.
Sleva se nevztahuje na výdej zdravotnických prostředků na poukaz.

V nabídce také iD Light Mini, 20 ks, za 89 Kč
a iD for Men Level 1+, 10 ks, za 61 Kč.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

• jemné jako bavlna

Imazol
krémpasta, 30 g

Akční cena

119 Kč

• léčba plenkové dermatitidy
Běžná cena 149 Kč
způsobené kvasinkami
• léčba kvasinkové infekce v kožních záhybech
• vhodný pro děti i dospělé
V nabídce také léčivý přípravek Imazol Plus, 30 g, za 119 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Imazol krémpasta obsahuje klotrimazol
a Imazol Plus obsahuje klotrimazol a hexamidin-diisetionát, jde o léčivé
přípravky k vnějšímu užití.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Pro zdraví a krásu

SLEVA
100 Kč

na péči proti vráskám
a pigmentovým
skvrnám*
*Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob. Neplatí na akční balení a nelze kombinovat s jinými slevami.

URIAGE
Hygienické
přípravky

-100 Kč

• pro všechny typy pleti
• s obsahem termální vody
Uriage z francouzských Alp

2+ 1

• čištění, svěžest a hydratace

Akční cena

Bi-Oil
60 ml

199 Kč
Běžná cena 299 Kč

• specialista v péči o pokožku, napomáhá zlepšit
vzhled jizev a strií, sjednocuje odstín pokožky
• pečující pleťový a tělový olej efektivní pro stárnoucí pokožku
Kosmetický přípravek.

NUANCE
celá značka
• v šechny přípravky Nuance obsahují rostlinné
extrakty, které jsou k pleti šetrné a zároveň
jí přinášejí maximální účinek
• v nabídce najdete přípravky pro péči o pleť i tělo

Při koupi tří z následujících kosmetických přípravků značky Uriage: Dvoufázový odličovač voděodolného make-upu
na oči 100 ml, Odličovací olej 100 ml nebo 150 ml, Micelární odličovací pěna na oči a obličej 150 ml, Mycí krém 200 ml,
Gyn-8 zklidňující gel na intimní hygienu 100 ml, Gyn-Phy osvěžující mycí gel na intimní hygienu 200 ml nebo 500 ml,
Jemný deodorant 50 ml, Deodorant Antiperspirant Power 3 50 ml a Micelární voda 250 ml nebo 500 ml všechny varianty,
získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich za 0,01 Kč. Akci nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami.

sleva

30 %

Při nákupu libovolného přípravku
značky Nuance získá držitel Karty
výhod Dr.Max slevu 30 %. Akce neplatí
na Nuance Micelární vodu pro citlivou
pleť 100 ml.
Kosmetické přípravky.
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Pro zdraví a krásu

SLEVA
80 Kč

na řadu Eucerin®
DermoCapillaire*
*Sleva 80 Kč platí na přípravky Eucerin® DermoCapillaire od 1. 7. do 31. 8. 2021
nebo do vyprodání zásob a nelze ji kombinovat s jinými akcemi a slevami.

URIAGE
BARIÉDERM
celá řada

Dr.Max Tip:
ideální
na každodenní
drobná
podráždění
pokožky

• p řípravky pro křehkou,
oslabenou a podrážděnou pleť

sleva

20 %

• p ro zklidnění, obnovu
a ochranu pokožky

Při nákupu libovolného přípravku
značky Uriage z řady Bariéderm získá
držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %.
Kosmetické přípravky.

1+1

URIAGE
Bariésun
celá řada

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

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky.

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 139 Kč

Uriage
Termální voda
ve spreji
50 ml
Nuance
Micelární voda
pro citlivou pleť
100 ml
Akční cena

Kosmetické přípravky.

SY

AK

Přípravky Equilibria Extreme Protective Sun Oil SPF 50 a Sun
Oil SPF 30, 200 ml, extrakt z mořské zlaté řasy neobsahují.

*

EXTR

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

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

T

ŘA

• rychlé vstřebávání

Z

MO

É“

• vysoká snášenlivost

• praktičtí pomocníci
na cesty, ať už se chystáte
letadlem k moři nebo jen
na víkend na chatu

1+1

• opalovací přípravky s vysokým
stupněm ochrany pro dospělé i děti
• u krémů garantovaná voděodolnost

• přípravky na opalování s vysokou
ochranou pro děti i dospělé

Sbaleno na cesty

EQUILIBRIA
celá značka

ŘS K É „ZL

AT

Dr.Max
Cotton Pads
odličovací tampony
80 ks
Akční cena

69 Kč

39 Kč

Běžná cena 99 Kč

Běžná cena 59 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
13

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-70 Kč

-400 Kč

-60 Kč

Rosalgin
Easy
vaginální roztok, 5× 140 mg

EndWarts® FREEZE
kryoterapie
bradavic, 7,5 g

• rychlá úleva při gynekologických potížích

• unikátní prostředky pro odstranění
bradavic na rukou a chodidlech
• Freeze: zmrazení oxidem dusným

• působí proti bolesti, svědění a pálení
• zachovává přirozené laktobacily
• praktické balení na cesty

Akční cena

279 Kč

Akční cena

439 Kč
Běžná cena 499 Kč

V nabídce také EndWarts® PEN pero k odstranění
bradavic, 3 ml, za 319 Kč (ČNO 0546) a EndWarts® ORIGINAL
roztok k odstranění bradavic, 5 ml, za 239 Kč. (ČNO 0546)

Běžná cena 349 Kč
V akci také Rosalgin, 6 sáčků,
za 159 Kč a Rosalgin, 10 sáčků, za 249 Kč.

• Original a Pen: vysoušení kyselinou mravenčí

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou
benzydamin hydrochlorid k intimním oplachům a výplachům.

Před použitím EndWarts® si pečlivě pročtěte návod k použití.
Zdravotnické prostředky. ČNO 37708.

-56 Kč

-50 Kč

Akční cena

Australian
Bodycare
Pure Oil
10 ml
• obsahuje 100% přírodní
vysoce kvalitní australský
olej Tea Tree

Wobenzym
800 tbl.
Akční cena

• antibakteriální účinky

119 Kč

Kosmetický přípravek.

Běžná cena 175 Kč

2 590 Kč
Běžná cena 2 990 Kč

• urychluje hojení po úrazech
• omezuje opakování urologických a gynekologických zánětů

Excilor proti
plísni nehtů
3,3 ml
• účinné řešení proti
plísňové infekci nehtů
• rychle proniká nehtem
a působí tak v místě problému
• stačí jedna minuta
denně a bez pilování

Akční cena

299 Kč
Běžná cena 349 Kč

• posiluje oslabenou imunitu

V nabídce také Excilor proti plísni
nehtu pero, 3,3 ml, za 279 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

-20 Kč

Pryč s kvasinkovou vaginální infekcí!

Canespor®
1× denně krém
15 g

Akční cena

179 Kč

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ.
KONEC PLÍSNĚ.
Akční cena

249 Kč
Běžná cena 319 Kč
LMR-CH-20210610-52.

Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob. ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Léčivý přípravek Canesten GYN
Combi Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum. www.canesten.cz

-50 Kč

• 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

-40 Kč

Zovirax Duo
50 mg/g +
10 mg/g
krém, 2 g
• krém na léčbu oparu
s dvojím účinkem:
– zabraňuje množení viru
– pomáhá léčit zánět
• pomáhá zastavit
vznik puchýřků

Akční cena

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 299 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou aciclovirum a hydrocortisonum k vnějšímu použití.

Herpesin®
krém, 5 g

Běžná cena 199 Kč

• určen k léčbě plísně kůže

179 Kč
Běžná cena 219 Kč

• při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Herpesin krém je léčivý přípravek s účinnou látkou aciklovir k zevnímu použití.

Clearblue
digitální
těhotenský test
s ukazatelem týdnů
1 ks

Akční cena

179 Kč
Běžná cena 219 Kč

• digitální těhotenský test
• přesnost určení těhotenství vyšší než 99 %
při testování ode dne očekávané menstruace
• určí počet týdnů od početí
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek. ČNO 0123.
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Péče o dítě
-50 Kč/ks

-110 Kč

při koupi 3 ks

Akční cena

319 Kč

Sunar®
Complex
2, 3, 4 a 5, 600 g

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
Při koupi 3 ks

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 = 33,17 Kč)

199 Kč/ks
Běžná cena 249 Kč/ks

NUTRILON
PRVNÍ HNED
PO MAMINCE*

BEBA
COMFORT
2, 3, 4 HM-O
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)

-100 Kč

Paranit Extra silný
spray, 100 ml

Nutrilon 2–4, 800 g
(včetně příchutí)

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

Při koupi 6 ks

299 Kč/ks

• pro podporu imunity a zdravého
vývoje Vašeho miminka**

Běžná cena 399 Kč/ks

• odstraní vši do 5 minut*
Akční cena
• chrání před opakovanou
nákazou až 72 hodin*
• klinicky prokázaná 100% účinnost* Běžná cena 449 Kč
• jednoduché vymytí a vyčesávání (bez silikonů)

349 Kč

Ochrana faktorem LPF a aktivita proti vším byly prokázány ex vivo.

*

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.

Před použitím čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.
Paranit sprej zabíjí 100 % vší a téměř 100 % hnid. Pro úspěšné ošetření proti
hnidám doporučujeme nechat působit 10 minut. Používejte dostatečné
množství produktu a důkladně vyčešte všechny hnidy.

-70 Kč

-40 Kč

Hami 6+, 12+ a 24+
600 g
• jedinečné složení pro malé bříško
• lahodná chuť
• potřebné živiny pro správný růst a vývoj*
V nabídce také pokračovací
a batolecí mléka Hami, 600 g,
různé druhy, za 179 Kč. (100 g = 29,83 Kč)

Akční cena

179 Kč

Způsob použití a další informace na obalech. *Batolecí mléka obsahují železo, přispívající k rozvoji poznávacích funkcí,
Běžná cena 249 Kč
vápník a vitamin D, potřebné pro normální růst a vývin kostí u dětí. 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)

PEČOVAT, CHRÁNIT,

MILOVAT
Trojitá péče o miminka i maminky

• pomáhá chránit zadeček
před vznikem opruzení
Při koupi 1 ks

Při koupi 2 ks

Kosmetický přípravek. 

249 Kč/ks

279 Kč
Běžná cena 349 Kč

• přirozeně regeneruje
a hydratuje
• péče o prsní bradavky

L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169.

Akční cena

139 Kč
Sudocrem®
MULTI-EXPERT
125 g

Běžná cena 179 Kč

• odborník na různé potřeby pokožky
• ochranný krém pro podporu léčby a prevence:
– plenkové dermatitidy
– odřenin
– podrážděné pokožky
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek. ČNO 0482.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Veterinární přípravky
V nabídce také Drontal Dog Flavour XL
525/504/175 mg pro psy, 2 tbl., za 399 Kč
a Drontal kočky a.u.v., 2 tbl., za 149 Kč.

-50 Kč

-100 Kč
Akční cena

649 Kč

Akční cena

149 Kč

Běžná cena 749 Kč

Běžná cena 199 Kč

Alavis 5
90 tbl.

Drontal Dog Flavour
150/144/50 mg
tablety, 2 tbl.

• komplexní kloubní
výživa pro psy a kočky
• vhodná jak pro preventivní
podávání, tak při obtížích

• tablety pro snadné odčervení psů
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Veterinární léčivé přípravky. Výdej léčivých přípravků není vázán na veterinární předpis.

IXXO OBOJEK
pro psy
65 cm

Veterinární přípravek.

1 +1

• repelentní obojky
proti klíšťatům
i blechám

FYTO OBOJEK
FORTE pro psy a kočky
65 cm

Antiparazit, derma
šampon, 250 ml
• rychle po aplikaci likviduje
blechy, klíšťata a vši

• moderní složení
• dvojí účinek – parazity
odpudí anebo vysuší

-50 Kč

Běžná cena za 1 ks

549 Kč

Při zakoupení libovolného produktu získáte druhý, levnější dle vlastního
výběru, za 0,01 Kč. Akce se vztahuje na všechny přípravky PET HEALTH CARE.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. IXXO OBOJEK Složení: 150 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát; 2 g/kg geraniol. FYTO OBOJEK FORTE Složení: geraniol 5 g/kg. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Biocidy.

Běžná cena za 1 ks

499 Kč

• vhodné použít před aplikací
obojků a spot-on pipet, vysoce
efektivní při akutní
invazi parazitů
• nevhodné
pro kočky!

Akční cena

199 Kč

Veterinární přípravek. Běžná cena 249 Kč

DOVOLENÁ?

KLÍŠŤATA, BLECHY A KOMÁŘI
NEMAJÍ ŠANCI

!

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 329 Kč

Bolfo 2,5 mg/g
kožní sprej,
roztok
Akční cena

239 Kč
Běžná cena 299 Kč

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg
• odpuzuje a hubí klíšťata
• odpuzuje komáry, flebotomy a bodavé mouchy
• působí i proti blechám a jejich vývojovým stádiím a proti všenkám
• je bezpečný pro březí a kojící feny a pro štěnata od 8 týdnů věku nebo nad 1,5 kg ž. hm.
• nepoužívat pro kočky!

• chrání psy a kočky
proti klíšťatům,
blechám a dalším
parazitům
• sprej je vhodný
i k ošetření
prostředí

V nabídce také Advantix spot-on roztok pro psy od 4 do 10 kg za 249 Kč, Advantix spot-on roztok pro psy od 10 do 25 kg za 299 Kč,
Advantix spot-on roztok pro psy od 25 do 40 kg za 349 Kč a Advantix spot-on roztok pro psy od 40 kg do 60 kg, za 379 Kč.
Údaje o přípravcích vychází ze schválené příbalové informace, kterou si před použitím pečlivě přečtěte.
Advantix je veterinární léčivý přípravek. Nepoužívejte u koček. Bolfo 2,5 mg/g kožní sprej, roztok je veterinární léčivý přípravek. Advantix, Bolfo, Elanco a 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. PM-CZ-21-0133.

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. 7. do 31. 8. 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.

