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V září jsme pro Vás  
snížili doplatky 

až o   100 % 

Akční nabídka pro členy 
klientského programu 9 /2021

•  inzuliny
•  vysoký tlak
•  cholesterol
•  alergie 

a další

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Olfen, gel je léčivý  
přípravek s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

• rychle a účinně ulevuje od bolesti 
zad, svalů a kloubů

• s příjemným chladivým efektem

Olfen, gel 
100 g

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

• pomáhá při bolesti hlavy,  
zubů, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti

• snižuje horečku

• tlumí zánět

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Ibalgin® 400 
100 tbl. 
Účinné analgetikum:

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

• tlumí bolest, snižuje teplotu, 
pomáhá při chřipce

• nedráždí žaludek

• je vhodný i pro diabetiky

• vyroben v České republice

Paralen® 500
24 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,33 Kč)

• kombinace glukosaminu,  
chondroitinu, MSM,  
hyaluronátu sodného,  
kolagenu typu II a vitaminu C

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

Dr.Max 
Complex 6 
Aktiv 
180 tbl. 

-70 Kč

-40 Kč

-16 Kč

Běžná cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 45 Kč

29  Kč
Akční cena

-200 Kč

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč

119  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Lečivý přípravek s účinnou látkou paracetamol k vnitřnímu užití.

• při horečce, zejména při akutních  
bakteriálních a virových infekcích

• při mírné až středně silné bolesti, jako je bolest 
zubů, hlavy, neuralgie, bolesti svalů nebo kloubů

Paralen Rapid 
500 mg, 16 eff. tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• léčba krátkodobé středně 
silné bolesti a horečky

• tlumí bolest hlavy, zad, 
zubů i menstruační bolesti

• rychlá úleva, silný účinek po dobu až 9 hodin

• určeno pro dospělé od 18 let

CETALGEN
20 tbl.

Před použitím si přečtěte  
příbalovou informaci. Valetol® 300 mg / 150 mg / 50 mg tablety.  
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Pouze pro krátkodobé použití.

• hlavy
• zad v křížové oblasti
• zubů
• při menstruaci

Valetol® 
24 tbl.
Lék na bolesti:

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

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

Nalgesin S 
275 mg 
40 tbl.
• mírní bolest, horečku a zánět

• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad,  
svalů, kloubů a menstruační bolesti

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Doplněk stravy. (1 tbl. = 13,30 Kč)

• obsahuje 500 mg kyseliny  
alfa-lipoové a vitaminy B1, B2,  
B3 a B6, které přispívají k normální činnosti nervové soustavy

Revitanerv 
Strong, 30 tbl.

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

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

• balení na 2 měsíce užívání

Colafit
60 kostiček

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

• účinné analgetikum  
s protizánětlivým účinkem

• snadno rozpustné růžové měkké  
tobolky s tekutou účinnou látkou

• při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů, zad, svalů a menstruační bolesti

• pro dospělé a dospívající od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti)

Ibalgin®  
Rapidcaps 400 mg  
měkké tobolky
30 měkkých tob.

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

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

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

Condrosulf®  
400 mg 
60 tvrdých tobolek

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

• k léčbě sportovních a úrazových  
poranění, pohmožděnin a vymknutí

• při bolesti svalů a kloubů

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

Traumaplant 
mast, 100 g

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-20 Kč -16 Kč -100 Kč

-20 Kč

-100 Kč -20 Kč

-30 Kč -10 Kč -150 Kč

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 549 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 95 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

www.drmax.cz

Sleva je poskytována od 1. do 30. 9. 2021 po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění 
maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných 
na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že 
by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, 
nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na  úrovni 
nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, 
jakož i  případná oznámení o  změnách či ukončení akce, jsou 
k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

V září jsme  
pro Vás  

snížili doplatky 

až o  100 %

Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,95 Kč) Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,99 Kč)

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

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

• zinek přispívá k normální funkci imunitního systému

• s vysokou vstřebatelností

Dr.Max 
Vitamin B Complex 
Forte, 20 tbl. Dr.Max 

Zinek
100 tbl.

Doplňky stravy. (1 cps. = 5,97 Kč)

• komplex 6 kmenů  
laktobacilů a bifidobakterií

• 5 miliard mikroorganismů

Dr.Max 
Laktobacily „6“
30 cps.

V nabídce také Dr.Max Laktobacily „6“, 60 cps., za 299 Kč. 
(1 cps. = 4,98 Kč)

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

• léčivá náplast pro úlevu  
od akutní bolesti

• působí přímo v místě aplikace, stačí aplikovat 2× denně

• 1 mm tenká, samostatně balená pro komfort používání

• 8 h tepla pro úlevu  
od bolesti až na 24 h*

• uvolňuje svalové napětí 
a poskytuje svalům relaxaci 
a zvýšenou flexibilitu

• rychlá a účinná úleva od bolesti zad a svalů

• snadno polykatelné želatinové tobolky

• s protizánětlivým účinkem

Voltaren 
140 mg 
léčivá  
náplast, 5 ks

VoltaTherm  
Hřejivá  
náplast
5 ksVoltaren  

Rapid 25 mg 
20 měkkých tob.

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

Pozorně si přečtěte návod k použití. Zdravotnický prostředek. ČNO – 1639.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-10 Kč -20 Kč -20 Kč

Běžná cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte návod k použití. 
Zdravotnické prostředky.

• isotonický nosní sprej s obsahem 
propolisu, mateřídoušky a eukalyptu

• pro uvolnění dýchání při trvalé rýmě

Sanorin Aqua 
NATURA, 
nosní sprej, 20 ml

V nabídce také Sanorin Aqua 
Anti-Allergy, nosní sprej, 
20 ml, za 89 Kč.

V nabídce také Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml, 
nosní sprej, roztok, 10 ml, za 89 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

• nezpůsobuje ospalost

• bez umělých barviv

PARALEN® GRIP  
horký nápoj citrón 
650 mg / 10 mg, 12 sáčků

V nabídce také PARALEN® GRIP horký nápoj echinacea a šípky 500 mg / 10 mg,  
12 sáčků, PARALEN® GRIP horký nápoj pomeranč a zázvor 500 mg / 10 mg,  
12 sáčků, a PARALEN® GRIP horký nápoj NEO 500 mg / 10 mg, 12 sáčků, za 149 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou oxymetazolin-hydrochlorid k nosnímu podání.

• sprej proti rýmě pro děti od 1 roku do 6 let 

• uleví od ucpaného nosu při rýmě a působí protivirově

• sprej – pohodlné a přesné podání dětem od 1 roku

• neobsahuje konzervační látky a účinek přetrvává až 12 hodin

Nasivin® Sensitive  
pro děti 0,25 mg/ml  
nosní sprej, roztok, 10 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

• odstraňuje příznaky  
chřipky a nachlazení

• díky paracetamolu snižuje 
horečku, odstraňuje bolest 
hlavy, bolest v krku

• s přídavkem léčivých látek 
na uvolnění ucpaného 
nosu a odkašlávání

Coldrex tablety  
24 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
tramazolini hydrochloridum monohydricum k nosnímu podání.

• rychle, účinně a dlouhodobě 
uvolňuje nos při rýmě a nachlazení 

• navíc obsahuje i éterické oleje z máty a eukalyptu

• vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let

Muconasal® 
Plus, 10 ml

• správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám, 
tiší dráždivý kašel a napomáhá vykašlávání

Stoptussin 
kapky 
50 ml

V nabídce také Stoptussin sirup, 180 ml, za 139 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Stoptussin, perorální kapky, 
roztok a Stoptussin sirup jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky s účinnou látkou 
naphazolini nitras k nosnímu podání.

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny

• snižuje otok nosní sliznice

Sanorin 1 ‰ 
nosní sprej,  
roztok, 10 ml

V nabídce také Sanorin 
0,5 ‰ nosní sprej, 
roztok, 10 ml, za 79 Kč.

• bylinná čajová směs  
je vhodná pro doplnění  
pitného režimu kojících matek

• jestřabina, kmín a fenykl obsahují  
látky, které podporují tvorbu mateřského mléka

Doplněk stravy. (1 sáček = 1,95 Kč)

LEROS BABY Čaj 
pro kojící matky
20 sáčků

V nabídce celá řada čajů Leros Baby a Baby BIO za 45 Kč. 
(1 sáček = 2,25 Kč)

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-10 Kč -20 Kč

-30 Kč -30 Kč -30 Kč

-50 Kč -20 Kč -10 Kč

Běžná cena 149 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

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

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

• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

Acetylcystein 
Dr.Max 600 mg 
10 šumivých tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

• úleva od bolesti v krku

• zvlhčení a zklidnění 
podrážděné sliznice

Orasept 
menthol 
0,6 mg/1,2 mg
24 pastilek

V nabídce také Orasept med a citron  
0,6 mg / 1,2 mg, 24 pastilek, za 99 Kč.

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

• při akutních a chronických 
onemocněních dýchacího ústrojí

• k uvolnění zahlenění, usnadnění 
vykašlávání a zmírnění kašle

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

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

• při akutních a chronických  
onemocněních dýchacího ústrojí

• k uvolnění zahlenění, usnadnění 
vykašlávání a zmírnění kašle

Ambroxol  
Dr.Max 
30 mg/5 ml  
sirup, 100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

• k léčbě příznaků nachlazení a chřipky

• pro dospělé a dospívající od 15 let

Nogrip 
14 sáčků

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

• k úlevě od bolesti hlavy, zubů,  
svalů, kloubů a menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí zánět

Algirin
500 mg tablety
10 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

• obsahuje tři léčivé látky

Vicks  
SymptoMed 
Complete citrón, 10 sáčků

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

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný 
tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou  
např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava 
a bolesti svalů

• bez věkového omezení

• může se užívat během těhotenství a kojení

Oscillococcinum®
6 dávek

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-30 Kč -40 Kč

-20 Kč -30 Kč

-70 Kč

-100 Kč

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-10 Kč

Běžná cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-40 Kč

Běžná cena 199 Kč

99  Kč
Akční cena
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Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

• ústenka dětská jednorázová  
třívrstvá s mikrobiálním 
filtrem z netkané textilie

Ústenka 
dětská, 5 ks

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

1 + 1
• voní a nelepí 

• ruce příliš nevysušuje

• účinný proti virům 
včetně korona, 
bakteriím a plísním

NIXX FORTE 
dezinfekční gel 
na ruce, 250 ml

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

Čtěte pečlivě návod k použití.  
Zdravotnické prostředky určené k detekci antigenů SARS-CoV-2. Ilustračni fotografie.

• v nabídce také velká balení od 49 Kč

Antigenní testy

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

• ústenka jednorázová 3vrstvá  
s mikrobakteriálním filtrem z netkané textilie

Roušky  
3vrstvé
5 ks v balení

Při koupi tří balení zaplatíte za jedno z nich 0,01 Kč.
V nabídce také Ústenka  
chirurgická s gumičkami XS, 5 ks, za 49 Kč.

2 + 1

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

• účinnost filtrace je nejméně 95 %

Respirátor FFP2 ZHISHAN, 6 ks

2 + 1

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

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

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Vincentka
přírodní 
0,7 l

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

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

Sójový nápoj 
ZAJÍC 
NATURAL 
400 g

-10 Kč

Doplněk stravy. (1 cps. = 5,54 Kč)

Protectum 
Ginkgo Extra 
90 cps.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

199  Kč/ks
Běžná cena

Běžná cena 2 490 Kč

2 190  Kč
Akční cena

-300 Kč

Běžná cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-10 Kč -10 Kč

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

Běžná cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

-50 Kč

89  Kč/ks
Cena od

49  Kč
Běžná cena

69  Kč/ks
Běžná cena 49  Kč/ks

Běžná cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

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

200,- 150,- NAVÍC+ + = 350,-
-100,-

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč (pro účely této reklamy byla výsledná 
cena zaokrouhlena na celé koruny). Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max, a to do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Akce se nevztahuje na produkty 
značky Bebelo a léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami na produkty značky Dr.Max.

VÝHODNÁ NABÍDKA

Čtěte pečlivě návod k použití. 
Zdravotnické prostředky.

• bavlněná prodyšná náplast 
určená k nastříhání

Dr.Max Náplast 
Classic Cotton 
6 cm × 1 m

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

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

• hypoalergenní prodyšná  
náplast určená k nastříhání

• vhodná pro citlivou pokožku

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

Dr.Max Sensitive 
Hypoallergenic 
náplast
6 cm × 1 m

-10 Kč

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-10 Kč

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

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

Ocuvite 
LUTEIN forte 
60 + 30 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Obsahuje hustý extrakt ze Serenoa repens.  
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního  
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

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

• nenarušuje sexuální funkce

• více informací  
na www.prostamoluno.cz

Prostamol UNO
90 měkkých tob.

Doplněk stravy. (1 sáček = 13,30 Kč)

• pro normální funkci močových 
cest, obsahuje artyčok

• unikátní kombinace 2G 
D-manózy a lyzátu UPEC 
(uropatogenní E. coli)

blokurima  
URO+  
2 g D-manózy
30 sáčků

Doplňky stravy. (1 cps. = 3,82 Kč)

• extrakty z hořkého pomeranče  
a černého pepře napomáhají  
ke kontrole tělesné hmotnosti

• extrakt z kopřivy přispívá k vylučování vody z těla
• s obsahem minerálů

Forfemina 
Slim, 60 cps.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• k prevenci a léčbě 
nedostatku vápníku 
a vitaminu D

• vápník a vitamin D 
slouží jako doplněk 
při léčbě osteoporózy

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

Doplněk stravy. (1 tbl. = 6,95 Kč)

• extra silná bylinná směs (kozlík, chmel, mučenka  
a meduňka) tradičně užívaná pro lepší komfort usínání

Barny’s 
HypnoX® forte 
20 tbl.
Pro Váš zdravý a posilující spánek

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

· křeče v břiše · nevolnost ·
1 lék na 6 problémů

LM
R

-C
H

-2
02

10
52

7-
12

ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Je složený z tekutých extraktů různých částí bylin. 
Akce platí od 1. do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob.

Expert na 
zažívací potíže

50 ml

100 ml

*Hořčík (oxid hořečnatý ze soli z Mrtvého moře).

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,49 Kč)

• snížení únavy a vyčerpání *

• odolnost vůči stresu*

• normální činnost svalů*

Magnezum  
Dead Sea  
Da Vinci  
Academia 
60+20 tbl.
Síla hořčíku z Mrtvého moře

-40 Kč

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

• komplexní péče o Vaše zažívání

• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Hylak forte, 
perorální roztok 
100 ml

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-50 Kč -100 Kč

-30 Kč -70 Kč

-30 Kč -100 Kč

-30 Kč

Běžná cena 749 Kč

699  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-70 Kč -100 Kč

Běžná cena 399 Kč

329  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 239 Kč

199  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. (1 cps. = 4,15 Kč)

Doplněk stravy. (100 ml = 1 790 Kč)

• komplex 3 látek: vitamin C  
s postupným uvolňováním, vitamin D a zinek

• vitamin C, vitamin D a zinek přispívají  
k normální funkci imunitního systému

• patentovaná TECHNOLOGIE ČASOVÝCH PERLIČEK™

• vitamin D pro podporu  
imunity a růst kostí a zubů

• bezpečná dávka pro děti již  
od narození – posouzeno  
Českou pediatrickou společností

V nabídce také RAKYTNÍČEK veganské želé, 90 ks, za 199 Kč 
(1 ks = 2,21 Kč),  RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 
s rakytníkem MOŘSKÝ SVĚT, 140 ks, za 199 Kč. (1 ks = 1,42 Kč)

Cetebe® 
IMMUNITY 
Forte, 60 cps.

TEREZIA 
VITAMIN D3 
kapky 400 IU 
10 ml

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

• patentovaná látka ProteQuine® 
+ inulin + vitamin C 
pro normální funkci imunity

• slazeno přírodním sladidlem 
• balení na 3 měsíce

Preventan® 
Junior ovocný 
mix, 90 tbl.
Návrat do školního 
kolektivu? Dlouhodobá 
podpora imunity.

V nabídce také Preventan® Junior, 90 tbl. za 349 Kč.

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. (při využití akce 1 želé = 2,52 Kč)

• želé multivitaminy pro děti  
s příchutí černého bezu obsahující  
komplex 11 vitaminů a minerálů 

• s vysokým obsahem vitaminů C a D

Vibovit 
Imunity, 50 ks

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

V nabídce také TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem, 100 + 100 cps., za 599 Kč. (1 cps. = 3,00 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 3,33 Kč) *Dle průzkumu z lékáren, leden 2020.

• nejsilnější hlíva* na trhu 
s deklarovaným obsahem betaglukanů

• bez příměsí a konzervačních látek 
od tradičního českého výrobce

TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem
60 + 60 cps.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 6,49 Kč)

• vyvážená kombinace vitaminů, 
minerálů a ženšenového výtažku G115®

Pharmaton® 
GERIAVIT Vitality 50+
100 tbl.

Při koupi Pharmaton® GERIAVIT Vitality 50+, 100 tbl., 
získáte NAVÍC Pharmaton® MAN nebo Pharmaton® 
WOMAN Energy 30+ , 30 tbl., za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

akce
100 + 30 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,69 Kč)

• vitamin C podporuje správnou funkci imunitního 
systému a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Dr.Max  
Vitamin C 
250 mg, 100 tbl.

Doplněk stravy. (1 ks = 2,84 Kč)

• skvělá chuť, obsahuje 9 vitaminů a rakytník pro podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek

RAKYTNÍČEK multivitaminové 
želatinky s rakytníkem, 70 ks

Doplněk stravy. (100 ml = 70,42 Kč)

• extrakt z plodů černého  
bezu na podporu imunity  
a zdraví dýchacích cest

• černý bez má antioxidační účinek
• malinová příchuť
• slazeno sirupem z agáve

Sambucus  
Immuno  
Kids sirup 
120 ml

1 + 12 + 1

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-100 Kč

-150 Kč -70 Kč

AKCE

-70 Kč -30 Kč -50 Kč

Běžná cena 549 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč

649  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

179  Kč
Akční cena

169  Kč/ks
Běžná cena189  Kč/ks

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

• přesné, klinicky ověřené hodnoty krevního tlaku a pulzu
• univerzální EASY manžeta se snadným utažením
• 3 roky záruka, síťový zdroj v hodnotě 300 Kč navíc

Tlakoměr  
OMRON M300 
Plus, se síťovým 
zdrojem

EXKLUZIVNĚ
v lékárnách 

Dr.Max

• lék na bolest a zánět v krku s antimikrobiálním účinkem

• ulevuje po chirurgických a stomatologických  
zákrocích v dutině ústní a krku

• vhodný i při aftách, zánětech dásní, mandlí a při léčbě antibiotiky

• pro děti od 4 let (vytírat ústní dutinu tamponem) a dospělé

TANTUM VERDE roztok, 240 ml

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

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

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

• nutričně kompletní tekutá  
výživa pro pacienty trpící  
nedostatečným příjmem  
energie a živin nebo  
nechutenstvím z různých příčin

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

Nutridrink  
balíček, 7 + 2 

sleva
15    %

Mezizubní kartáčky.

• špičková kvalita, maximální efektivita a dlouhá životnost

• 9 velikostí

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

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

* Pro domácí měření krevního tlaku v Evropě (EU9). Kantar Health, průzkum s kardiology (2019).
Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

Čtěte pečlivě návod k použití.  
Zdravotnické prostředky. Sleva se nevztahuje na výdej 
zdravotnických prostředků na základě poukazu.

• používají se jako spodní prádlo

• jsou diskrétní a nejsou vidět 
pod oblečením

• ve variantách unisex,  
pro muže a pro ženy

MoliCare  
inkontinenční 
kalhotky

V nabídce více 
variant a velikostí.

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

Corega MAX control 
40 g

• tenká tryska  
pro přesnější aplikaci*

• pomáhá bránit pronikání jídla pod náhradu
* Ve srovnání se standardním krémem, jako je Corega Extra silný bez příchuti.Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

Corega BIO Tabs 
Antibakteriální tablety, 30 tbl. 

Corega Original extra silný 
40 g

V nabídce více druhů.

• ničí bakterie způsobující 
zápach z úst

• mají dezinfekční účinek
• pomáhají odstraňovat 

skvrny a zubní plak
• čistí bez poškrábání 

zubní protézy

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

V nabídce také 
inkontinenční 

vložky TENA Lady 
Extra, 20 ks + 50 % 

NAVÍC, za 169 Kč.• inkontinenční 
pomůcka pro ženy

TENA  
Lady Slim  
Ultra Mini
28 ks  
+ 50 % NAVÍC

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-500 Kč -20 Kč

-30 Kč -30 Kč

Běžná cena 319 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

239  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

129  Kč
Běžná cena

Běžná cena 2 290 Kč

1 790  Kč
Akční cena



11
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Volně prodejný léčivý přípravek k vaginálnímu užití s obsahem clotrimazolu. 

• k léčbě kvasinkových  
či plísňových infekcí pochvy

• pro ženy a dívky od 12 let

Clotrimazol AL  
200 mg
vaginální tablety 
3 tbl.

• dýchejte čistší vzduch doma, 
v práci nebo ve svém voze

• ničí alergeny, viry,  
bakterie, plísně,  
zápachy, moly a štěnice

• regenerace, pro celou 
rodinu na každý den

Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. 
Aromaesenciální čisticí sprej pro domácnost. 
Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Puressentiel Repelent proti vším je biocidní přípravek. Používejte biocidy bezpečným 
způsobem. PURESSENTIEL BIO organický šampon Pouxdoux je kosmetický přípravek.

Puressentiel  
Čisticí sprej 
200 ml

PURESSENTIEL 
Repelent  
proti vším 
75 ml
Do školy s čistou hlavou!

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Procto-Glyvenol®  
50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Volně prodejný lék k rektálnímu podání. 

• lék pro místní léčbu vnitřních a vnějších hemoroidů

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

Procto-Glyvenol®  
rektální krém 
30 g

• rychlé a účinné odstranění  
bradavic založené na stejném principu  
jako zmrazování, které používají lékaři

• obvykle postačí 1 ošetření 
• balení až na 12 aplikací
• vhodný pro děti starší 4 let

Wartner  
Kryoterapie 
50 ml

V nabídce také Wartner pero 
na odstranění bradavic za 349 Kč.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky. Kosmetický přípravek.

• efektivně eliminuje opuchlé oční 
váčky a tmavé kruhy pod očima 
do 2 minut po nanesení

Remescar  
váčky a kruhy 
pod očima, 8 ml

V nabídce také Vagisan HydroKrém  
Cremolum, 16 čípků, za 349 Kč.

Při koupi Vagisan HydroKrém, 50 g nebo Vagisan HydroKrém Cremolum,  
16 čípků, získáte Vagisan HydroKrém Cremolum, 16 čípků, za 0,01 Kč.

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

• nehormonální krém proti vaginální suchosti 

• dodává hydrataci a vyživující lipidy 

• regeneruje a zvláčňuje sliznici pochvy 

• ulevuje od pálení, svědění a pocitu suchosti

Vagisan 
HydroKrém, 50 g

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

Kosmetický přípravek.

• jednička mezi zubními pastami  
na českém trhu* 

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

Lacalut Aktiv, 75 ml

1 + 1

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

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

OPTI-FREE® 
Express®, 355 ml

PURESSENTIEL 
BIO organický 
šampon 
Pouxdoux® 
200 ml

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-30 Kč -60 Kč

-100 Kč -50 Kč

-250 Kč

Běžná cena 219 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

549  Kč
Akční cena

Běžná cena 549 Kč

449  Kč
Akční cena

379  Kč
Běžná cena

Běžná cena 849 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 359 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 389 Kč

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 279 Kč

209  Kč
Akční cena

-70 Kč
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dospělí-děti-kojenci

DEXERYL® zvláčňující krém 
bez parfemace/bez parabenů
250 g
Léčba příznaků a projevů suché kůže 

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném 
užívání prostředku. Dexeryl® krém je zdravotnický prostředek. ČNO 0459.

• hydratuje a chrání všechny typy suché kůže 
zejména provázející různé kožní problémy 
(např. atopickou dermatitidu, ichtyózu...)

• vytváří dlouhodobý ochranný film a nemastí

• krém je vhodný pro celou rodinu

V nabídce také DEXERYL®  
krém, 500 g, za 249 Kč.

CZ PFDC 05/2021 DEX 010. 

NUANCE YOUTH COMPLEX 
celá řada
•   přípravky určeny pro péči  

o mladou pleť

•   pomáhají předcházet  
vzniku prvních vrásek

•   vyživují, hydratují a rozjasňují pleť

Kosmetické přípravky.

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

1 + 1

skinexpert BY DR.MAX 
celá řada
 Inovativní řada kosmetických přípravků pro péči při 
vypadávání vlasů a pro podporu jejich růstu a regenerace.

•   řada obsahuje šampon, kondicionér, tonikum a masku

•   s obsahem patentovaných složek  
Redensyl® a FiberHance™

•   FiberHance™ posiluje  
a zaceluje vnitřní strukturu 
vlasových vláken a snižuje  
jejich lámavost

•   Redensyl® má zklidňující  
účinek na pokožku hlavy 
a zaměřuje se na vlasové  
folikuly důležité pro růst  
nových vlasů

Kosmetické přípravky.

Skinexpert 
BY DR.MAX ReviHair® 
Shampoo, 200 ml

Skinexpert 
BY DR.MAX 
ReviHair®  
Tonic, 100 ml

Skinexpert  
BY DR.MAX 
ReviHair® 
Mask, 200 ml

Skinexpert BY 
DR.MAX ReviHair® 
Condicioner 
200 ml

Pro zdraví a krásu

-50 Kč

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 449 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

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

Kosmetické přípravky.

Při nákupu libovolného přípravku 
značky Uriage z řady DS a DS HAIR získá 
držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %.

sleva
20 %

URIAGE DS a DS HAIR 
celá řada
•   přípravky jemně čistí a odstraňují lupy 

•   účinně působí proti podráždění 
a zarudnutí vlasové pokožky

•   zklidňují pokožku hlavy

URIAGE HYSÉAC 
celá řada
•   komplexní péče o pleť se sklony k akné

•   přípravky šetrně čistí a stahují póry

•   Uriage Hyséac Pasta SOS na lokální 
použití na noc, na tvořící se komedony

•  viditelné výsledky po 7 dnech
– čistší pleť 100 %*

– stažené póry 94 %*

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

Nabídka platí od 1. do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob pro držitele Karty 
výhod Dr.Max v Dermocentrech lékáren Dr.Max a v e-shopu www.drmax.cz.

* Klinická studie – zjišťováno % spokojenosti – 17 subjektů. 
Výsledky po používání Hyséac séra dvakrát denně po dobu 7 dní.

Kosmetické přípravky.

Pro zdraví a krásu
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Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu. Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na základě doporučení lékaře. 
Způsob přípravy, dávkování a další informace o výrobcích najdete na www.sunar.cz. Akce se nevztahuje na počáteční mléčnou výživu.

  Naše nejlepší receptura
  Bez palmového oleje
  Ještě více mléčného tuku s MFGM
  Nová praktická dóza

  Z čerstvého mléka a smetany
  S mléčným tukem
  Bez palmového oleje

NOVINKA

*Přírodní kultury mléčného kvašení.     **Galaktooligosacharidy GOS z laktózy.
Vitamin D a C: přispívají ke správné funkci imunitního systému. Kojení je pro kojence tou nejlepší výživou. 
Výživu konzultujte s pediatrem. Info o složení a použití na obalech a webu hipp.cz.

HiPP 3, 4 Junior 
Combiotik® 

Batolecí mléko 
700 g

• má vitamin D a unikátní kombinaci PROBIOTIK* a PREBIOTIK** pro podporu imunity
• nic není blíže mateřskému mléku

V nabídce také HiPP 2 Bio Combiotik®, 700 g, za 339 Kč. (100 g = 48,43 Kč)

Péče o dítě

Běžná cena 379 Kč

339  Kč
Akční cena

(100 g = 48,43 Kč)

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

(100 g = 33,17 Kč)

Běžná cena 399 Kč

329  Kč
Akční cena

(100 g = 47 Kč)
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Camilia® je homeopatický léčivý přípravek  
užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat. Lék k vnitřnímu užití.

• zmírní potíže při růstu zoubků

• působí na více příznaků

• snadno použitelné jednorázové obaly

• homeopatie vhodná pro kojence a batolata

V nabídce také CAMILIA® perorální roztok 
v jednodávkovém obalu 10×1 ml, za 149 Kč.

Camilia® perorální roztok 
v jednodávkovém obalu
30 ×1 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• užívá se k prevenci a při  
nedostatku vitaminů

• při ztrátě chuti k jídlu,  
při poruchách vývoje a růstu

• ke zlepšení celkového  
stavu po prodělané nemoci

• v těhotenství a období kojení,  
vhodný pro děti od 1 roku, mladistvé a dospělé

multi-sanostol 
300 g

-20 Kč

*O 30 % více než u mléka Nutrilon 2.

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

• patentovanou směs  
prebiotik GOS/FOS 
a mléčného tuku

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

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

Kosmetický přípravek.

• vyživující dětský krém na obličej i tělo

• obsahuje extrakt z aloe vera a měsíčku lékařského, 
D-panthenol, vitamin E a bambucké máslo

BEBELO Baby 
Cream
200 ml

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

• tlumí bolest hlavy a zubů
• snižuje horečku spojenou  

s příznaky chřipky a nachlazení 
• pro děti od 3 měsíců  

(s hmotností více než 5 kg)
• meruňková příchuť

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

Nutrilon 2–4, 800 g 
(včetně příchutí)

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

• pro podporu imunity a zdravého  
vývoje Vašeho miminka**

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. 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.

NUTRILON 
PRVNÍ HNED 
PO MAMINCE*

BEBA 
COMFORT 
2, 3, 4 HM-O
800 g
• prémiová kojenecká výživa s oligosacharidy 2´FL 

a probiotiky L.reuteri, po vzoru mateřského mléka

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

Způsob použití a další informace na obalech.  
Kojení je pro kojence nejlepším způsobem výživy. Batolecí mléko má být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. 
Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. (100 g = 29,98 Kč)

• jedinečné složení pro malé bříško
• lahodná chuť

Hami 6+, 12+,  
24+ a 36+ 
600 g

V nabídce také pokračovací  
a batolecí mléka Hami, 600 g,  
různé druhy, za 179 Kč. (100 g = 29,83 Kč)

nové 
větší 

balení

Péče o dítě

-110 Kč

-60 Kč -70 Kč

-70 Kč -20 Kč

-30 Kč -60 Kč

Běžná cena 219 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 449 Kč

389  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

299  Kč/ks
Při koupi 6 ks

Běžná cena 399 Kč/ks

Běžná cena 429 Kč

319  Kč
Akční cena

Běžná cena 489 Kč

429  Kč
Akční cena



Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud 
pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. 
Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k  nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. 
Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nabídka platí od 1. do 30. 9. 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.

5 důvodů, proč používat
Fypryst spot-on pipetu
Spot-on pipety jsou vhodným 
řešením pro aplikaci prostředků 
nejen proti blechám a klíšťatům 
jak u psů, tak u koček. 

1. S pipetou se snadno pracuje, a proto umož-
ňuje jednoduchou aplikaci bez stresu. 

2. Pipeta má široký bezpečnostní profi l, mini-
mum nežádoucích účinků, nemá žádné kar-
cinogenní a mutagenní účinky.

3. Lze ji bezpečně používat i pro březí a kojící 
feny a kočky.

4. Působí kontaktně přes ošetřenou kůži, tak-
že je vhodná pro starší jedince, nezatěžuje 
vnitřní orgány.

5. Je vhodná pro domácnost s kočkami i psy 
pod jednou střechou.

Aplikace u psů:

Aplikace u koček:

Doporučujeme používat přípravky proti 
parazitům pravidelně po celý rok.

Veterinární přípravek.

• komplexní kloubní výživa pro koně

• pro výživu, ochranu a regeneraci kloubních chrupavek a tkání

Alavis 
Triple Blend 
Extra silný
700 g

V nabídce také Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy,  
1 pipeta, 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.

• účinný proti blechám 
a klíšťatům

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

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.  
Vyhrazené veterinární léčivé přípravky s účinnou látkou fipronilum, pouze pro zvířata, roztok pro nakapání na kůži.

Veterinární přípravek.

• přispívá k udržení vitality, 
podporuje imunitní systém

• vyvážený multivitaminový 
komplex pro psy 

• játrová příchuť

Proactivet 
Zdravý senior 7+
90 tbl.

NAVÍC veterinární přípravek 
Proactivet Zdravý senior 7+,  
30 tbl., za 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.  
IXXO OBOJEK FORTE složení: 150 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát;  
2 g/kg geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. 

• repelentní obojek pro psy proti klíšťatům i blechám

• moderní složení

• dvojí účinek – parazity odpudí anebo vysuší

IXXO 
OBOJEK FORTE 
pro psy 
65 cm

1 + 1

-50 Kč

-200 Kč

Běžná cena 149 Kč

99  Kč
Akční cena

Veterinární přípravky

Běžná cena 1 350 Kč

1 150  Kč
Akční cena

499  Kč
Běžná cena

549  Kč
Běžná cena


