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V nabídce také Theraflu, 16 tob., za 119 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• efektivní úleva od příznaků chřipky  
a nachlazení, jako jsou: 
– mírně nebo středně silná bolest 
– horečka 
– ucpaný nos

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli

Theraflu Forte  
horký nápoj 
10 sáčků

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

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

TANTUM VERDE  
Lemon
20 pastilek

V nabídce také ostatní příchutě a lékové formy.

• 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 129 Kč.

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

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

• nosní sprej k úlevě od ucpaného nosu

• uvolní ucpaný nos během 
několika minut a až na 12 hodin

• extrakt z Aloe vera pečuje 
o sliznici nosní dutiny

Sinex Vicks  
Aloe a Eukalyptus 
0,5 mg/ml, 15 ml

-60 Kč

-30 Kč -30 Kč

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 209 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-30 Kč
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V nabídce také Urologická čajová 
směs, 20× 1,5 g, za 45 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. ACYLPYRIN® je volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg.

• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku
• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů a svalů 

provázející chřipková onemocnění

ACYLPYRIN®
500 mg tablety, 10 tbl.

Zdravotnické prostředky. CE 0459.

• hypertonická mořská voda na ucpaný nos 
s příměsí mědi na infekční bakteriální rýmu

• pro dospělé a děti od 3 let, těhotné i kojící ženy

Stérimar® 
Na ucpaný nos, 50 ml  
Uvolní ucpaný nos a díky 
mědi působí protibakteriálně

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou hederae helicis folii extractum siccum k perorálnímu podání.

• usnadňuje vykašlávání
• vhodný již od narození
• třešňová příchuť

Prospan 
sirup
100 ml

dávkování 
pouze

1× denně

Před použitím čtěte příbalový leták. Léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

• léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních  

příznaků vlhkého kašle
• rozpouští hustý hlen 

v dýchacích cestách 
a usnadňuje jeho vykašlávání

ACC® LONG  
600 mg  
šumivé tablety 
20 tbl.

Pečlivě čtěte příbalové informace na obalu. Léčivé přípravky  
k vnitřnímu užití. Použití těchto tradičních rostlinných léčivých přípravků 
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

• směs užívaná při nemocech 
z nachlazení, při zánětech dutiny 
ústní a horních dýchacích cest

Čajová směs  
při nachlazení  
20× 1,5 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu užití.

Septabene®  
citron a bezový květ, 
3 mg / 1 mg, pastilky 
16 pastilek

Septabene® 
3 mg / 1 mg, pastilky 
16 pastilek

Septabene® 1,5 mg/ml + 
5,0 mg/ml, orální sprej 
roztok 
30 ml

• komplexní léčba bolesti v krku:  
protizánětlivý, analgetický a antiseptický účinek

• snižují lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok a pocit tepla

V nabídce také Septabene® 3 mg / 1 mg, pastilky, 24 pastilek, a Septabene® 
citron a bezový květ 3 mg / 1 mg, pastilky, 24 pastilek, za 159 Kč.

V nabídce také MUCOSOLVAN® long effect, 20 tob., za 129 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky 
s účinnou látkou ambroxoli hydrochloridum k vnitřnímu užití.

• ulehčuje vykašlávání, uvolňuje zahlenění a zmírňuje kašel

• bez cukru a alkoholu

• jahodová příchuť

MUCOSOLVAN® 
pro dospělé 
100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou bromhexin-hydrochlorid k vnitřnímu užití. 

• zkapalňuje a rozpouští hlen při 
onemocněních dýchacích cest 
a usnadňuje jeho vykašlávání

• bez alkoholu, cukru a barviv

• pro děti od 2 let

Bromhexin 
12 KM – kapky  
30 ml

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-20 Kč -10 Kč

-40 Kč

-6 Kč -20 Kč

Běžná cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 35 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-80 Kč -10 Kč

Běžná cena 55 Kč

45  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1, 
B2, B6 a zinek. Není určen k náhradě pestré stravy. (1 tob. = 11,36 Kč)

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

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky  
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

V nabídce také Ambroxol Dr.Max 
15 mg / 5 ml sirup, 100 ml, za 79 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý  
přípravek s účinnou látkou suchý extrakt z břečťanových listů k vnitřnímu užití.

• pro léčbu  
produktivního kašle

• pomáhá uvolnit hlen 
a usnadňuje vykašlávání

• rostlinný léčivý přípravek

Hedemax  
sirup, 120 ml 

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

• snižuje horečku 
a zmírňuje bolest

Parapyrex
500 mg, 30 tbl.

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

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

• nedráždí žaludek

Parapyrex 
Combi 
500 mg / 65 mg 
30 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,95 Kč)

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

• vysoká vstřebatelnost

• pomerančová příchuť

Dr.Max  
Magnesium 375 mg 
Citrate
20 šumivých tbl.

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

• dezinfekční gel účinný  
proti virům, včetně 
koronavirů, kvasinkám 
a bakteriím

• čistí ruce a eliminuje  
až 99,9 % virů a bakterií  
bez použití mýdla

• příjemně voní, nepáchne,  
nelepí a ruce příliš nevysušuje

NIXX FORTE 
dezinfekční gel  
na ruce, 250 ml

Zdravotnický prostředek.

• ústenka jednorázová 3vrstvá  
s mikrobakteriálním filtrem z netkané textilie

Roušky  
3vrstvé
5 ks v balení

Cena za 1 roušku 15,80 Kč.

Zdravotnický prostředek.

• 5vrstvý respirátor třídy FFP2

• příjemný a komfortní, univerzální velikost

• účinnost filtrace je nejméně 95 %

Respirátor FFP2 
PREMIUM, 1 ks

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-30 Kč -20 Kč -20 Kč

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-10 Kč -10 Kč

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

-60 Kč

Běžná cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

-70 Kč

79  Kč
Běžná cena

69  Kč
Běžná cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

159  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 želé = 3,18 Kč)

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. (1 želé = 3,69 Kč)

• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy – obsahuje 
9 vitaminů a rakytník na podporu obranyschopnosti 
organismu – bez příměsí a konzervačních látek

• vánoční balení Vibovit obsahuje 2 druhy želé 
multivitaminů (Vibovit Imunity a Vibovit Farma)
a praktický dárek pro děti – stahovací batůžek NAVÍC

RAKYTNÍČEK+ 
multivitaminové 
želatinky
50 ks

Vibovit 
vánoční balení 
2× 50 ks želé

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Olfen, gel je 
léčivý přípravek k zevnímu použití s účinnou látkou diclofenacum natricum.

Olfen, gel, 100 g
vánoční edice 

sleva
100 Kč

Darujte k Vánocům Olfen, gel a ulevte 
svým nejbližším od bolesti zad a kloubů 
Nyní 2 balení v dárkové tašce za zvýhodněnou cenu.

  *V kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data – Česká republika, YTD 12/2019.
**Výroba multivitaminů Centrum je v souladu s certifikátem „Good Manufacturing Practice“.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,45 Kč)

• kompletní multivitamin s minerály a stopovými 
prvky, vhodný pro osoby nad 50 let

• v limitované vánoční nabídce + měsíc užívání navíc

Centrum 
Silver vánoční balení
100 + 30 tbl. NAVÍC

V nabídce také Centrum A–Z vánoční balení, 100 + 30 tbl. NAVÍC, za 549 Kč. (1 tbl. = 4,22 Kč)

měsíc 
užívání 
navíc

Tip na vánoční dárek

-40 Kč

Běžná cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 679 Kč

579  Kč
Akční cena

-100 Kč

369  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč/ks

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

Tipy        na 
   Vánoce

Doplněk stravy. (1 sáček = 17,76 Kč)

• 10 g hydrolyzovaného  
kolagenu v denní dávce

• mangan přispívá k normální  
tvorbě pojivových tkání

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

Dr.Max
Collagen Drink 
30 + 15 sáčků

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

Doplněk stravy. (1 cps. = 2,66 Kč)

• EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce*

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

Dr.Max  
Omega 3 
Premium, 90 + 30 cps.

Doplněk stravy. (1 cps. = 4,16 Kč)

• obsažené vitaminy B2,  
B6, B12, C a železo  
přispívají ke snížení  
míry únavy a vyčerpání

• s výtažkem z ženšenu pravého

Dr.Max  
Premium  
GoldAktiv
120 cps.

* Aescin je získáván z kaštanu koňského, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,76 Kč)

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

Dr.Max  
DioMax, 60 + 30 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,96 Kč)

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

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

Dr.Max Complex 6 
Aktiv, 180 + 90 tbl. 

Doplněk stravy. (1 cps. = 2,77 Kč)

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

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

Dr.Max  
ReviHair, 60 + 30 cps.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,22 Kč)

• kombinace glukosaminu,  
chondroitinu, MSM a vitaminu C

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

Dr.Max  
Complex 3 Aktiv
180 + 90 tbl.

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,49 Kč)

• vysoká dávka karotenoidů  
luteinu a zeaxanthinu

• navíc s betakarotenem a vitaminy C a E

Dr.Max  
Lutein Complex 
Premium
90 + 30 cps.

Tip na vánoční dárek

-400 Kč -400 Kč

-100 Kč-150 Kč

-150 Kč-150 Kč

Běžná cena 899 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 559 Kč

419  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 419 Kč

319  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 199 Kč

799  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 199 Kč

799  Kč
Akční cena

Běžná cena 649 Kč

499  Kč
Akční cena Běžná cena 399 Kč

249  Kč
Akční cena

-300 Kč -140 Kč
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V nabídce také Rayongem Kinesiology tape, 5 cm × 5 m, z umělého hedvábí za 189 Kč.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Wobenzym 
800 tbl.

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

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

Sójový nápoj 
ZAJÍC 
NATURAL 
400 g

-10 Kč

Doplněk stravy. (1 cps. = 8,32 Kč)

Sarapis Soja 
60 cps. 

-50 Kč

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Vincentka
přírodní 
0,7 l

Zdravotnické prostředky.

GM kinesio tape 
5 cm × 5 m
• elastická tejpovací páska, je vhodné ji 

použít například při bolestech šlach, svalů, 
při bolestech páteře, ramene, kolene, 
při vadném držení těla, při syndromu 
karpálního tunelu, tenisovém lokti atd. 

• k podpoře oběhu lymfy a krve

• aplikovat lze 24 hod. denně po dobu až 5 dní

Doplněk stravy. (100 g = 167,35 Kč)

Geladrink Plus 
jahoda, 340 g

Doplněk stravy.

Vitar soda 
100 g

Dlouhodobě snížené ceny

-10 Kč -300 Kč -50 Kč

-10 Kč -50 Kč

-10 Kč -10 Kč -400 Kč

-50 Kč

Běžná cena 619 Kč

569  Kč
Akční cena

Běžná cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 490 Kč

2 190  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 990 Kč

2 590  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

200,- 150,- NAVÍC+ + = 350,-
-100,-

200,- 150,- 100,- 450,-+ + =
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. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Akce se nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

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

drmax.cz

Ušetřete  
až polovinu 
z doplatku 
na recept
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Doplněk stravy. (100 ml = 59,80 Kč)

• tekutý přípravek pro výživu  
kloubů s hyaluronanem,  
chondroitin sulfátem, kolagenem  
a vitaminem C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu, 
který je nezbytný pro normální funkci chrupavek a kostí

• vánoční speciál s příchutí višně  

Hyalgel  
Collagen MAXX 
s višňovou  
příchutí, 500 ml

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

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

• začíná se vstřebávat již za 10 minut

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

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

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

• 3 druhy kolagenů

• kyselina hyaluronová

• glukosaminsulfát

• chondroitinsulfát

• vitamin C pro podporu tvorby kolagenu  
a správnou činnost kloubních chrupavek a kostí

Klokan™
120 cps.
Výhodné balení na 4 měsíce

Doplněk stravy. (1 cps. = 2,49 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Brufen 400 obsahuje ibuprofen  
a Brufen Rapid jej obsahuje ve formě ibuprofenum lysinicum.

• úleva od bolesti hlavy včetně  
migrény, bolesti zubů, menstruační bolesti,  
horečky a bolesti doprovázející nachlazení

• na doporučení lékaře je možné používat  
při revmatických onemocněních

Brufen  
100 tbl.

V nabídce také Brufen Rapid 400 mg, 24 tbl., za 99 Kč.Nyní 2× Bayflex 1 178 mg, 90 tbl.,  
ve vánočním balení za zvýhodněnou cenu.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou  
látkou komplex natrium-glukosamin-sulfátu k vnitřnímu užití.

• lék pro léčbu  
osteoartrózy kolene

• snižuje bolest

Bayflex 1 178 mg 
90 tbl.

V nabídce také Aulin 
gel, 50 g, za 139 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou nimesulid ke kožnímu podání.

• gel proti bolesti měkkých  
tkání pohybového aparátu

• ulevuje od bolesti, působí proti zánětu

• zklidňuje namožené svaly a šlachy

Aulin gel 
100 g

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.

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.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-100 Kč -80 Kč

-40 Kč

-300 Kč -50 Kč

-10 Kč -20 Kč

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 379 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

499  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Běžná cena 649 Kč/ks

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

-100 Kč-100 Kč

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 22,90 Kč)

• se zlatobýlem pro podporu 
správné funkce močových cest

• obohaceno o extrakt z kanadských brusinek

Urinal 
Akut
10 tbl.

Doplňky stravy.

• inovované složení s kys. listovou, Metafolinem®,  
vitaminem D3, luteinem a DHA

• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík

• balení na 2 měsíce + NAVÍC kosmetický přípravek Bi-Oil, 25 ml

• od 13. týdne těhotenství do porodu

Femibion 2 Těhotenství  
balení na 2 měsíce + Bi-Oil, 25 ml
56 tbl. + 56 tob.

V nabídce také Femibion 3 Kojení, 
28 tbl. + 28 tob., za 499 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Baldriparan je léčivý přípravek  
s účinnou látkou valerianae extractum siccum k vnitřnímu užití. 

• rostlinný léčivý přípravek ke zmírnění  
poruch spánku a k úlevě od mírného nervového napětí

• pro dospělé a děti od 12 let

Baldriparan®
30 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• léčivý přípravek obsahující  
rostlinné extrakty se zklidňujícím  
a uvolňujícím účinkem 

• navozuje vnitřní klid, zbavuje pocitu strachu, 
obnovuje psychickou rovnováhu

PERSEN® forte
40 tvrdých tob.

Informace vycházejí z Návodu k použití.
Zdravotnické prostředky. CZ-OFX-1900003-09-19.

• poskytují úlevu suchým, unaveným a podrážděným očím

SystaneTM ULTRA  
zvlhčující oční kapky  
bez konzervačních látek, 10 ml

Zdravotnický prostředek.

• čípky k podpoře hojení  
akutních a chronických  
ran sliznice konečníku

• při prasklinách kůže, hemoroidech a po Barronově ligatuře

• odstraňují nepříjemné pocity, zejména pálení a svědění

HemaGel 
procto 
10 čípků

* Obsahuje extrakty ze saw palmetta, které přispívá k udržení 
zdravé prostaty a normálního proudu moči a kopřivy 
dvoudomé pro podporu správné funkce močového ústrojí.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,21 Kč)

• 3 aktivní látky pro zdravou 
prostatu, normální proud  
moči a správnou funkci  
močového ústrojí*

• vánoční balení 70 + 20 tablet navíc

Prostenal 
Control
70 + 20 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,30 Kč)

• osvědčený produkt od roku 1958 z pivovarských kvasnic 
v praktickém uzavíratelném sáčku, oceněný Czech 
Superbrands Award 2018, 2019 a 2020

Pangamin 
klasik 
200 tbl.

V nabídce také SystaneTM COMPLETE 
zvlhčující oční kapky, 10 ml, za 249 Kč.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-60 Kč -40 Kč

-130 Kč -40 Kč

-40 Kč -100 Kč -20 Kč

-251 Kč

Běžná cena 269 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 250 Kč

999  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

259  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

469  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena
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Doplňky stravy. (1 cps. = 6,65 Kč)

• reishi podporuje přirozenou obranyschopnost 
organismu a normální funkci oběhového systému

• bez příměsí a konzervačních látek, ve 100% kvalitě

V nabídce také TEREZIA Reishi BIO, 
120 cps., za 699 Kč. (1 cps. = 5,83 Kč)

TEREZIA  
Reishi BIO, 60 cps.

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

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

Celaskon červený pomeranč 
500 mg šumivé tablety 
30 šumivých tbl.

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

• jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry

• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Hylak® forte, 
perorální roztok 
100 ml

Zdravotnický prostředek.

• zvýšená ochrana před viry  
a bakteriemi na místech s vysokým rizikem infekce

• podpora prevence před infekcemi a onemocněními 
dýchacích cest tvorbou fyzikální bariéry

medistus 
ANTIVIRUS
10 pastilek

Preventan® 
Akut, 30 tbl.  
Aktivní podpora 
imunity přímo v dutině 
ústní (cucavé tablety)

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,97 Kč)

• patentovaná látka ProteQuine® 
s vitaminem C pro podporu imunity  

• český originál s unikátním složením
• určen k akutnímu užívání

V nabídce také Preventan® Akut s příchutí, 
30 tbl., za 149 Kč.

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

• k léčbě trávicích obtíží  
při vleklých onemocněních jater a žlučových cest

FEBICHOL®
50 měkkých
želatinových tobolek

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 

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis. Není určen k náhradě pestré stravy. (1 tob. = 7,11 Kč)

• obsahuje probiotika a prebiotika 
(laktobacily a bifidobakterie)

• nejen při a po antibiotické léčbě

LINEX® 
FORTE
28 tob.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-30 Kč -50 Kč

-20 Kč -40 Kč

-150 Kč -30 Kč

-30 Kč -50 Kč

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 549 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena



11
Nízké ceny pro Vaše zdraví

Zdravotnické prostředky.

• spolehlivé a diskrétní 
vložky při úniku moči

• jemné jako bavlna

iD Light Mini
20 ks

iD Light  
Normal, 12 ks

iD for Men  
Level 2
10 ks

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

Kosmetické přípravky.

• kompletní ochrana a péče o pokožku

• ošetření suché, odmaštěné, přesušené  
pokožky a pokožky se sklony k praskání

• změkčení, regenerace a hydratace pokožky

Indulona  
krém na ruce, 85 ml

Zdravotnické prostředky.

• rychlé zjištění potřeby léčby  
antibiotiky nebo virového  
onemocnění bez potřeby antibiotik

• stačí jedna kapka krve, výsledek  
do 5 minut (pokud je CRP vysoké, navštivte lékaře)

Veroval  
Antibiotika  
CRP domácí test

V nabídce také Veroval Zánět 
močových cest, 2 ks v balení, za 229 Kč.

Zdravotnický prostředek.

• pomáhá zvlhčovat horní a dolní cesty dýchací 
a inhalovat medikační roztok

• snadné použití

• 3 roky záruka

Inhalátor kompres.  
OMRON C101  
Essential
Trápí Vás rýma, kašel, nachlazení?  
Použijte cílenou léčbu dýchacích cest pomocí inhalátoru 

EXKLUZIVNĚ
v lékárnách 

Dr.Max

Zdravotnické prostředky.

• záruka 3 roky 
• extra velký LCD displej 
• možnost ukládat měření pro 2 různé osoby 
• odhalí i případné srdeční arytmie

V nabídce také tonometr digitální 
VEROVAL Compact za 999 Kč.

Tonometr digitální 
VEROVAL  
pažní

sleva
15    %

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

• eliminují zápach a nejsou cítit 

• jsou diskrétní a nejsou vidět 
pod oblečením

• ve variantách unisex,  
pro muže a pro ženy

MoliCare  
inkontinenční 
kalhotky
Spolehlivé řešení 
jakéhokoliv úniku moči

V nabídce více variant a velikostí.

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

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

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

Puressentiel  
Čisticí sprej
200 ml

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

• prostředek pro odstranění 
bradavic mrazem

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

EndWarts® FREEZE 
kryoterapie 
bradavic, 7,5 g

V nabídce také EndWarts® PEN pero  
k odstranění bradavic, 3 ml, za 299 Kč a EndWarts® 
ORIGINAL roztok k odstranění bradavic, 5 ml, za 229 Kč.

-100 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-151 Kč

-14 Kč

-40 Kč -100 Kč -300 Kč

Běžná cena 1 150 Kč

999  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč

35  Kč
Akční cena

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

55  Kč
Akční cena

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 890 Kč

1 590  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena



12

Hyaluron Active  
denní krém HA5  
pro suchou pleť
50 ml

Hyaluron Active 
denní krém HA5 
pro normální 
a smíšenou pleť
50 ml

Hyaluron Active 
oční krém HA5 
pro všechny typy  
pleti, 15 ml

Hyaluron Active 
Noční krém HA5 

pro všechny 
typy pleti

50 ml

Hyaluron 
Active 
sérum HA5 
pro všechny  
typy pleti 
30 ml

Nuance Absolute  
Caviar and Pearl 
celá řada
•   řada obsahuje vzácné extrakty z perel 

a kaviáru a komplex omlazujících látek

•   jedinečné složení stimuluje  
přirozenou obnovu  
pleti – výsledkem  
je omlazená, vyplněná  
a rozzářená pleť

Hyaluron Active  
by Nuance 
celá řada
•  redukce vrásek
•  hydratace
•  vyplnění pleti
•  ochrana
•  pružnost

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky. Běžná cena 999 Kč.

Vichy Liftactiv  
Collagen specialist
50 ml

•   komplexní péče proti vráskám 
a ztrátě kolagenu v pleti 
s vitaminem C, peptidy 
a termální vodou Vichy  

•   pomáhá snižovat tvorbu  
jemných linek i vrásek 
a sjednocuje nejednotný tón pleti  

Vichy Liftactiv  
Collagen specialist 
noční, 50 ml

•   složení s peptidy,  
vitaminem C a resveratrolem 
přírodního původu 
pro sjednocený vzhled pleti

•   pro snížení tvorby vrásek, 
zpevnění pokožky a zvýšení 
zářivosti pleti

sleva
100 Kč

Při koupi přípravku Vichy Liftactiv získáte NAVÍC Liftactiv Collagen specialist masku, 15 ml, za 0,01 Kč.

Při nákupu přípravků značky 
Nuance z řady Absolute Caviar 
and Pearl získá držitel Karty 
výhod Dr.Max slevu 150 Kč.
Kosmetické přípravky.

Akční ceny platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.

sleva
150 Kč

Pro zdraví a krásu

Běžná cena 649 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 649 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 449 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 699 Kč

549  Kč
Akční cena

Běžná cena 699 Kč

549  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Uriage Xémose 
celá řada
•   péče o všechny typy 

suché pokožky

•   vhodné pro pokožku 
se sklony k atopii

•   přípravky poskytují pokožce  
mimořádně vysoký 
a dlouhotrvající  
komfort

Kosmetické přípravky.

sleva
30    %

SOS aerosol proti svědění

•   pro suchou pokožku se sklony k atopii   

•   zklidňuje a tlumí podráždění pokožky

Péče o oční 
kontury

•   pro suchá oční víčka  
s pocitem svědění

•   působí proti oteklým 
víčkům a tmavým 
kruhům pod očima

•   zlepšuje mikrocirkulaci

novinky

Při nákupu 3 produktů 
Uriage řady Xémose zaplatí 
držitel Karty výhod Dr.Max 
za nejlevnější z nich 0,01 Kč.

Bariéderm 
celá řada
•   ochrana, regenerace 

a zklidnění pokožky 
pro celou rodinu

Kosmetické přípravky.

Sleva 30 % platí na produkty značky Uriage z řady 
Bariéderm pro držitele Karty výhod Dr.Max. 

2 + 1

Pro zdraví a krásu
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Sleva 20 % platí na všechny produkty značky BEBELO. Nevztahuje se na počáteční kojeneckou výživu. Zobrazené produkty jsou zdravotnické prostředky a kosmetika.

sleva
20    %

Péče o dítě
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,19 Kč)

• multivitaminy Marťánci  
s Imunactivem s příchutí MIX a novinka Marťánci Gummy  
Podzim-zima ve 4 nových příchutích a nových, větších tvarech

• příchuť jahoda, malina, marakuja a pomeranč

Vodní UFO NAVÍC pro ještě větší zábavu ve vodě!

Marťánci 
Multivitamin
50 + 50 tbl.

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

po vzoru mateřského mléka 

• bílkovina OPTIPRO®, probiotika L. reuteri

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 37,38 Kč)

Nutrilon 2–4, 800 g 
(včetně příchutí)

• s unikátní směsí prebiotik 
GOS/FOS inspirovanou 
mateřským mlékem

• pro podporu imunity 
a zdravého vývoje  
Vašeho miminka***

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Pokračovací kojenecká výživa. Způsob použití a další informace na obalech a na stránkách www.
nutriklub.cz. (při využití akce 100 g = 37,38 Kč) *Pro podporu imunity a zdravého vývoje – 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 03/2019 – 10/2019. **Tvrzení Nutricia podloženo průzkumem provedeným společností Nielsen (4.–29. 11. 2019, N = 204 pediatrů, telefonické dotazování, celá 
Česká republika). ***Nutrilon, tak jako všechna pokračovací kojenecká mléka, obsahuje vitaminy C a D, které přispívají k normální funkci imunitního systému; vitamin D potřebný pro normální růst a vývoj kostí u dětí.

NUTRILON 
PRVNÍ HNED 
PO MAMINCE*

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

Kosmetický přípravek.

• tělové mléko pro zimní péči 
o velmi suchou a citlivou 
pokožku dětí i dospělých

• regeneruje ochrannou 
kožní bariéru

• zanechává kůži dlouhodobě 
vláčnou a hydratovanou

• vhodné i pro pokožku se 
sklony k ekzémům

Linola Lotion 
200 ml

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

• komplexní péče pro spokojené bříško

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

* Podle požadavků legislativy všechna pokračovací  
kojenecká mléka obsahují vápník a vitamin D.

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

Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka obsahují železo,  
přispívající k rozvoji poznávacích funkcí, vápník a vitamin D, potřebné pro normální růst a vývoj  
kostí u dětí. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. (100 g = 29,83 Kč)

• jedinečné složení pro spokojené bříško

• lahodná chuť

• potřebné živiny pro správný růst a vývoj

Hami 12+ 
600 g

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

a Hami 6+, 800 g, za 199 Kč. (100 g = 33,17 Kč)

Zdravotnický prostředek.

• odborník na různé potřeby pokožky

• ochranný krém pro podporu léčby a prevence:  
– plenkové dermatitidy 
– odřenin 
– podrážděné pokožky

Sudocrem®  
MULTI-EXPERT 
125 g

Péče o dítě

-100 Kč

-30 Kč

-60 Kč

-80 Kč -90 Kč -20 Kč

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 239 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

319  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč

259  Kč
Akční cena

* *

299  Kč/ks
Při koupi 6 ks

Běžná cena 389 Kč/ks

Běžná cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

189  Kč/ks
Při koupi 6 ks

Běžná cena 249 Kč/ks



Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud 
pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. 
Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k  nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. 
Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nabídka platí od 1. do 30. 11. 2020 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.

LÉČIVA K TERAPII DIABETU
Přibližný 
doplatek*

Doplatek 
Dr.Max

FIASP  FLEXTOUCH 100U/ML INJ SOL 5X3ML 261,90 Kč Bez doplatku

HUMALOG KWIKPEN 200 JEDNOTEK/ML SDR INJ SOL 5X3ML 262,42 Kč Bez doplatku

NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ML INJ SOL 5X3ML 261,90 Kč Bez doplatku

TOUJEO 300 JEDNOTEK/ML SDR INJ SOL 3X1.5ML 258,57 Kč Bez doplatku

TRAJENTA 5 MG POR TBL FLM 90X5MG 804,26 Kč Bez doplatku

XULTOPHY 100 JEDNOTEK/ML + 3 x 3ML x 100UT/3,6MG/ML 470,39 Kč Bez doplatku

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

Prodejní cena pro držitele 
Karty výhod Dr.Max1

Prodejní cena bez  
Karty výhod Dr.Max2

Úspora pro držitele  
Karty výhod Dr.Max3

LINDYNETTE 20 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21 399,00 Kč 479,00 Kč 80,00 Kč

SUNYA POR TBL OBD 3X21 399,00 Kč 479,00 Kč 80,00 Kč

MINISISTON POR TBL OBD 3X21 419,00 Kč 499,00 Kč 80,00 Kč

AYREEN 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21 579,00 Kč 679,00 Kč 100,00 Kč

LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ  
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Přibližný 
doplatek*

Doplatek 
Dr.Max

DETRALEX 500MG TBL FLM 180(2X90) 759,09 Kč 561,20 Kč

DETRALEX POR TBL FLM 120X500MG 525,00 Kč 374,00 Kč

PRESTARIUM NEO COMBI 10 MG/2.5 POR TBL FLM 90 148,91 Kč 18,68 Kč

RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY POR TBL NOB 90X1MG 57,97 Kč Bez doplatku

TRIPLIXAM 10 MG/2,5 MG/10 MG POR TBL FLM 90 148,75 Kč Bez doplatku

LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ  
S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CEST

COMBAIR 100/6MCG/DÁV INH SOL PSS 180 DÁVEK 159,60 Kč Bez doplatku

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU INH SOL 1X60DAV 69,36 Kč Bez doplatku

SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROG INH PLV 1X120DAV 56,36 Kč Bez doplatku

ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG INH PLV CPS DUR 30X1+INH 96,29 Kč Bez doplatku

PROTIZÁNĚTLIVÁ  
A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVA

CONDROSULF 800 TBL OBD 30X800MG 223,54 Kč 131,66 Kč

Výdej těchto léčivých přípravků je podmíněn předložením platného lékařského předpisu v lékárně. Tento ceník 
uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, které jsou při výdeji vázány výhradně na lékařský předpis a u kterých je 
vyloučen volný prodej. Ceny jsou uváděny jako ceny pro konečného spotřebitele. V případě, kdy je lék předepsán 
tak, že je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, hradí pacient pouze doplatek, tedy rozdíl 
mezi cenou a úhradou pojišťovny.

Uvedené ceny a doplatky platí pro držitele Karty výhod od 1. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max 
si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce či změnu úhrady.

Tento ceník uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán výhradně na lékařský předpis a které budou v lékárně vydány pouze na základě předložení platného lékařského předpisu, a dále ceny vybraných volně 
prodejných léčivých přípravků z kategorie nouzových kontraceptiv.
1  Prodejní cena pro držitele Karty výhod Dr.Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr.Max uplatněna PŘI předložení Karty výhod Dr.Max. Jednotlivé 

lékárny Dr.Max mohou uplatnit také cenu nižší.
2  Prodejní cena bez Karty výhod Dr.Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr.Max uplatněna BEZ předložení Karty výhod Dr.Max.
3 Úspora pro držitele Karty výhod Dr.Max je vypočítána jako rozdíl mezi prodejní cenou pro držitele Karty výhod Dr.Max1 a prodejní cenou bez Karty výhod Dr.Max2.
Léčivé přípravky vázané při výdeji výhradně na lékařský předpis používejte vždy pouze po doporučení lékaře a lékárníka. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léku konzultujte podle potřeby s lékařem nebo lékárníkem. 
Účelem tohoto materiálu je poskytnout pacientům – konečným spotřebitelům – informaci o ceně léčivých přípravků v lékárnách Dr.Max. Tento materiál nepředstavuje pobídku ke zvýšení spotřeby léků a nevybízí k jejich nevhodnému, 
nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání. Ceny jsou platné k 1. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce.

* Přibližný doplatek v lékárně podle databáze Ministerstva zdravotnictví ČR dostupné na https://www.mzcr.cz/
leky.aspx k 26. 9. 2020. Údaje v této databázi se mohou v průběhu platnosti tohoto ceníku změnit. U přípravků, 
kde nebyl přibližný doplatek v databázi Ministerstva zdravotnictví uveden, je uveden běžný doplatek v lékárnách 
Dr.Max (tzn. doplatek bez započítání slevy platné s Kartou výhod Dr.Max).

Vybrané léčivé přípravky na recept: ceník a doplatky v lékárnách Dr.Max

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou 
informaci. Veterinární léčivý přípravek.
L.CZ.MKT.AH.12.2018.0589. Veterinární přípravek.

• obsahuje 5 účinných látek

• napomáhá při pohybových problémech psů

• má příznivý vliv na stavbu a výživu kloubní 
chrupavky a elasticitu kloubní tekutiny

• léčba a prevence  
napadení psů  
a koček blechami, klíšťaty,  
vešmi a všenkami

• také k ošetření prostředí zamořeného 
těmito parazity v okolí zvířete

Péče o klouby 
90 tbl.

Bolfo 2,5 mg/g
kožní sprej,
roztok
250 ml

-70 Kč -100 Kč

Běžná cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

Veterinární přípravky

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena


