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Lékárna

Pro Vaše 
nejbližší

Léčivý přípravek s účinnou látkou cetirizin-dihydrochlorid 
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• ke zmírnění nosních a očních příznaků sezonní a celoroční 
alergické rýmy, ke zmírnění příznaků chronické kopřivky 
nejasného původu

Analergin 
30 tbl.

Léčivý přípravek s účinnou látkou flutikason-propionát 
k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy

• ulevuje od kýchání, svědění nosu, 
ucpaného nosu, svědění a slzení očí

• komplexní úleva od alergické rýmy po 24 hodin již v 1 dávce

Flixonase 
50 mikrogramů/dávka 
nosní sprej, suspenze 60 dávek

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

• volně prodejné 30tabletové balení 

• k léčbě alergické rýmy a chronické kopřivky

Loratadin-ratiopharm 10 mg 
30 tbl.

Doplněk stravy.

• vitamin A přispívá 
k udržení normálního 
stavu pokožky

• vitamin A přispívá 
k udržení 
zdravého zraku

• vitamin A přispívá 
k normální funkci 
imunitního systému

Beta 
karoten 
6 mg 
130 tob.

Kosmetický přípravek.

• účinný ochranný komplex 
UVA-UVB + ochrana před 
infračerveným zářením typu A

• voděodolný

• vhodný při sklonu ke sluneční alergii a Mallorca-akné

Ladival® 
gel OF 50+ 
alergická kůže 
200 ml

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

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

Puressentiel 
Čisticí sprej 
41 esenciálních 
olejů 200 ml
Dýchejte čistší vzduch doma, 
v práci nebo ve svém voze!

NOVINKA

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 10 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 329 Kč
Ušetříte 30 Kč

79 Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 20 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč
Ušetříte 40 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč
Ušetříte 100 Kč589  Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

* Nárok na  slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na  recept předepsaných pro seniory nad 60 let, 
děti do 15 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max na základě ověření údajů o věku 
pacienta, který je uveden na receptu, či předložení průkazu osoby se zdravotním postižením; poskytuje se ve formě neuplatnění maximální 
obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Plnou výši slevy nelze poskytnout 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. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení 
o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na Kartavyhod.drmax.cz.

Až 50% sleva z doplatku na léky pro děti a seniory*

Doplněk stravy. Dr.Max cena je cena platná pouze s Kartou výhod Dr.Max.

• kombinace 7 složek v jednom přípravku, 
včetně vitaminu C, který přispívá 
k normální tvorbě kolagenu 
pro správnou funkci chrupavek

Klokan 60 cps.
klouby – šlachy – vazy
Nyní Klokan krém NAVÍC
Znáte lepší přípravek s kolagenem na klouby? 

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

• analgetikum ve formě měkkých 
tobolek s tekutou účinnou látkou

• ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti 
zubů, zad, svalů a menstruační bolesti

• snižuje horečku, tlumí zánět

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg 
měkké tobolky 20 tob.

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

• k úlevě od mírné až středně 
silné bolesti

• pomáhá snižovat horečku

Paracetamol Dr.Max 500 mg 
tablety 
30 tbl.

Léčivé přípravky s účinnou látkou ibuprofen
k vnějšímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

• potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok

• dobře se vstřebává

• bez parfemace

• bez rizika fototoxicity

Ibalgin® KRÉM 
100 g

Účinná kombinace proti bolesti:
Při silných bolestech pohybového 
aparátu je možné podpořit 
léčbu podáním tablet Ibalgin® 400.

V nabídce také Ibalgin® GEL 
100 g za 119 Kč.

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

• švýcarský léčivý přípravek 
k léčbě artrózy kolene, 
kyčle a kloubů prstů ruky

• obvykle se užívá 2× ročně 
po dobu 3 měsíců

Condrosulf 400 mg 
60 tvrdých tobolek

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

• tlumí bolest, zánět a snižuje horečku

• ke zmírnění bolesti hlavy včetně migrény, 
bolesti zubů a menstruační bolesti

Ibuprofen 
Dr.Max 400 mg 
potahované tablety 100 tbl.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• tlumí bolest hlavy a krční páteře

• snižuje svalové a psychické napětí

ATARALGIN 
tablety 
20 tbl.

V nabídce také Ibuprofen Dr.Max 400 mg 
potahované tablety 36 tbl. za 49 Kč.

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 489 Kč
Ušetříte 90 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč
Ušetříte 10 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 35 Kč
Ušetříte 6 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 20 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč
Ušetříte 20 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 69 Kč
Ušetříte 10 Kč

Běžná cena 349 Kč 
Ušetříte 50 Kč

Dr.Max cena

299   Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

ve více než 390 lékárnách Dr.Max!

Nyní výdejní místa e-shopu

Doplňky stravy.

To nejlepší pro maminky a miminka
• 800 µg kyseliny listové v přirozené formě 

s kombinací 22 vitaminů a minerálů
• vyvinuto ve spolupráci s odborníky z ÚPMD v Praze 4 – Podolí
• DHA a EPA bez příchutě a pachu ryb

GS Mamavit 
Prefolin® DHA + EPA 
30 tbl. + 30 cps.

V nabídce také GS Mamavit 
100 tbl. + 10 tbl. za 389 Kč.

Léčivý přípravek s účinnou látkou naftifini hydrochloridum 
k zevnímu použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• při plísňovém postižení 
nehtů a kůže po celém těle

• rychlý ústup svědění

• pro děti a dospělé

• aplikace 1× denně, při plísňové infekci nehtů 2× denně

Exoderil® krém 
15 g

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1× denně krém a Canespor 
1× denně roztok jsou léčivé přípravky vnějšímu použití. Obsahují léčivou 
látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856.

• určený k léčbě 
plísně kůže

• komfortní aplikace 
– jen 1× denně

Canespor 
1× denně 
krém 15 g
KONEC SVĚDĚNÍ 
I PÁLENÍ. 
KONEC PLÍSNĚ.

V nabídce také Canespor 
1× denně roztok 15 ml za 149 Kč.

Léčivý přípravek s účinnou látkou heparinum natricum 
ke kožnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• pro léčbu křečových žil 
a jejich příznaků, pohmožděnin, modřin a otoků

• úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy, vysoká 
koncentrace účinné látky ve formě gelu v tubě

Lioton 100 000 
gel 100 g

Reklama na léčivé přípravky. 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.

• úleva často již po 1. dávce
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru

Imodium® 20 tvrdých tob.
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU.

V nabídce také Imodium® Rapid 
2 mg, tablety dispergovatelné 
v ústech 6 tbl. za 89 Kč.

Doplňky stravy.

• se zlatobýlem, který napomáhá 
udržení zdravých močových cest

• stačí 1 tableta denně

Urinal Akut 
10 tbl.

V nabídce také Urinal Akut 
20 tbl. za 349 Kč.

V nabídce také GS Merilin 60 + 30 tbl. za 429 Kč.

Kosmetický přípravek.

• pro zmírnění potíží 
s křečovými žilami 
a při metličkových 
žilkách

• účinná pomoc při 
otocích a pocitu 
těžkých nohou

• originální složení – 
kombinace aescinu 
a flavonoidů

Priessnitz 
Mazání z řady 
Žíly a cévy 
De Luxe 
125 ml

•  vysoce účinný v období klimakteria, přírodní a nehormonální
•  klinicky ověřená účinnost ploštičníku hroznatého 

na fyziologické projevy klimakteria (návaly horka, pocení, 
výkyvy nálad)

•  obohaceno o třezalku tečkovanou pro psychickou pohodu, 
vápník a vitamin D3 pro pevnost kostí

Doplňky stravy.

GS Merilin
Harmony 
60 + 30 tbl.

Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

• zlepšuje fyzickou 
a psychickou kondici

• zmírňuje únavu a vyčerpání

• posiluje odolnost organismu

Pharmaton 
Geriavit
100 tob.

V nabídce také Pharmaton Geriavit 30 tob. za 289 Kč.

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 20 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 30 Kč

389  Kč
Akční cena

Běžná cena 529 Kč
Ušetříte 140 Kč

899  Kč
Akční cena

Běžná cena 949 Kč
Ušetříte 50 Kč

429  Kč
Akční cena

Běžná cena 559 Kč
Ušetříte 130 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč
Ušetříte 20 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 30 Kč

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 309 Kč
Ušetříte 40 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 30 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Hlavní partner

Unikátní seriál běžeckých závodů v přírodě.

BÍLÁ
12. 8. 2017

ČEZ JIZERSKÁ 50 
RUN 2. 9. 2017

BOLETICE
16. 9. 2017

5 6

7 behejlesy.cz

BRDY
22. 4. 2017

LEDNICE
17. 6. 2017

VYSOČINA
22. 7. 2017

1 2 3

4

KARLŠTEJN
27. 5. 2017

Zdravotnický prostředek.

• okamžité zmrazení klíštěte

• sníží riziko přenosu infekčních chorob 
v průběhu odstraňování klíštěte

• použití u lidí a zvířat

Atix sada pro bezpečné 
odstraňování klíšťat, sprej pro 
bezpečné odstraňování klíšťat 
9 ml, pinzeta

Bezpečné
odstraňování 
klíšťat

Léčivý přípravek Allergodil® oční kapky, roztok s léčivou 
látkou azelastin-hydrochlorid k očnímu podání. Léčivý 
přípravek Allergodil® nosní sprej, roztok s léčivou látkou 
azelastin-hydrochlorid k nosnímu podání. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.

• léčí příznaky alergického zánětu 
spojivek, případně i současného 
zánětu 
nosní 
sliznice

• od 4 let

Allergodil® 
oční kapky 6 ml

V nabídce také 
Allergodil® nosní sprej 10 ml za 169 Kč.

* Brand č.1, prodej v hodnotě z lékáren, interní kalkulace Quintiles 
IMS OTC Global Analysis databáze, 10/2015–9/2016 a QuintilesIMS 
R4B databáze, MAT 12/2015–11/2016.

Claritine (7× 10 mg, 10× 10 mg a 30× 10 mg) tablety jsou volně 
prodejné léčivé přípravky s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. L.CZ.MKT.CC.02.2016.0573.

• úleva od kýchání, 
výtoku z nosu a slzení očí

• účinkuje 24 hodin
• tablety se mohou užívat 

bez ohledu na dobu jídla

Claritine 
30 tbl.
ZAPOMEŇTE 
NA ALERGII 
a užijte si den!

V nabídce také Claritine 10 tbl. za 89 Kč.

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

• k léčbě onemocnění 
(příznaků) spojených s: 
– alergickou rýmou 
    (včetně přetrvávající) 
– kopřivkou

Levocetirizin Dr.Max 5 mg 
potahované tablety 10 tbl.

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

• při častém pálení žáhy

• uleví až na 24 hod.

• pouze 1 tobolka denně

Apo-Ome 20 
14 tob.

Kosmetické přípravky.

• kompletní ochrana 
a péče o pokožku

• ošetření suché, 
odmaštěné, přesušené 
kůže a kůže s trhlinkami

• změkčení, regenerace a hydratace kůže
• chrání před poškozením vnějšími vlivy
• Original, Měsíčková, Ochranná nebo Olivová Indulona

Indulona krém 
na ruce 85 ml

V nabídce také Preparation H 12 čípků za 149 Kč.

Léčivé přípravky k rektálnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• pro léčbu hemoroidů, zmírňuje 
bolest, svědění a pálení

• je bezpečná i pro těhotné a kojící ženy

Preparation H 
rektální mast 25 g

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč
Ušetříte 60 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 20 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 30 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč
Ušetříte 10 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 30 Kč

45  Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

ve více než 390 lékárnách Dr.Max!

Nyní výdejní místa e-shopu

Doplněk stravy. Doplňky stravy.

Doplněk stravy.

• s luteinem, zeaxanthinem, vitaminy a zinkem, 
který přispívá k udržení normálního zraku

• 100% olej bez příměsí

• rakytník podporuje obranyschopnost organismu, 
činnost srdce a příznivě působí na pokožku

• kombinace laktobacilů 
a probiotické kvasinky S. Boulardii

• vhodný nejen na cesty

Ocuvite 
LUTEIN forte 
60 + 30 tbl.

TEREZIA 
Rakytníkový olej 
60 tob.

BIOPRON forte 
30 tob.

V nabídce také zdravotnický 
prostředek Visine® Unavené oči 10 ml za 129 Kč.

V nabídce také TEREZIA 
Rakytníkový olej 30 tob. za 219 Kč.

Doplňky stravy.

• obsahuje citrát hořčíku 
pro účinné doplnění hořčíku

• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry 
únavy a vyčerpání a k normální psychické činnosti

Magne B6 
Forte tablety 
50 tbl.

• obsahuje hořčík 
a vitaminy B6 a B9

• vitamin B9 podporuje 
normální psychickou 
činnost, jako 
je paměť, koncentrace  
a odolnost vůči stresu

• hořčík a vitaminy B6 a B9 
přispívají ke snížení 
únavy a vyčerpání

• se sladidlem ze stévie

• bez nutnosti zapíjet

Magne B6 
Balance 
20 sáčků

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

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání

• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící

Magnesii 
Lactici 0,5 tbl. 
MEDICAMENTA 
100 tbl.

Reklama na léčivý přípravek. Oční kapky obsahují tetryzolin-hydrochlorid 
a jsou k očnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK.

ODSTRAŇUJE ZARUDNUTÍ A ZMÍRŇUJE PODRÁŽDĚNÍ OČÍ

• rychlý nástup účinku již za několik minut

Visine® Classic, 
oční kapky, 
roztok, 15 ml

Doplněk stravy.

• 60 tobolek NAVÍC

Walmark 
Omega 3 Forte 
120 + 60 tob.

Potravina pro zvláštní lékařské účely, o užívání 
se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

• 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 a po ní i pro pacienty 
s nádorovým onemocněním

Nutridrink 5+1

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 279 Kč
Ušetříte 30 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 30 Kč

109  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 30 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč
Ušetříte 100 Kč399  Kč

Akční cena

Běžná cena 499 Kč
Ušetříte 100 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč
Ušetříte 30 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 50 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 50 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč



Nové natahovací kalhotky pro diskrétní
a pohodlnou ochranu při aktivním pohybu.

Dostupné v různých velikostech pro ženy i pro muže.

unikátní bavlněný elastický materiál

technologie pro pohlcování 
nepříjemných pachů

snížený pas pro maximální diskrétnost

umístění savého jádra tam,
kde ženy i muži potřebují

ACTIVE-FIT
NOVINKA

Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Už žádné těžké 
balíky. Inkontinenční 
pomůcky na poukaz 
přivezeme až k Vám. 
Služba platí pouze pro držitele Karty výhod. Pro více informací volejte 
klientskou linku Dr.Max 844 909 909 nebo navštivte nejbližší lékárnu.

Z DAR M

A

DO

PRAVA
Rozvoz vybraného zboží 
po ČR až do domu zdarma!

Zdravotnický prostředek. Zdravotnické prostředky.

• 2× manžeta, adaptér, měří tlak i tep

• použití pro 2 osoby, příjemné ovládání, velký displej

• paměť 2× 30 měření, záruka 3 roky

• technologie IntelliSense pro přesné 
a rychlé měření krevního tlaku

• univerzální manžeta pro obvod paže 22–42 cm

• balení se síťovým zdrojem v hodnotě 300 Kč

TENSOVAL 
Comfort Family 
s maximální výbavou

OMRON OA3 Plus 
se síťovým zdrojem

V nabídce také tonometr OMRON M2 
basic FIT s krokoměrem za 1 290 Kč.

Kosmetický přípravek.

• mast s obsahem 10 % urey pro péči o suchou 
a hrubou pokožku nohou

• bez parfémů a konzervačních látek

Ureagamma 
45 ml

Léčivé přípravky s účinnou látkou nikotin-resinát k užití v ústní dutině. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• lisované pastilky 
s obsahem nikotinu

• potlačují fyzickou i psychickou 
touhu po cigaretě

• uleví od abstinenčních příznaků

• diskrétní a snadné používání

NiQuitin 
Mini 4 mg 
20 pastilek

V nabídce také NiQuitin Mini 1,5 mg 20 pastilek za 129 Kč.

Kosmetický přípravek. Při koupi 2 balení obdržíte druhé balení za 0,01 Kč.

• bělení pomáhá odstranit 
zabarvení zubů

• redukuje zubní kámen

• neobsahuje peroxidy, sodu 
ani jiná agresivní činidla

• působí proti tvorbě zubního plaku

President White 
zubní pasta 75 ml

AKCE

 1 + 1

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč

1390  Kč
Akční cena

Běžná cena 1790 Kč
Ušetříte 400 Kč

99  Kč
Akční cena

199  Kč

199  Kč

1590  Kč
Akční cena

Běžná cena 1750 Kč
Ušetříte 160 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 90 Kč



Při koupi 3 produktů z této nabídky 
zaplatíte pouze 2.

Při nákupu libovolné kombinace tří z těchto doplňků stravy a kosmetického přípravku: Dr.Max Betakaroten 
Forte 15 mg, 135 cps. + 15 cps.; Dr.Max Panthenol 10% spray, 150 ml; Dr.Max Selen-Zinek Forte, 60 tbl.; Dr.Max 
Complex 6 Aktiv, 180 tbl.; Dr.Max Ginkgo ProBrain, 60 cps.; Dr.Max Aloe Vera juice, 500 ml; Dr.Max Psyllium Drink, 
30 sáčků;  Dr.Max Omega 3 Premium, 90 cps., zaplatíte za nejlevnější z těchto produktů pouze 0,01 Kč.

Akce je platná pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max. Platnost akce 3.–31. 5. 2017 nebo do vyprodání zásob. 
Informace o produktech naleznete na www.3za2.cz nebo v kterékoliv lékárně Dr.Max.

VYBRANÉ produkty vlastní značky 
s Kartou výhod nyní v akci 3 za cenu 2

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

Kosmetický přípravek.

Doplněk stravy.

• betakaroten je jednou z forem vitaminu A

• vitamin A přispívá ke správné funkci imunitního systému 
a napomáhá k udržení normálního stavu pokožky a zraku

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

• selen a zinek napomáhají udržení 
normálního stavu vlasů a nehtů

• psyllium přispívá k normální funkci trávicího traktu a střev

• sáčky na přípravu nápoje

• EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce

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

• panthenolová zklidňující pěna 
s D-panthenolem vhodná 
pro péči o pokožku po slunění

• D-panthenol hydratuje 
a regeneruje podrážděnou pokožku

Dr.Max 
Betakaroten Forte 15 mg 
135 cps. + 15 cps. 

Dr.Max 
Complex 6 
Aktiv 180 tbl.

Dr.Max 
Selen-Zinek Forte 
60 tbl.

Dr.Max 
Psyllium Drink 
30 sáčků

Dr.Max 
Omega 3 
Premium 90 cps.

Dr.Max 
Panthenol 10% 
spray 150 ml

Dr.Max Ginkgo 
Pro Brain 60 cps.

Doplněk stravy.

• šťáva z aloe vera

• aloe vera je rostlina 
obsahující mnoho 
důležitých vitaminů, 
aminokyselin, enzymů 
a polysacharidů

Dr.Max 
Aloe Vera 
juice 500 ml

179  Kč

139  Kč

149  Kč

799  Kč 229  Kč

139  Kč

199  Kč
319  Kč



Krása & zdraví

2 + 1
Při nákupu 3 kosmetických přípravků značky Equilibiria 
zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.

Sleva 20 % na všechny kosmetické přípravky značky Uriage produktové řady Bariésun.

BARIÉSUN
Velmi vysoká 

ochrana pokožky 
před slunečním 

zářením.SLEVA 

2 0 %

PROPLOUVEJTE  
SLUNCEM BEZ OBAV 
• VELMI VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY
• VODĚODOLNOST
•  EXTRAKT „ZLATÉ ŘASY“ 

LAMINARIA OCHROLEUCA



Dr.Max ceny 
Pro držitele Karty výhod pravidelně snižujeme ceny oblíbených přípravků. Kompletní nabídku 
všech produktů za zvýhodněné ceny naleznete na Kartavyhod.drmax.cz/produkty. 
Zaregistrujte se do klientského programu Dr.Max a ušetřete s námi.

* Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji zdravotnických prostředků dostupných na poukaz předepsaných pro 
seniory nad 60 let, děti do 15 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max na základě ověření 
údajů o věku pacienta, který je uveden na poukazu, či předložení průkazu osoby se zdravotním postižením; poskytuje se ve formě neuplatnění 
maximální obchodní přirážky a vztahuje se na zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Plnou výši 
slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena zdravotnického prostředku byla 
nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení 
právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Až 50% sleva i z doplatku na zdravotnické 
prostředky pro děti a seniory*

Ovosan 
90 cps.
Doplněk stravy.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Wobenzym 
800 tbl. Zaječická hořká 

500 ml
Minerální voda.

Minerální voda.

VINCENTKA
přírodní 0,7 l 1 ks

Léčivý přípravek s účinnou látkou DIKLOFENAK-DIETHYLAMIN 
ke kožnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Almiral gel 
250 g

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Caltrate PLUS 
90 tbl.

Doplněk stravy.

Sarapis soja 
60 cps. 

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

TANTUM 
VERDE Orange 
and Honey 
40 pastilek

Volně prodejný léčivý přípravek s účinnou látkou extrakty z listů 
Ginkgo biloba k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Gingio® tablety 
90 potahovaných tablet

Běžná cena 2 390 Kč 
Ušetříte 300 Kč

Dr.Max cena

2 090 Kč

Běžná cena 2 690 Kč 
Ušetříte 200 Kč

Dr.Max cena

2490   Kč
Běžná cena 39 Kč 
Ušetříte 10 Kč

Dr.Max cena

29 Kč

Běžná cena 29 Kč 
Ušetříte 10 Kč

Dr.Max cena

19   Kč

Běžná cena 259 Kč 
Ušetříte 60 Kč

Dr.Max cena

199   Kč

Běžná cena 399 Kč 
Ušetříte 50 Kč

Dr.Max cena

349   Kč

Běžná cena 499 Kč 
Ušetříte 50 Kč

Dr.Max cena

449 Kč
Běžná cena 249 Kč 
Ušetříte 20 Kč

Dr.Max cena

229 Kč Běžná cena 269 Kč 
Ušetříte 40 Kč

Dr.Max cena

229   Kč



Jedinečný recept
na spokojené bříško
Hami 6+ je první a jediné
fermentované kojenecké 
mléko, které kombinuje: 

Lactofidus, proces 

inspirovaný přirozenou 

fermentací mléka,

prebiotickou vlákninu GOS/FOS

a potřebné živiny 

pro správný růst a vývoj děťátka*.

20% 
SLEVA 

na celé 
portfolio 

Hami**

Prožijte to s

Nutrimama Profutura
mléčný nápoj pro kojící
matky 400 g

Hami Batolecí 
mléko 12+, 24+
600 g

Hami 
Mléčná kaše
225 g 

Nutrilon ProExpert 2, 3 HA
800 g
• mléčná kojenecká výživa při alergii v rodině
• v nabídce také Nutrilon AR 2, 800 g za 349 Kč 
 a Nutrilon Omneo Comfort 2, 400 g za 219 Kč

Nutrilon 
Pronutra kaše
225 g

*Železo přispívá k rozvoji poznávacích funkcí, vápník a vitamin D pro normální růst a vývoj kostí. **Akce se nevztahuje na počáteční mléka.

Akce platí od 1. do 31. 5. 2017 nebo do vyprodání zásob. Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Způsob použití a další informace na obalech 
a na webových stránkách. Nutrilon ProExpert je potravina pro zvláštní výživu – dietní potravina pro zvláštní lékařské účely. Nutrimama Profutura je doplněk stravy. Není náhradou pestré a vyvážené stravy. 04/2017.

-25%

-20%

Nutrilon 
Pronutra mléka 
2, 3, 4, 5
800 g

Péče o dítě

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 30 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč
Ušetříte 20 Kč

55  Kč
Akční cena

199  Kč
Akční cena

309 Kč/ks
Při koupi 2 ks

Běžná cena 369 Kč/ks
Ušetříte 60 Kč/ks

429  Kč
Akční cena

Běžná cena 489 Kč
Ušetříte 60 Kč

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč
Ušetříte 70 Kč

Běžná cena 239 Kč
Ušetříte 40 Kč

Běžná cena 69 Kč
Ušetříte 14 Kč



* Tento set obdržíte při nákupu kosmetiky Eucerin nad 690 Kč. Set je samostatně 
neprodejný. Akce platí do vydání zásob. Set obsahuje: HYALURON-FILLER denní krém 
proti vráskám 20 ml, HYALURON-FILLER sérum proti vráskám 5 ml, Micelární voda 125 ml.

NAVÍC*

PÉČE PROTI VRÁSKÁM!
S KYSELINOU HYALURONOVOU

k nákupu nad 690 Kč
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Hlavní partner

Dětské závody Dr.Maxe Běhej lesy.

BÍLÁ
12. 8. 2017

ČEZ JIZERSKÁ 50 
RUN 2. 9. 2017

BOLETICE
16. 9. 2017

5 6

7 behejlesy.cz

BRDY
22. 4. 2017

LEDNICE
17. 6. 2017

VYSOČINA
22. 7. 2017

1 2 3

4

KARLŠTEJN
27. 5. 2017

Krása & zdraví

Bepanthen Care Mast je kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.04.2016.0656.

• pomáhá chránit dětský 
zadeček před vznikem opruzení

• pro každodenní péči

• pečuje i o kojením namáhané 
prsní bradavky a suchou pokožku

Bepanthen 
Care mast 
100 g

5 + 1

S Kartou 

výhod ušetříte

249  Kč

Sunar 
complex 2, 3, 4 
600 g
• lahodně mléčná chuť

• vápník a vitamin D pro normální růst kostí

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akční cena 207,50  Kč za 1 ks je platná  
při jednorázovém nákupu 6 ks s Kartou výhod Dr.Max. Běžná cena 249 Kč za 1 ks. Kosmetický přípravek.

• účinně chrání citlivou 
pokožku před vznikem 
opruzenin v oblasti 
plenek

• má zklidňující a hojivé 
účinky i na již vzniklé 
opruzeniny

• neobsahuje syntetické 
konzervační látky, 
barviva, parfemaci 
ani minerální oleje

• přípravek je nositelem 
certifikátu NATRUE 

Měsíčkový 
kojenecký 
krém 75 ml

Péče o dítě

Doplňky stravy.

• optimální dávka folátů (kyselina listová a Metafolin®) 
+ DHA pro ženy od 13. týdne těhotenství

• navíc s vitaminem D3, který přispívá ke správné funkci 
imunity a k udržení normálního stavu zubů a kostí

FEMIBION 2 
s vitaminem D3 
30 tbl. + 30 tob.

V nabídce také Femibion 2 s vitaminem D3 2× 30 tbl. + 30 tob. + knížka motýlek 
a Femibion 2 s vitaminem D3 2× 30 tbl. + 30 tob. + knížka opička za 999 Kč.

HRAČKA

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 20 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 50 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč
Ušetříte 100 Kč



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. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Doplňky stravy nenahrazují 
různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nabídka platí od 3. do 31. 5. 2017 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max 
na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Veterinární přípravky

Veterinární přípravek.

Proactivet
Komplexní péče o uši 
2× 50 ml + vatové tampony
• set dvou aplikačních sér k snížení 

rizika ušního zánětu ve dvou krocích

• 1. krok: důkladné odstranění nečistot

• 2. krok: zklidnění sliznice ucha pro větší komfort

Veterinární léčivé přípravky.

V nabídce také Drontal Plus 
Flavour 35 kg tablety 2 tbl. 
za 369 Kč nebo Drontal 
pro kočky tablety 2 tbl. 
za 129 Kč. 

V nabídce také Fypryst 50 mg roztok pro nakapání na kůži pro kočky 1 pipeta za 89 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 149 Kč 
a Fypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy 1 pipeta za 179 Kč.

Drontal Dog Flavour 
150/144/50 mg 
tablety 2 tbl.
• tablety ve tvaru kostičky 

se silnou masovou příchutí 
na odčervení psů

• působí proti nejčastějším 
vnitřním parazitům u psů 

• doporučujeme odčervovat 
každé 3 měsíce

Veterinární přípravek. Složení: geraniol 3,5 g/kg. Používejte biocidy bezpečným 
způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Více informací o přípravcích naleznete na www.pethealthcare.cz.

• biocidní repelentní obojek 
proti klíšťatům a blechám

• vhodný pro psy i kočky

• obsahuje geraniol, látku 
přírodního původu

• neobsahuje insekticidy ani hormony

FYTO 
OBOJEK 
1 ks, obojek 65 cm

• účinný proti blechám a klíšťatům

Fypryst Dog S 
roztok pro nakapání 
na kůži – spot-on pro psy 
1 pipeta, 67 mg

Veterinární léčivé přípravky.

V nabídce také Dehinel plus XL 
tablety pro psy 2 tbl. za 149 Kč.
1 tableta na 35 kg živé váhy.

Dehinel Plus Flavour 
tablety pro psy 
2 tbl.
• trojsložkové odčervovací tablety pro psy

• účinné proti oblým i plochým červům

• 1 tableta na 10 kg živé váhy

Veterinární přípravek k vnitřnímu užití.

PARAZYX pro psy 
do 15 kg a kočky 
15 g / 22 tbl.
• vytváří nevhodné životní podmínky pro parazity

• obsahuje křemelinu, extrakty z dýně, ořešáku a senny

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

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 60 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 30 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč
Ušetříte 20 Kč

249  Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 439 Kč
Ušetříte 140 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč
Ušetříte 100 Kč


