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Lékárna

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

• léčivý přípravek na bolesti  
hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,  
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením

NOVINKA – nyní výhodné balení 40 tablet

Nalgesin S  
40 tbl.

Reklama na léčivé přípravky nosní sprej. Nosní sprej, roztok obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Před použitím si pečlivě 
přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK.

• rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje nosní sliznici díky 
obsahu kyseliny hyaluronové ve formě sodné soli

Olynth®  
HA 0,1%
nosní sprej, 
roztok 10 ml

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• horký nápoj pro úlevu 
od příznaků chřipky a nachlazení

Vicks SymptoMed 
Complete citrón 
10 sáčků

V nabídce také Vicks SymptoMed Forte citrón 10 sáčků 
nebo Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg / 12,2 mg 
14 sáčků za 129 Kč.

V nabídce také ostatní druhy Olynth® za ceny od 75 Kč.

Léčivý přípravek k perorálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• léčivý přípravek působící proti bolesti hlavy 
a zubů, menstruační bolesti a bolesti v kříži

Valetol 24 tbl.

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

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

• balení na 2 měsíce užívání

Colafit 
60 kostiček

Léčivý přípravek s účinnou látkou oxymetazolin-hydrochlorid
k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• zkracuje trvání nachlazení 
v průměru o 2 dny 

• zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund

• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

Nasivin 
Sensitive 0,05% 
10 ml 
Skoncujte s „rýmičkou“ 
o 2 dny dříve!

Při nákupu Voltaren FORTE 2,32% 150 g obdržíte 
NAVÍC krokoměr za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum 
k zevnímu použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• gel proti bolesti svalů 
a kloubů až na 12 hodin: 
– tlumí zánět 
– zmenšuje otok

• stačí aplikovat 2× denně

Voltaren 
FORTE 2,32% 
150 g

AKCE

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 30 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 115 Kč
Ušetříte 26 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 165 Kč
Ušetříte 36 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 85 Kč
Ušetříte 16 Kč

Běžná cena 379 Kč 
Ušetříte 80 Kč

Dr.Max cena

299   Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 115 Kč
Ušetříte 26 Kč

329  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč
Ušetříte 70 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*

V nabídce také Sinecod 
50 mg 10 tbl. za 129 Kč.

Léčivé přípravky s účinnou látkou butamirát-citrát k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• proti suchému 
dráždivému kašli

• vhodný pro dospělé 
a děti od 3 let

• sirup s vanilkovou 
příchutí

• účinná látka se 
začíná vstřebávat 
již od 5 minut

Sinecod 
200 ml

Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

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

• díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti

Paralen® Grip 
chřipka a bolest 24 tbl.

V nabídce také Mucosolvan® 
junior 100 ml za 89 Kč.

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

• rozpouští hlen

• usnadňuje vykašlávání

• chrání před dalším zahleněním

Mucosolvan® 
pro dospělé 100 ml

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

• rozpustí a odstraní hlen 
z dýchacích cest a rychle Vám uleví

• jedna tableta denně pro dospělé 
a dospívající od 14 let

ACC® LONG 
600 mg 
10 šumivých tablet

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Správné použití konzultujte se svým lékařem 
či lékárníkem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

• sirup při kašli provázejícím nachlazení

• tradiční rostlinný léčivý přípravek

• lze užívat již od narození

Hedelix sirup 
100 ml

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

• na vlhký kašel, rozpouští hlen 
a usnadňuje vykašlávání

• sirup vhodný i pro děti včetně kojenců

Ambrobene 
15 mg / 5 ml, 
sirup 100 ml

V nabídce také Ambrobene 
75 mg 20 cps. s prodlouženým 
uvolňováním za 89 Kč.

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 20 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 135 Kč
Ušetříte 16 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 95 Kč
Ušetříte 16 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 125 Kč
Ušetříte 26 Kč

109  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 20 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

ve více než 400 lékárnách Dr.Max!

Nyní výdejní místa e-shopu

V nabídce také Celaskon® long effect 60 tob. za 169 Kč.

Léčivý přípravek s účinnou látkou flurbiprofen 
k orálnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Dr.Max cena je platná pouze s Kartou výhod Dr.Max.

• sprej pro krátkodobé 
zmírnění příznaků 
doprovázejících 
bolest v krku

• účinkuje už po 
5 minutách  
až 6 hodin

STREPFEN 
Sprej 8,75 mg 
orální sprej, 
roztok 15 ml

Léčivé přípravky s účinnou látkou flurbiprofen k orálnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

• pastilky, které rychle a dlouhodobě  
uleví od zánětu a otoku v krku

• tlumí bolest v krku až na 6 hodin

• vhodný pro diabetiky

STREPFEN 
Pomeranč 
bez cukru 
8,75 mg pastilky 
24 pastilek

V nabídce také STREPFEN Med a Citron 24 pastilek za 149 Kč.

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

• léčivý přípravek ve formě horkého nápoje, který 
účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení

• snižuje horečku, tlumí bolest hlavy, svalů 
a kloubů, bolest v krku, uvolňuje ucpaný nos

• posiluje oslabenou imunitu, 
urychluje hojení a výrazně 
zkracuje dobu léčby po úrazech a operacích

Coldrex 
Horký nápoj 
Citron 14 sáčků

Wobenzym  
800 dražé

Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití s účinnou látkou acidum 
ascorbicum. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem.

• posiluje odolnost  
organismu při  
infekčních onemocněních 
jako chřipka a nachlazení

• zmírňuje a zkracuje příznaky 
chřipky a nachlazení

• tobolky s prodlouženým 
uvolňováním

Celaskon® 
long effect 
30 tob.

Zdravotnický prostředek. CE 0459.

• přírodní mořská voda  
s příměsí mědi na infekční 
bakteriální rýmu 

• vhodný jako prevence pro nos  
náchylný k infekci – měď působí 
protibakteriálně, snižuje riziko 
komplikací rýmy a bakteriální infekce 

• vhodný pro všechny věkové kategorie

Stérimar® Cu 
50 ml

* Dvojnásobné množství léčivých látek ve srovnání s přípravkem Aspirin C.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Aspirin C Forte šumivé tablety je volně 
prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.06.2016.0727.

• dvojnásobná síla v jedné tabletě*

• k léčbě příznaků doprovázejících 
horečku při zánětu horních cest dýchacích

Aspirin C Forte 
šumivé tablety
10 tbl.

Léčivý přípravek s účinnou látkou xylometazolin-hydrochlorid 
k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• pro rychlou a dlouhotrvající 
úlevu od ucpaného nosu

• usnadňuje dýchání, pokud 
máte ucpaný nebo plný nos

Xylometazolin 
Dr.Max 
1 mg/ml, nosní  
sprej, roztok 10 ml

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč
Ušetříte 40 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 40 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 145 Kč
Ušetříte 46 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 40 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 30 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč
Ušetříte 10 Kč

Běžná cena 199 Kč 
Ušetříte 50 Kč

Dr.Max cena

149   Kč

Běžná cena 2 690 Kč
Ušetříte 200 Kč

2 490  Kč
Akční cena



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

     „SLOŽME
        SE SPOLU 
  NA TAXÍK PRO SENIORY” Více informací na www.drmax.cz.

Probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2017.

Doplněk stravy.

• originální hlíva bez příměsí a konzervačních látek

• s deklarovaným obsahem betaglukanů a houbové vlákniny

TEREZIA 
Hlíva ústřičná 
+ lactobacily 
60 + 60 cps. 

Doplňky stravy.

• kompletní multivitamin s minerály 
a stopovými prvky

• specifické složení pro výživové potřeby žen nad 50 let

Centrum 
pro ženy 50+ 
30 tbl.

V nabídce také Centrum pro muže 50+ 30 tbl. za 229 Kč. V nabídce také TEREZIA Reishi BIO 120 tbl. za 619 Kč.

Doplňky stravy.

• obsahuje nukleotidy 
z chlorely 
a betaglukany z hlívy ústřičné

• obsažený selen, pyridoxin a vitamin C přispívají 
k normální funkci imunitního systému

Imunit® 
5PreveMax 
60 + 20 tbl.

V nabídce také Imunit® 5PreveMax 30 tbl. za 139 Kč.

Doplněk stravy.

• obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu 
a 124 mg inulinu

• betaglukan je kvasničného původu 
s garancí čistoty minimálně 70 %

Betaglukan 
IMU 200 mg 
60 tob.

Doplňky stravy.

• reishi podporuje přirozenou obranyschopnost 
organismu a normální funkci oběhového systému

• bez příměsí a konzervačních látek, ve 100% kvalitě

TEREZIA 
Reishi BIO 
60 cps.

+
AKCE

Homeopatické léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují Anas barbariae, hepatis et cordis 
extractum 200 K. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Akce platí při jednorázové koupi Oscillococcinum 30 dávek a Oscillococcinum 6 dávek.

• preventivně a od prvních příznaků

• léčba pro celou rodinu

• bez věkového omezení

Oscillococcinum 
30 + 6 dávek

20 % NAVÍC za výhodnou cenu

Doplněk stravy.

• chutné vitaminy a minerály 
v želatinové formě  
pro snadné užívání

• navíc extrakt z echinacey  
pro podporu imunity

Spektrum 
Gummies 
IMUNITA 60 tbl.

Doplňky stravy.

• silná podpora imunity díky 
extraktu Curcuma longa

• obsahuje vysoce 
vstřebatelný kurkumin

Astina 
Cur-Cum 
30 cps. 

V nabídce také Astina Cur-Cum 60 cps. za 249 Kč.
249  Kč

Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 50 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč
Ušetříte 60 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč
Ušetříte 60 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč
Ušetříte 50 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 784 Kč
Ušetříte 185 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 469 Kč
Ušetříte 120 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 389 Kč
Ušetříte 40 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 30 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

GS Condro DIAMANT 100 tbl.
VYZKOUŠEJTE i Vy Nejdůvěryhodnější značku roku 2016!
•  Mimořádná síla klinicky ověřené látky – 2 122 mg originálního glukosamin sulfátu CliniQ® v denní dávce.
•  S unikátním DIAMANT FORTESCINEM® – aescin pro správné zásobení kloubního pouzdra, vazů a šlach.
•  Vitamin C pro tvorbu pevné kolagenní sítě chrupavek a menisků.

2016

nejdůvěryhodnější
značka

Běžná cena 679 Kč 
Ušetříte 200 Kč

Akční cena

479 Kč

Doplněk stravy.

DI
AMANT

F
O

RTESCI

N
®

* Dne 20. 10. 2017 při nákupu Caltrate PLUS 90 tbl. obdržíte NAVÍC Caltrate PLUS 30 tbl. za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Kosmetické přípravky.

• účinný balzám 
z 25 bylin a rašeliny

• na kolena, záda, ramena

Koňská mast 
s rašelinou 
chladivá 
300 ml

V nabídce také Koňská mast 
s rašelinou hřejivá 300 ml za 169 Kč.

Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum natricum 
k zevnímu použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• působí přímo v místě aplikace

• 1 mm tenká, samostatně balená  
pro komfort používání

• působí 24 hodin při použití 2× denně

Voltaren 140 mg 
léčivá náplast 
5 náplastí
Léčivá náplast pro úlevu od akutní 
bolesti, zánětu a otoku:

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• k prevenci osteoporózy

• kombinovaný přípravek s kalciem, vitaminem D a pěti důležitými kostními minerály

• pro děti od 12 let a dospělé

Caltrate PLUS 90 tbl.

90 + 30 tbl. 

NAVÍC*

Světový den proti osteoporóze 

ŘÍJEN

20

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 30 Kč

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč
Ušetříte 50 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč
Ušetříte 50 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Bližší informace v lékárnách Dr.Max 
a na Kartavyhod.drmax.cz.

A-Derma  |  Avene  |  Bioderma  |  Darphin  |  Ducray  |  Equilibria  |  Eucerin  |  Klorane  |  Nuance  |  Nuxe  |  Uriage  |  Elancyl

Nárok na slevu z běžné ceny mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při nákupu vybraných značek kosmetiky v kamenných lékárnách Dr.Max v ČR. Slevu nelze uplatnit pro nákupy provedené 
na e-shopu. Při nákupu 1 produktu je poskytnuta sleva 5 %. Při nákupu 2 a více produktů stejné značky je na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % a na zbylé pak 25 %. Slevu nelze kombinovat s jinými 
slevami nebo akcemi. Akce může být kdykoliv změněna či ukončena. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách se může lišit. Bližší informace v lékárnách Dr.Max a na Kartavyhod.drmax.cz.

v lékárnách Dr.Max

Každý den výhodná péče o zdraví a krásu

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

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

FEBICHOL®
50 měkkých 
želatinových kapslí

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazolum. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. 
Dr.Max cena je platná pouze s Kartou výhod Dr.Max.

• při častém pálení žáhy

• uleví až na 24 hod.

• pouze 1 tobolka denně

Apo-Ome 20 
14 tob.

Léčivý přípravek s účinnou látkou silymarinum k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. CZ/FL/1708/0001.

• užívá se při  
podpůrné léčbě  
při chronickém  
zánětu jater 

• při ztučnění 
a ztvrdnutí jater

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

Flavobion 
70 mg
50 tbl.

Doplněk stravy.

• se zlatobýlem, který napomáhá 
udržení zdravých močových cest

• stačí 1 malá tabletka denně

Urinal Akut 
10 tbl.

V nabídce také Magne B6  
Relax 30 tob. za 129 Kč.

Doplněk stravy.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, 
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní 

• zlepšuje příznaky nedostatku hořčíku, např.:  
– nervozity, vyčerpanosti, podráždění 
– svalových křečí, mravenčení 

Magne B6 
50 obalených tbl.

Doplněk stravy.

• unikátní kombinace přírodních extraktů

• obsahuje ořešák královský pro podporu přirozené 
obranyschopnosti a normální funkce střevního traktu

• nově doplněno o selen a jód

• dávkování:  – užívat 10 dnů 1 tobolku večer 
–  při hmotnosti nad 70 kg užívat 

10 dnů 2 tobolky večer

Wurm-Ex
20 tob.

Doplněk stravy.

• komplexní probiotikum 
s prebiotiky: 20 miliard a 9 kmenů v denní dávce

• vhodný při a po užívání antibiotik

Biopron9 
Premium 
30 + 10 tob.

* Kozlík, meduňka, mučenka a chmel.

V nabídce také  
GS Dormian Rapid 
20 kapslí za 119 Kč.

Doplňky stravy.

GS Dormian Rapid 40 kapslí
Pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc
•  účinná kombinace 4 bylinných extraktů* 
•  šetrná a nenávyková cesta k Vašemu odpočinku
•  extra rychlý nástup účinku

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 20 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 20 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 20 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 30 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 649 Kč
Ušetříte 50 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč
Ušetříte 40 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 239 Kč
Ušetříte 60 Kč

Běžná cena 129 Kč 
Ušetříte 30 Kč

Dr.Max cena

99   Kč



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

Při koupi 3 produktů z této nabídky 
zaplatíte pouze 2.

Při nákupu libovolné kombinace tří z těchto doplňků stravy a zdravotnických prostředků: Dr.Max Herbal bylinné pastilky 
Šalvěj, 36 pastilek; Dr.Max Bylinné pastilky šalvěj bez cukru, 24 pastilek; Dr.Max Biotin plus, 60 tbl.; Dr.Max PRO32 Fixační 
krém, 40 g; Dr.Max Vitamin C + zinek, 90 tbl.; Dr.Max Lotion proti vším a hnidám + hřeben, 120 ml; Dr.Max Hlíva Forte 
s rakytníkem a echinaceou, 60 tbl.; Dr.Max Hlíva Forte s rakytníkem a echinaceou, 120 tbl.; Dr.Max RebioMax, 10 cps.; Dr.Max 
Ginkgo Biloba 40 mg, 60 cps.; Dr.Max Ginkgo Pro Brain, 60 tob., zaplatíte za nejlevnější z těchto produktů pouze 0,01 Kč.

Akce je platná pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max. Platnost akce 1.–31. 10. 2017 nebo do vyprodání zásob. 
Informace o produktech naleznete na www.3za2.cz nebo v kterékoliv lékárně Dr.Max.

Doplňky stravy.

• s extraktem z listů ginkgo biloba

Dr.Max 
Ginkgo Biloba 
40 mg, 60 cps.

Doplněk stravy.

• komplex laktobacilů a bifidobakterií: 6 kmenů, 
14 miliard mikroorganismů v denní dávce

Dr.Max 
RebioMax 10 cps.

Doplňky stravy.

• s extraktem z hlívy ústřičné a rakytníku řešetlákového

• selen a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému

Dr.Max 
Hlíva Forte 
s rakytníkem 
a echinaceou 60 tbl.

V nabídce také Dr.Max Ginkgo 
Pro Brain 60 tob. za 229 Kč.

V nabídce také Dr.Max Hlíva Forte s rakytníkem 
a echinaceou 120 tbl. za 399 Kč.

Zdravotnický prostředek.

• čistě fyzikální účinek

• kovový hřeben NAVÍC

Dr.Max 
Lotion 
proti vším 
a hnidám 
+ hřeben 
120 ml

Doplňky stravy.

• pastilky s bylinnými extrakty a medem

Dr.Max 
Herbal Bylinné 
pastilky Šalvěj 
36 pastilek

V nabídce také Dr.Max Bylinné 
pastilky Šalvěj bez cukru 
24 pastilek za 79 Kč.

Doplněk stravy.

• biotin (vitamin H) a zinek přispívají 
k normálnímu stavu pokožky a vlasů

• zinek přispívá i k normálnímu stavu nehtů

Dr.Max 
Biotin plus 
60 tbl.

Zdravotnický prostředek.

• pevná fixace zubní náhrady až 12 hodin 

• bez parabenů 

Dr.Max PRO32 
Fixační krém 40 g

Dr.Max 
Vitamin C + 
Zinek
90 tbl.

Doplněk stravy.

• vysoce vstřebatelný zinek

• vitamin C a zinek napomáhají 
správné funkci imunitního systému

149 Kč99 Kč

249  Kč

199  Kč

65 Kč 89 Kč

139  Kč

99  Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

     „SLOŽME
        SE SPOLU 
  NA TAXÍK PRO SENIORY” Více informací na www.drmax.cz.

Probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2017.

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč
Ušetříte 10 Kč

99  Kč
Akční cena

Zdravotnické prostředky.Zdravotnické prostředky.

• nejnovější technologie 
IntelliSense pro klinicky 
ověřené přesné a rychlé  
měření krevního tlaku a pulzu

• univerzální manžeta 
pro obvod paže 22–42 cm

• výhodné balení se síťovým 
zdrojem v hodnotě 300 Kč

• diskrétní a spolehlivé vložky pro ženy s lehkým 
únikem moči nyní ve výhodném balení

• zůstávají 3× déle suché 
než běžné menstruační vložky

• jednotlivě balené

tonometr OMRON 
OA3 Plus 
se síťovým 
zdrojem

DEPEND Ultra Mini 
Duopack 2× 22 ks

V nabídce také DEPEND Mini 
Duopack 2× 14 ks za 99 Kč. 

V nabídce také tonometr 
OMRON M2 AC Plus se síťovým zdrojem za 1390 Kč.

Zdravotnické prostředky. Informace vycházejí 
z návodu k použití. CZ1709696409/09/2017.

• okamžitá úleva a intenzivní hydratace

• pro suché, pálící a podrážděné oči 

• vhodné i pro nositele kontaktních čoček

Systane® 
ULTRA zvlhčující  
oční kapky 10 ml

V nabídce také Systane® HYDRATION 
10 ml, Systane® BALANCE 10 ml 
a Systane® GEL DROPS 10 ml.

V nabídce také Indulona 
Měsíčková, tělový krém 
250 ml za 109 Kč.

V nabídce více druhů.

Zdravotnický prostředek.

• péče o intimní zdraví

• vaginální tablety 
vhodné při bakteriální 
i kvasinkové infekci

• vhodné také v průběhu 
léčby antibiotiky i po ní

• laktobacily a kyselina 
mléčná obnovují 
a udržují fyziologické pH

Beliema 
Effect 
10 tbl.

Kosmetický přípravek.

• mast s obsahem 10 % urey, která podporuje 
schopnost kůže pohlcovat a zadržovat vlhkost

• pro péči o suchou a hrubou pokožku nohou

• bez parfémů a konzervačních látek

Ureagamma 
45 ml

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 i po ní a pro pacienty 
s nádorovým onemocněním

Nutridrink 5+1

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

• při plísňovém 
postižení nehtů 
a kůže po celém těle

• s trojím účinkem: 
proti plísni, 
bakteriální infekci 
a zánětu

Exoderil® 
kožní roztok 
10 ml

Kosmetické přípravky.

• určený pro velmi  
suchou a citlivou pokožku

• hydratuje a promašťuje  
pokožku

• uzamyká v pokožce  
vlhkost a chrání před poškozením vnějšími vlivy

• zanechává jemnou a vláčnou pokožku

Indulona 
Original tělový 
krém vyživující 
250 ml

• kompletní ochrana 
a péče o pokožku

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

• změkčení, regenerace  
a hydratace kůže

Indulona  
krém na ruce 
85 ml

209  Kč
Akční cena

Běžná cena 295 Kč
Ušetříte 86 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 279 Kč
Ušetříte 50 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč
Ušetříte 30 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 20 Kč

1590  Kč
Akční cena

Běžná cena 1759 Kč
Ušetříte 169 Kč

109  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 20 Kč



Péče o dítě

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

• platí i pro vanilkovou příchuť

Nutrilon Profutura 
mléka 2, 3, 4
800 g

Hami kojenecké 
mléko 6+
800 g

Nutrimama 
Profutura
mléčný nápoj 
pro kojící matky 
400 g

Nutrilon ProExpert HA 2
800 g
•  mléčná kojenecká výživa při alergii v rodině

V nabídce také Nutrilon HA 3, 800 g za 429 Kč, 
AR 2, 800 g za 349 Kč, Omneo Comfort 2, 
400 g za 219 Kč.

Běžná cena 349 Kč
Ušetříte 70 Kč

Běžná cena 239 Kč
Ušetříte 50 Kč

Běžná cena 69 Kč/ks
Ušetříte 20 Kč/ks

Běžná cena 175 Kč
Ušetříte 46 Kč

Běžná cena 489 Kč
Ušetříte 60 Kč

Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka. Akce platí od 1. do 31. 10. 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. Potravina pro zvláštní výživu – dietní potravina pro zvláštní lékařské účely. Nutrimama Profutura: doplněk stravy. Není náhradou pestré a vyvážené stravy. 09/2017.

Nutrilon Pronutra kaše
225 g

•  akce platí i pro Profutura kaše 
= 63 Kč/ks při nákupu 3 ks

Běžná cena 79 Kč/ks
Ušetříte 27 Kč/ks

Běžná cena 369 Kč/ks
Ušetříte 60 Kč/ks

Běžná cena 439 Kč/ks
Ušetříte 74 Kč/ks

309
Při koupi 2 kusů

Kč/ks

Hami kojenecké 
mléko 12+, 24+
600 g

Hami kaše 
225 g

52
Při koupi 3 kusů

Kč/ks

49
Při koupi 2 kusů

Kč/ks

365
Při koupi 6 kusů

Kč/ks

429
Akční cena

Kč

189
Akční cena

Kč

279
Akční cena

Kč

129
Akční cena

Kč

2 + 1

5 + 1

-20 %

-20 %

40 Kč
 při koupi 2 ks

SLEVA
 při koupi 2 ks

Nutrilon 5 nelze v akci kombinovat 
s ostatními druhy.



Krása & zdraví

Xémose
Péče o velmi suchou,  

až atopickou 
pokožku

Při nákupu tří kosmetických přípravků značky Uriage  
Xémose zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.  

Akce platí od 1. do 31. 10. 2017 nebo do vyprodání zásob.

2 + 1



Péče o dítě

V nabídce také GS Mamavit  
Prefolin + DHA 30 tbl. + 30 cps. za 379 Kč.

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

GS Merilin Harmony 60 + 30 tbl.
Vysoce účinný v období klimakteria, přírodní a nehormonální
•  klinicky ověřená účinnost extraktu z ploštičníku hroznatého na všechny 

fyziologické projevy klimakteria (návaly horka, pocení, výkyvy nálad)
• navíc třezalka tečkovaná pro psychickou pohodu
•  vápník a vit. D3 pro pevnost kostí Akční cena

Běžná cena 559 Kč
Ušetříte 130 Kč

429 Kč

Doplňky stravy.

GS Mamavit 100 + 10 tbl.
 To nejlepší pro maminky a miminka
•  pro období plánování těhotenství, těhotenství a kojení
•  obsahuje 800 μg kyseliny listové v přirozené formě  

s vyváženou kombinací 22 vitaminů a minerálů

Vyvinuto ve spolupráci 
s Ústavem pro péči  
o matku a dítě  
v Praze-Podolí.

Doplňky stravy.

Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Doplněk stravy.

• vitamin A přispívá k normální 
funkci imunitního systému

• železo přispívá k normálnímu vývoji poznávacích funkcí

• vitamin C, vitamin D a zinek  
pro každodenní podporu imunity

• příchuť mix

• kouzelná svítící pinzeta uvnitř balení

Sunar 
premium 2, 3, 4 
600 g

Walmark 
Marťánci Zářící 
gummies 50 tbl.
LIMITOVANÁ EDICE

Doplněk stravy.Bylinné čaje. Doplňky stravy.

• probiotické kapky 7,5 ml

• komplex 2 probiotických kmenů a fruktooligosacharidů

• 2 kmeny (L. reuteri a L. rhamnosus) a 250 milionů 
probiotických bakterií v denní dávce

• pouze 5 kapek denně

• pro děti od narození

• bylinné čaje bez aromat  
a bez konzervačních látek

• více info na www.leros.cz

APO-LAKTÍK 
for Baby 
7,5 ml

Bylinné 
čaje LEROS 
NATUR

Funkční bylinné čaje.

Teekanne 
Průdušky a plíce 20 g
V nabídce více druhů.Akce platí pro všech 12 druhů LEROS NATUR.

NOVINKA

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 309 Kč
Ušetříte 10 Kč

169  Kč
Akční cena

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 389 Kč
Ušetříte 40 Kč

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč
Ušetříte 10 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč
Ušetříte 20 Kč

379  Kč
Akční cena

Běžná cena 529 Kč
Ušetříte 150 Kč



Veterinární přípravky

Veterinární léčivý přípravek.

• odčervovací tablety pro kočky

• účinné proti oblým  
i plochým červům

• 1 tableta na 4 kg živé váhy

Dehinel 
230 mg / 20 mg 
potahované 
tablety pro 
kočky 2 tbl. 

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

Advantix roztok pro nakapání 
na kůži – spot-on pro psy 
do 4 kg, 1 pipeta

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

• také k ošetření prostředí zamořeného 
těmito parazity v okolí zvířete

• účinný proti blechám, klíšťatům, všenkám, komárům, 
bodavým mouchám a flebotomům

• účinná látka imidacloprid hubí blechy pouhým dotykem
• nepoužívat pro kočky

Veterinární přípravky 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

Veterinární léčivé přípravky.

V nabídce také Dehinel plus XL 
tablety pro psy 2 tbl. za 139 Kč.
1 tableta na 35 kg živé váhy.

Při nákupu Parazyx NAVÍC 
Veterinární přípravek Péče 
o zuby 100 ml za 0,01 Kč.  
Do vydání zásob.

V nabídce také PARAZYX pro psy 
od 15 kg 44 tbl. za 279 Kč. 

V nabídce také Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg, 1 pipeta za 219 Kč, 
Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg, 1 pipeta za 249 Kč a Advantix, 
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg, 1 pipeta za 289 Kč.

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

AKCE

ZATOČTE 
S BLECHAMI

Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.08.2017.0365.

NOVINKA

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 4. do 31. 10. 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.

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 279 Kč
Ušetříte 60 Kč

249  Kč
Akční cena

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 85 Kč
Ušetříte 26 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 60 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 30 Kč


