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uvnitř letáku
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* Akce je platná pouze 7. 12. 2017.

Pharmaton Geriavit je volně prodejný lék  
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Do vyprodání zásob.

• zlepšuje fyzickou 
a psychickou kondici

• zmírňuje únavu a vyčerpání

• posiluje odolnost organismu

Pharmaton 
Geriavit
100 měkkých tob. 

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

• uleví od bolesti kloubů 
až na 12 hodin, 
stačí aplikovat 2× denně   

• tlumí zánět

• zmenšuje otok

• snadno otevíratelný uzávěr

Voltaren 
Forte 2,32% 
100 g

Při nákupu 2 balení SLEVA 130 Kč, 
a NAVÍC vánoční taštička za 0,01 Kč.
Do vydání zásob.

AKCE

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.

• čistý krystalický  
kolagen v malých,  
měkkých, snadno polykatelných kostičkách

• exkluzivní edice na 5 měsíců užívání

• 30 kostiček navíc

Colafit 
120 + 30 kostiček

579  Kč
Akční cena

Běžná cena 729 Kč
Ušetříte 150 Kč

234  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

Běžná cena 299 Kč/ks
Ušetříte 65 Kč/ks

799*  Kč
Akční cena v letáku 899 Kč
Běžná cena 1 090 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

1 + 1
na všechny produkty 

Nuance
Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky NUANCE  
zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč. Akce platí od 1. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

SUPREME LIFTING
 VYPNUTÍ
 OŽIVENÍ
 VYPLNĚNÍ

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.

Doplňky stravy. Do vyprodání zásob.

Konopná péče.

• glukosamin sulfát

• kurkumin – 
fosfolipidový 
komplex

• extrakt z pepřovníku 
černého 

• vitamin C

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

• vitamin C High Effect: unikátní kombinace vysoké dávky 
vitaminu C s threonátem vápenatým a podpůrné směsi 
přírodních látek

• úleva pro ztuhlé klouby, 
přetížené svaly a záda

• mazání s konopným 
olejem a jedlí sibiřskou

Dr.Max 
Glukosamin 
Plus 
Curcumin
120 + 40 tbl.

Dr.Max Complex 6  
180 tbl.  
+ Vitamin C High Effect 90 tbl.

Cannaderm 
Thermolka 
hřejivé mazání 
200 ml

V nabídce všechny druhy 
Mentholky a Thermolky 
za ceny od 179 Kč.

Doplňky stravy. Do vyprodání zásob.

• jediný v ČR s nativním  
kolagenem NCI® a NCII®  
a vitaminem C

• kúra na čtyři měsíce

Vánoční soutěž –  
VYHRÁVÁ KAŽDÝ
více na  
www.skamzikemnahoru.cz

Cemio Kamzík 
120 cps.  
vánoční

V nabídce také Cemio Kamzík 
60 cps. za 349 Kč. 

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.

• limitovaná edice s překvapením uvnitř
• nové složení
• zesílená výživa díky rostlinným extraktům: vrba 

bílá, kurkumin a boswellie serrata pro zdravé,  
pružné a pohyblivé klouby

• obohaceno o patentovaný BioPerine®  
pro intenzivnější vstřebávání obsažených  
látek v těle

Proenzi® Intensive 
120 tbl. – LIMITOVANÁ EDICE 
 To nejlepší pro Váš pohyb od Proenzi

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.

• kloubní výživa v tekuté formě 

• hyaluronan sodný, kolagen II. typu, chondroitin sulfát 
a vitamin C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu 
pro normální funkci chrupavek

Hyalgel Collagen 
MAXX vánoční balení 
2× 500 ml

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• posiluje oslabenou 
imunitu

• urychluje hojení  
po úrazech a operacích

Wobenzym 
800 tbl.

NAVÍC poukaz na 2 ks zubní 
pasty Enzymel Parodont  
v hodnotě 500 Kč. Do vydání zásob.

AKCE

549  Kč
Akční cena

Běžná cena 759 Kč
Ušetříte 210 Kč

799  Kč
Akční cena

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 30 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč
Ušetříte 300 Kč

349  Kč
Akční cena

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 690 Kč
Ušetříte 200 Kč

2 490  Kč
Akční cena



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

při potížích se spánkem
GS Dormian RAPID, 40 + 20 cps.
•  účinná kombinace  

4 bylinných extraktů* 
ve vysokých dávkách

•  500 mg kozlíku  
v denní dávce

•  šetrný a nenávykový
*   Kozlík, meduňka, mučenka 

a chmel.

Darujte

Každý vyhrává  
400 Kč na lázeňský 
pobyt.

Soutěž s garantovanou výhrou: 2× 400 Kč  
na lázeňské pobyty VYHRÁVÁ KAŽDÝ!

GS Condro DIAMANT
Limitovaná edice  
100 + 50 tbl.

• mimořádná síla klinicky ověřené látky –  
2 122 mg originálního glukosamin sulfátu CliniQ®

• unikátní DIAMANT FORTESCIN® – aescin pro 
správné zásobení kloubního pouzdra, vazů a šlach

• vitamin C pro tvorbu pevné kolagenní sítě 
chrupavek a menisků

Darujte DIAMANT
mezi kloubními přípravky…

Bariéderm – Chrání, čistí a obnovuje.

Sleva -20 % na všechny kosmetické produkty značky Uriage. Akce platí od 1. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

  SLEVA 

-20 %
na všechny produkty 

Uriage

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.     * Min. 250 mg EPA a DHA denně.

• vysoká dávka omega-3  
prémiové kvality pro zdravé srdce

• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce*

• limitovaná edice NAVÍC KARTA POHODY

Omega-3  
rybí olej FORTE 
1000 mg
120 + 60 tbl.

Léčivý přípravek s účinnou látkou serenoae extractum (extrakt z plodů 
serenoy) k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• volně prodejný léčivý 
přípravek na problémy 
s močením způsobené 
zbytnělou prostatou

• užívá se 1 tobolka denně

Prostamol  
UNO 
90 měkkých tob.

NAVÍC knížka „Jak udržet funkčního muže“ za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

AKCE

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.

• limitovaná edice  
+ multifunkční hodinky  
s krokoměrem

• komplexní a prověřená  
péče o prostatu a močové cesty

• saw palmetto a kopřiva dvoudomá pomáhají udržet 
správnou funkci močového ústrojí a zdravou prostatu

• 1 tableta denně

Prostenal  
FORTE 
90 tbl.

Doplněk stravy.

• bohatý zdroj kvalitních 
omega-3

• garance 90 % v tobolce

MaxiCor® 
90 tob. 
dárkové balení

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.

• obsahuje ginkgo bilobu, 
jež napomáhá uchování  
paměti, a hořčík, který  
přispívá ke snížení míry  
únavy a vyčerpání

• pouze jedna tableta denně

• limitovaná edice NAVÍC KARTA POHODY

GinkoPrim  
90 + 30 tbl.

Doplněk stravy.
Doplněk stravy.

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 30 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 649 Kč
Ušetříte 50 Kč

549  Kč
Akční cena

Běžná cena 699 Kč
Ušetříte 150 Kč

419  Kč
Akční cena

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 449 Kč
Ušetříte 100 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

1 + 1
na všechny produkty 

Nuance
Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky NUANCE  
zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč. Akce platí od 1. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

ANTI-AGEING COMPLEX
 REGENERACE
 ANTI-AGEING
 VÝŽIVA

Doplňky stravy. Do vyprodání zásob.

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob. Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.

Doplňky stravy. Do vyprodání zásob.

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

• limitované vánoční balení

• s výtažkem ženšenu pravého

• s komplexem vitaminů

• extra velké množství 
luteinu – 25 mg

• vitamin A přispívá 
k udržení normálního 
stavu zraku

• každá kapsle přípravku obsahuje: 
– karotenoidy lutein a zeaxanthin 
– betakaroten a vitaminy C, E 
– omega-3 mastné kyseliny

• limitovaná edice ve svátečním 
dárkovém balení a navíc test KARTA 
POHODY uvnitř každého balení 

• komplexní multivitamin s minerály 
a výtažkem kořene ženšenu pro 
aktivní život po padesátce

Centrum Silver
100 + 30 tbl.
vánoční balení

Dr.Max  
GoldAktiv  
Premium
120 cps. 

OCUTEIN®  
BRILLANT  
Lutein 25 mg  
+ NAVÍC  
antistatický  
ubrousek  
na brýle
90 + 30 tob.

Dr.Max 
Lutein Complex 
Premium  
90 cps. + 30 cps. NAVÍC

Spektrum Vitalita 50+ 
90 tbl.

V nabídce také Centrum A-Z 
100 + 30 tbl. vánoční balení 
za 529 Kč.

V nabídce také Spektrum Imunita  
90 tbl. za 349 Kč.

Doplňky stravy.    * Dle průzkumů z lékáren, červen 2017.

• nejvyšší dávka hlívy ústřičné  
na trhu* s rakytníkem, echinaceou  
a selenem pro podporu obranyschopnosti

Imunit® 
Hlíva 
ústřičná 800 mg 
s rakytníkem 
a echinaceou 
100 + 100 tob.

V nabídce také Hlíva JACK HLÍVÁK pro děti 
60 tbl. + foukací fixy za 339 Kč.

Vánoční 

nabídka

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

• vitamin C podporuje přirozenou  
obranyschopnost organismu v zimním období

• vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání, 
v těhotenství, při kojení, namáhavé práci, sportu, 
infekčních onemocněních, po úrazech, ve stáří a u kuřáků

CELASKON®  
tablety 250 mg  
100 tbl.

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 439 Kč
Ušetříte 90 Kč

539  Kč
Akční cena

Běžná cena 659 Kč
Ušetříte 120 Kč

649  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč
Ušetříte 150 Kč

549  Kč
Akční cena

549  Kč
Akční cena

419  Kč
Akční cena

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 125 Kč
Ušetříte 26 Kč



VÁNOCE 
BEZ 
VRÁSEK

-100 Kč
SLEVA

Akce platí na krémy proti vráskám: HYALURON-FILLER (hluboké vrásky), VOLUME-FILLER (kontrury obličeje), HYALURON-FILLER + ELASTICITY (pružnost pleti)  
a Q10 Active (jemné vrásky, citlivá pleť). Akce platí od 1. 12. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob. Kosmetické přípravky.

Krása & zdraví

ZLATÁ MASKA  
NUANCE

ZAČÍNÁ  
ZLATÁ ÉRA  
VAŠÍ KRÁSY

1 + 1
na všechny produkty 

Nuance

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Nuance zaplatí držitelé Karty výhod Dr.Max a registrovaní zákazníci e-shopu  
www.drmax.cz za levnější z těchto dvou produktů pouze 0,01 Kč. Akce platí od 1. 12. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Doplněk stravy. Při nákupu 3 balení získáte třetí z nich za 0,01 Kč.

• 18 účinných látek

• extra silná receptura

• obsažené látky  
(biotin, selen 
a zinek) přispívají  
k udržení normálního  
stavu vlasů

Revitalon Forte 
30 cps.
Výživa vlasů od kořínků 
pro zdravé a silné vlasy 

Zdravotnický prostředek.

• krém s okamžitým 
vizuálním efektem

• dlouhodobé používání 
redukuje metličkové 
žilky až o 51 %

Remescar 
metličkové 
žilky 
50 ml

Kosmetický přípravek.

• specialista v péči 
o pokožku, napomáhá 
zlepšit vzhled jizev, strií 
a sjednotit odstín pokožky

• pečující pleťový a tělový 
olej efektivní pro 
stárnoucí pokožku 

Bi-Oil 
200 ml

2 + 1 599  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč
Ušetříte 200 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 699 Kč
Ušetříte 100 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč
Ušetříte 30 Kč



Nabídka platí pouze v uvedené týdny do vyprodání zásob. Běžné ceny jsou platné pro kamenné lékárny, v e-shopu se mohou lišit.

Dr.Max naděluje!

Voltaren Emulgel
100 g

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

Doplňky stravy.

Doplňky stravy.

Kosmetický přípravek.

Běžná cena 318 Kč
Akční cena 199 Kč Běžná cena 169 Kč

Běžná cena 449 Kč

Běžná cena 499 Kč
NAVÍC Voltaren Emulgel 
50 g za 0,01 Kč.

Při koupi 2 balení získáte 
druhé z nich za 0,01 Kč.

Při koupi 2 balení získáte 
druhé z nich za 0,01 Kč.

Při koupi  
2 balení  
získáte druhé  
z nich za 0,01 Kč.

 100 g + 50 g

NAVÍC
 AKCE
1 + 1 

 AKCE
1 + 1 

 AKCE
1 + 1 

Vibovit želé
50 ks

Centrum pro ženy/muže 
60 tbl.

BIODERMA Sensibio H2O 
500 ml

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

Běžná cena 1 250 Kč
Akční cena 850 Kč

 SLEVA 
400 Kč

Condrosulf 400 mg
180 tvrdých tob.

Na produkty vlastní 
značky Dr.Max*

* Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte 
za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč. Akce se z důvodu 

legislativního omezení nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max.

Zdravé a veselé

Adventní nabídka pro naše 
věrné klienty.

Jako poděkování za Vaši věrnost jsme pro Vás 
připravili Adventní nabídku Dr.Max. Každý  
týden tipy na vánoční dárky pro Vás a Vaše 
blízké. Darujte svým nejbližším dárek z lékárny 
Dr.Max, který potěší!

Nabídka je platná pouze pro držitele Karty 
výhod Dr.Max nebo  
pro registrované  
zákazníky e-shopu
drmax.cz.

TÝDEN 4.–10. 12. 2017



Nabídka platí pouze v uvedené týdny do vyprodání zásob. Běžné ceny jsou platné pro kamenné lékárny, v e-shopu se mohou lišit.

TÝDEN 11.–17. 12. 2017

Colafit
60 kostiček

Magne B6 Forte tablety
50 tbl.

Nutrilon Pronutra 2, 3, 4 
včetně příchutí
800 g

Gingio® tablety
90 potahových tbl.

Prostamol UNO
90 měkkých tob.

elmex® Sensitive  
zubní pasta 75 ml

Corega fixační krém 
Ochrana dásní 
40 g

Tonometr OMRON 
M300 Plus

Dr.Max Complex 3 Aktiv
180 tbl.

Ibalgin® KRÉM
100 g

Doplněk stravy.

Doplňky stravy.

Kojení je pro kojence 
nejlepší způsob výživy.

Léčivý přípravek s účinnou 
látkou suchý jinanový extrakt 
standardizovaný k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek s účinnou látkou 
serenoae extractum spissum 
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.

Kosmetický přípravek.

Zdravotnické prostředky.

Zdravotnický prostředek.

Doplněk stravy.

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

Běžná cena 379 Kč

Běžná cena 348 Kč
Akční cena 199 Kč

Běžná cena 369 Kč/ks
Akční cena 299 Kč/ks

Běžná cena 269 Kč

Běžná cena 599 Kč
Akční cena 499 Kč

Běžná cena 99 Kč

Běžná cena 109 Kč
Akční cena 69 Kč

Běžná cena 1 650 Kč
Akční cena 1 480 Kč

Běžná cena 599 Kč
Akční cena 399 Kč

Běžná cena 149 Kč

Při koupi 2 balení získáte 
druhé z nich za 0,01 Kč.

Při koupi 2 balení získáte 
druhé z nich za 0,01 Kč.

Při koupi 2 balení získáte 
druhé z nich za 0,01 Kč.

V akci více druhů.

Při koupi 2 balení získáte 
druhé z nich za 0,01 Kč.

 AKCE
1 + 1 

 AKCE
1 + 1 

 AKCE
1 + 1 

 AKCE
1 + 1 

 SLEVA
100 Kč

 SLEVA
200 Kč

 SLEVA
140 Kč
při koupi 2 ks

 SLEVA
40 Kč

Na produkty vlastní 
značky Dr.Max*

* Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte 
za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč. Akce se z důvodu 

legislativního omezení nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max.

Na produkty vlastní 
značky Dr.Max*

* Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte 
za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč. Akce se z důvodu 

legislativního omezení nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max.

 SLEVA
170 Kč

NAVÍC Magne B6 Balance  
20 sáčků za 0,01 Kč.

 AKCE
1 + 1 

TÝDEN 18.–24. 12. 2017

(100 g = 37,38 Kč)



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

1 + 1
na všechny produkty 

Nuance
Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky NUANCE  
zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč. Akce platí od 1. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

RADIANCE CONTROL
 ROZJASNĚNÍ 
 ANTI-STRESS 
 VITALITA

Reklama na léčivé přípravky. 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.

Léčivé přípravky k orálnímu užití. Čtěte pečlivě příbalové letáky.

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

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

• tlumí bolest,  
zarudnutí, otok

• eukalyptová příchuť

• unikátní kombinace účinných látek

• snižuje lokální známky zánětu: 
bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla

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

Septabene®  
3 mg / 1 mg pastilky
16 pastilek

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

V nabídce také ostatní druhy Olynth® za ceny od 85 Kč.

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 85 Kč.

V nabídce také Paralen® Grip chřipka a kašel 24 tbl. 
za 119 Kč.

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

• léčí vlhký kašel

• působí na hustý hlen, rozpouští ho  
a usnadňuje tak vykašlávání

• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

ACC® LONG  
600 mg 
20 šumivých tbl.

Léčivý přípravek s účinnou látkou chlorhexidini digluconas 
k orálnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• léčí příčinu bolesti v krku

• ničí viry a široké 
spektrum bakterií

• vhodná prevence a léčba aftů

Septofort 2 mg 
24 tbl.

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

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

• navíc obsahuje i éterické oleje z máty a eukalyptu

• vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let

Muconasal® 
Plus 10 ml

Volně prodejné léčivé přípravky 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.

NAVÍC kapesníčky ke každému 
léčivému přípravku Olynth® 
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

AKCE

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 115 Kč
Ušetříte 16 Kč

75  Kč
Akční cena

Běžná cena 95 Kč
Ušetříte 20 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 195 Kč
Ušetříte 26 Kč

109  Kč
Akční cena

Běžná cena 135 Kč
Ušetříte 26 Kč

95  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč
Ušetříte 14 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 50 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 10 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

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

A-Derma  |  Avène  |  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

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Před použitím čtěte příbalový leták.

• horký nápoj pro účinnou úlevu 
od příznaků chřipky a nachlazení

• k užití od 16 let

Vicks  
SymptoMed  
Forte citrón 
10 sáčků

V nabídce také Vicks SymptoMed Classic citrón 
500 mg / 12,2 mg 14 sáčků za 119 Kč.

V nabídce také COLDREX MAXGRIP 
CITRON 10 sáčků za 149 Kč.

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

• horký nápoj s kombinací 3 účinných 
látek, který uleví od příznaků chřipky 
a silného nachlazení

• snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy,  
bolesti v krku a uvolňuje ucpaný nos

COLDREX MAXGRIP  
LESNÍ OVOCE  
10 sáčků

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek užívaný 
tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných 
forem neproduktivního kašle. K vnitřnímu užití. 
* U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.

• léčba suchého 
a dráždivého kašle

• pro děti od narození* 
a dospělé

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

Drosetux 
neo 150 ml

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• tlumí bolest hlavy  
a krční páteře

• snižuje svalové a psychické napětí

ATARALGIN 
tablety 
50 tbl.

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

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

• snižuje horečku

• tlumí zánět

• pro dospělé  
a dospívající od 12 let

Ibalgin® 400 
100 tbl. 
Účinné analgetikum:

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

• tlumí bolest, snižuje  
teplotu, pomáhá při chřipce

• nedráždí žaludek

• je vhodný i pro diabetiky

• vyroben v České republice

Paralen® 500 
24 tbl.

Doplněk 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.

119  Kč 
Akční cena

Běžná cena 165 Kč
Ušetříte 46 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 30 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 10 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 39 Kč
Ušetříte 10 Kč 149  Kč

Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 30 Kč

199  Kč
Akční cena

109  Kč
Akční cena

Běžná cena 125 Kč
Ušetříte 16 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

1 + 1
na všechny produkty 

Nuance
Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky NUANCE  
zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč. Akce platí od 1. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

HYDROBALANCE CONTROL
 HYDRATACE
 ROVNOVÁHA
 SVĚŽEST

• obsahuje gymnema sylvestre, 
která přispívá ke stabilizaci  
a udržení normální hladiny cukru v krvi a snižuje chuť 
na sladkosti, čímž přispívá k redukci váhy

Gurmar 
DIAMizin
50 cps.

Doplněk stravy.

Zdravotnické prostředky.

Corega Originál Extra silný 40 g 
+ Bio tablety 30 ks

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• poskytuje rychle dvojí úlevu 
od pálení žáhy a zažívacích potíží

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

• zmírňuje pálení žáhy

• přípravek působí rychle 
a dlouhodobě

• vhodný i pro těhotné 
a kojící ženy

Gaviscon 
Duo Efekt 
žvýkací tablety 
48 tbl.

GAVISCON
Liquid Peppermint
300 ml

V nabídce také Gaviscon Duo Efekt žvýkací 
tablety 24 tbl. za 99 Kč a Gaviscon Liquid 
Peppermint 150 ml za 69 Kč.

Praktická dóza pro Vaši 
zubní náhradu NAVÍC.  
Do vydání zásob.

Doplněk stravy.

• komplexní složení hořčíku a vitaminů B1, B6 a B12

• vhodné pro dlouhodobé užívání

Magnesium 
B-Komplex 
Glenmark  
100 + 20 tbl.

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.

Zdravotnické prostředky.

• spolehlivý a přesný,  
pro 2 uživatele,  
snadné a příjemné  
ovládání, velký displej

• záruka 3 roky, kapacita 
baterií na 1 500 měření, 
měří systolický a diastolický 
tlak, včetně tepu 

TENSOVAL 
Comfort 
Family + 
adaptér

Zdravotnické prostředky.

• pro klinicky přesné a ověřené 
měření krevního tlaku a pulzu

• NOVINKA s EASY manžetou 
se snadným utažením  
(22–42 cm), nahrazuje 2 manžety 
(pro normální a silnou paži)

• technologie Intellisense pro klinicky 
přesné měření krevního tlaku

• balení se síťovým zdrojem 
v hodnotě 300 Kč

OMRON M300 Plus 
se síťovým zdrojem

V nabídce také tonometr  
OMRON M2 AC-Plus se síťovým zdrojem za 1 390 Kč.

V nabídce také tonometr TENSOVAL Comfort 
Classic, univerzální manžeta za 999 Kč.

Reklama na léčivé přípravky. Léčivá žvýkací guma s účinnou látkou 
nicotini resinas k orálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• zmírňuje chuť na cigaretu

• umožňuje plynule reagovat 
na potřebu doplnění  
nikotinu v těle

• dovoluje postupné snižování 
dodávané dávky nikotinu

• neobsahuje cukr

Nicorette® Classic Gum 4 mg, 
léčivá žvýkací  
guma, 105 ks
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI  
NA KOUŘENÍ

V nabídce více druhů.

Fixační krém  
+ čisticí tablety  
pro kompletní péči  
o Vaši zubní náhraduAKCE

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 20 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 50 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 70 Kč

169  Kč
Akční cena

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč
Ušetříte 40 Kč

769  Kč
Akční cena

Běžná cena 899 Kč
Ušetříte 130 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 40 Kč

1 390  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 790 Kč
Ušetříte 400 Kč 1 650  Kč

Akční cena



Péče o dítě

Bébé – Péče o dětskou pokožku   SLEVA 

-20 %
na všechny produkty 

Uriage

Sleva -20 % na všechny kosmetické produkty značky Uriage. Akce platí od 1. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

s termální vodou Uriage

Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.Kosmetický přípravek. CZ/VCK/17/0011.

• nová léková forma měkké žvýkací tobolky

• proti horečce a bolesti

• bez nutnosti zapíjení

• pro děti od 7 let

• zvláčňující a zklidňující 
balzám pro děti od 6 měsíců

• přináší pocit zklidnění, 
pohodlí a relaxace

Nurofen  
Junior Pomeranč
12 žvýkacích měkkých tob.Vicks 

BabyBalsam 50 g

* Akční cena 299 Kč za 1 ks je platná při jednorázovém nákupu 6 ks  
s Kartou výhod Dr.Max. Akce neplatí pro počáteční výživu.

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

Při koupi 6 balení obdržíte šesté balení za 0,01 Kč. Akce je platná  
pouze s Kartou výhod Dr.Max. (při využití akce 100 g = 45,63 Kč)  
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

• pokračovací a batolecí mléka Nutrilon podporují 
úspěšný rozvoj děťátka

• s vitaminy A, C a D, které přispívají ke správné imunitě

• výživa pro podporu  
imunity zdravých  
dětí s citlivým zažíváním

• s vitaminy A, C a D, které přispívají  
ke správné funkci imunitního systému

Nutrilon  
Pronutra 2, 3 a 4 
800 g včetně příchutí

Nutrilon  
Profutura  
2, 3 a 4, 800 g

420 Kč 
SLEVA*

* Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček 
v období 04/2014 – 04/2017; zdroj IMS, počet prodaných kusů.

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

Sunar 
complex 2, 3, 4 a 5 
600 g
• lahodně mléčná chuť

• vápník a vitamin D  
pro normální růst kostí

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Běžná cena 269 Kč za 1 ks. (při využití akce 100 g = 33,17 Kč)

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 33,17 Kč) 
Dr.Max cena je platná pouze s Kartou výhod Dr.Max.

• vitaminy A, D a železo, které  
přispívají k normální funkci imunity

• probiotika – Bifidobacterium lactis

• nenasycené mastné kyseliny – DHA/ARA

Amilk Bifido 2, 3  
600 g

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 52,38 Kč)

• mléčná kojenecká výživa 
při alergii v rodině

Nutrilon 2, 3 HA 
ProExpert 
800 g

V nabídce také Nutrilon 2 AR 800 g za 349 Kč (100 g = 
43,63 Kč) a Nutrilon 2 Comfort ProExpert 400 g za 219 Kč 
(100 g = 54,75 Kč).

V nabídce také Sunar gravimilk 
300 g různé druhy za 129 Kč.

NOVINKA

5 + 1

299 Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

Běžná cena 369 Kč/ks
Ušetříte 70 Kč/ks

259  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 40 Kč

419  Kč
Akční cena

Běžná cena 489 Kč
Ušetříte 70 Kč

149  Kč
Akční cena

199 Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

Běžná cena 269 Kč/ks
Ušetříte 70 Kč/ks

365 Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

Běžná cena 439 Kč/ks
Ušetříte 74 Kč/ks

Běžná cena 269 Kč 
Ušetříte 70 Kč

Dr.Max cena

199   Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 50 Kč



Veterinární přípravky

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 1. do 31. 12. 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.

HRAČKA NAVÍC!
FARMA LAMPIČKA

NA KOLEČKÁCH!

inz_vibovit_vianoce_drmax_190x70_33.indd   1 25.10.17   11:33

Doplňky stravy. CZ/FSUP/17/0024.

Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Víme, 
jak se rodí 

opravdová 
přátelství

AKCE 1+1*

* Při nákupu jakéhokoliv produktu 
PET HEALTH CARE obdržíte druhý 
NAVÍC za 0,01 Kč vč. DPH. Nabídka se 
vztahuje na tyto veterinární přípravky: 
Fytoobojek, Fytopipety, Parazyx, Péče 
o klouby, zažívání, srdce, srst-šampon 
a zuby. Nabídka platí do 31. 12. 2017 
nebo do vyprodání zásob.Veterinární přípravek.

• výživné látky s omega 
mastnými kyselinami 
k intenzivní regeneraci  
kůže a srsti vašeho psa

• speciálně ochucené 
tablety pomáhají  
dostat nekonečné línání 
a svědění pod kontrolu

Koupí balení Zdravá  
srst podpoříte útulek 
Dogpoint sumou 30 Kč.

Proactivet  
Zdravá srst  
90 tbl.

Doplněk stravy. Do vyprodání zásob.

• s vitaminem C a zinkem, které pomáhají  
podporovat imunitní systém

• navíc obohacené o betaglukany
• bez umělých barviv, cukru, konzervantů, lepku a laktózy

Marťánci  
s Imunactivem  
+ Hexbug AquabotTM ryba
50 + 50 tbl., příchuť Mix

Limitovaná edice s originální Hexbug AquabotTM 
rybičkou – Vaše děti objeví kouzlo oceánu. Ponořte 
rybičku do vody a sledujte, jak rychle umí plavat. Doplněk stravy. 

Do vyprodání 
zásob.

• skvělá chuť

• bez příměsí 
a konzervačních 
látek

RAKYTNÍČEK  
multivitaminové  
želatinky +  
NAVÍC mini  
hlavolam  
70 ks

Funkční čaje. (100 g = 145 Kč)

• funkční bylinný čaj

TEEKANNE 
Nachlazení 
se zázvorem 20 g

V nabídce více druhů.

339  Kč

229  Kč
Akční cena

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč
Ušetříte 20 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 369 Kč
Ušetříte 70 Kč

299  Kč
Akční cena


