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OBLEČTE 
SVOU PLEŤ 
DO SAMETU. 
I NAD 
EKZÉMEM 
SE DÁ VYHRÁT!

NEJLEPŠÍ TIPY 
NA VÁNOČNÍ 

DÁRKY

EUCERIN HYALURON-FILLER 
denní krém 50 ml + noční krém 50 ml

Vyplňuje i hluboké vrásky zevnitř.

EUCERIN HYALURON- 
-FILLER + ELASTICITY 
denní krém 50 ml + 
noční krém 50 ml

Zlepšuje pružnost zralé 
pleti, vyplňuje vrásky.

EUCERIN VOLUME-FILLER 
denní krém 50 ml + noční 
krém 50 ml

Zpevňuje kontury obličeje, 
vyplňuje vrásky.

Akční cena
1 190 Kč
Běžná cena
1 390 Kč

Ušetříte
200 Kč

Akční cena
1 190 Kč
Běžná cena
1 450 Kč

Ušetříte
260 Kč

Akční cena
1 190 Kč
Běžná cena
1 450 Kč

Ušetříte
260 Kč
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Vybírání vánočních dárků pro vaše nejbližší 
je krásný, ale náročný úkol. Proto jsme pro 
vás připravili malého průvodce profesionální 
dermokosmetikou z lékáren Dr.Max, 
abychom vám usnadnili ježíškovskou práci. 

Pořiďte letos dárky u nás a v ušetřeném čase 
intenzivně pracujte na pravém vánočním 
lebedění. 

Přejeme vám krásné Vánoce,

Váš Dr.Max

Vichy Liftactiv Fresh Shot 10 ml
Antioxidační intenzivní kúra proti známkám únavy pleti. Pleť vypadá okamžitě  
odpočatě a pevnější. Jemné linky jsou redukovány. Tón pleti je zářivější.

EUCERIN Q10 ACTIVE  
denní krém 50 ml + noční krém 50 ml

Složení s vysokým obsahem koenzymu Q10 redukuje 
jemné linky a vrásky. Neobsahuje barviva, parfemace 
a parabeny, vhodné  pro citlivou pleť.

EUCERIN  
CITLIVÁ POKOŽKA 
Relipidační sprchový olej pH5 
200 ml a Regenerační krém 
na ruce pH5 75 ml

Unikátní složky s hodnotou pH5 
hydratují pokožku a zanechávají 
ji na dotek vláčnou a hebkou. 

INDULONA 
Krém na ruce 85 ml  
+ Tělové mléko 250 ml  
+ Univerzální krém 75 ml

Neobsahuje žádné 
alergeny. Vhodná pro 
nejcitlivější pokožku 
dětí a dospělých.

Z novinek od Vichy za poslední rok rozhodně stojí 
za vyzkoušení revoluční péče Slow Âge, která zpomaluje  
vznik projevů stárnutí pleti.

Vybírat ale můžete i z dalších oblíbených dámských řad:  
Ideália, Neovadiol, Neovadiol Magistral, Liftactiv a Aqualia,  
nebo obdarujte muže balíčkem Vichy Homme.

Vichy TIP 
Účinně působí proti únavě pleti, složení obsahuje účinný 
koktejl oxidantů, jako jsou 15 % čistého vitaminu C a vitamin E, 
extravit z borovice přímořské a fragmentovanou kyselinu 
hyaluronovou pro dosažení klinicky prokázaných výsledků 
během pouhých 10 dnů. Pro každou ženu, která hledá rychlé 
řešení pro dosažení zdravě vypadající, odpočaté a mladistvé 
pleti, a to bez ohledu na životní styl.

Akční cena
1 090 Kč
Běžná cena
1 390 Kč

Ušetříte
300 Kč

Slow Âge denní péče 50 ml 
+ oční péče 15 ml

Akční cena
990 Kč

Běžná cena
1 190 Kč

Ušetříte
200 Kč

Akční cena
319 Kč

Běžná cena
379 Kč

Ušetříte
60 Kč

239 Kč
Akční cena

Akční cena
649 Kč

Běžná cena
749 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena
1 090 Kč
Běžná cena

1 490 Kč
Ušetříte

400 Kč

Vichy Liftactiv Supreme 
denní péče 50 ml + noční 
péče 50 ml

Vichy naděluje své nejlepší řady
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Někdy atopický ekzém vzniká jako alergická reakce na alergen, 
který běžné alergologické testy mohou, ale také nemusí odhalit. 
V celé řadě případů se tak nikdy nevyjasní, co přesně atopii 
u daného člověka způsobuje, a nedá se tak rozvoji ekzému 
účinně předcházet. 

Až u 40 % kojenců se projeví ekzematické symptomy, jako 
zarudlá, suchá a šupinatá pokožka zejména v oblasti zápěstí, 
podkolenní jamky, krku či tváře. Až v polovině případů se ale 
projevy ekzému s věkem samovolně vytrácejí a kolem školního 
věku dítěte zcela vymizí. 

Běžná léčba: kortikoidy

Pokud alergologická vyšetření neodhalila alergický původ 
atopického ekzému, pak je možné pouze zmírňovat jeho projevy. 
Výborné výsledky má léčba mastmi na bázi kortikosteroidů, které 
v běžné intenzitě použití na postižená místa kojence či batolete 
nepředstavují pro dítě žádné zdravotní riziko, bohužel ihned 
po ukončení léčby se zpravidla projevy ekzému vracejí. Mají tedy 
sice mocný, ale pouze krátkodobý efekt. 

Bioderma Atoderm zklidňuje i chrání

Francouzská Bioderma vyvinula speciální složení kosmetických 
přípravků řady Atoderm, které dokážou atopickou pokožku rychle 
zklidnit a zároveň trvale obnovují přirozenou kožní bariéru díky 
exkluzivnímu komplexu Lipigenium™ vyrobenému z biolipidů, 
které jsou součástí svrchní vrstvy kůže, takzvané epidermis. 

Velkým trumfem řady Atoderm je patentovaná složka  
Skin Barrier Therapy™.  

Většina přípravků z řady Atoderm je vyvinuta s ohledem 
na potřeby nejmenších (a nejkrásnějších) spotřebitelů a bez obav 
je můžete používat na pokožku batolat, kojenců i novorozeňat. 
U předčasně narozených dětí konzultujte užívání přípravků 
Atoderm se svým pediatrem.

Za posledních 20 let se v Česku zdvojnásobil výskyt onemocnění atopickým ekzémem 
a dnes se zhruba 20 % populace v různé míře potýká s touto chronickou a krajně 
nepříjemnou kožní chorobou. 

Bioderma 
pro atopickou pokožku

BIODERMA 
Atoderm Intensive 
Baume 500 ml

Akční cena

499 Kč
Běžná cena
599 Kč

Ušetříte
100 Kč

#ZdravejsiPlet 
#BudteKrasna

Atoderm Intensive Baume
Zklidňující a obnovující balzám na atopickou, 
podrážděnou a citlivou pokožku.

Patent Skin Barrier Therapy™ přináší:

• obnovení a posílení funkce kožní bariéry

• snížení  potřeby škrábání

•  hypoalergenní – bez parabenů –  
bez parfemace

SLEVA 

100 Kč
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Za vším hledejte vodu

 Když kůže křičí o pomoc            

Pokožka představuje ochrannou bariéru našeho těla před vlivem 
různých vnějších (chlad, suchý vzduch, sezonní změny, nevhodná 
péče) a vnitřních faktorů (hormonální změny, věk, užívání léků), 
kterým je neustále vystavována. Tato bariéra se může rychle 
narušit. Narušená kůže může praskat, olupovat se, vznikají na ní 
začervenalá místa, která máme spojená s pocitem svědění, pálení 
a bolesti. Jejím narušením se zároveň ztrácí velké množství vody 
z hlubších vrstev pokožky, což je zásadní a má za následek její 
přetrvávající suchost.                  

 Od zdraví ke kráse            

Je to právě v přírodním národním parku Haut-Languedoc, kde 
po dlouhé padesátileté cestě z hlubin vyvěrá termální voda Avène. 
Voda, která se v čase nemění, což jí zajišťuje unikátnost. Je tvořena 
minerálním a biologickým bohatstvím, jehož blahodárné účinky 
na kůži byly prokázány četnými vědeckými studiemi. Termální voda 
Avène s bohatým obsahem aktivních účinných látek je vhodná 
k ošetření i nejcitlivější kůže. Termální voda Avène je součástí 
téměř všech produktů značky Eau Thermale Avène, díky čemu 

jsou vhodné pro citlivou a přecitlivělou kůži. Zklidňují, zjemňují 
a působí proti podráždění a svědění. Zároveň doplňují v každé 
citlivé kůži vodu, kterou potřebuje ke správnému fungování. 

Vánoční tipy od Avène: 
1. Micelární voda 400 ml pro důkladné odlíčení všech typů pleti.            

2. Extra výživný kompenzační krém 50 ml pro suchou pleť 
 na každý den.            

3. Zklidňující hydratační maska 50 ml pro vaše chvíle relaxace.            

4. Physiolift PRECIZNÍ Výplň vrásek 15 ml, odborná péče 
 pro pleť bez hlubokých vrásek.            

5. Serenage noční krém 40 ml postupně uvolňuje 
 regenerační aktivní látky v průběhu celé noci.            

6. Řasenka s vysokou snášenlivostí 7 ml, která krásně natočí 
 a prodlouží vaše řasy.            

7. Tyčinka na citlivá místa SPF 50+ 8 g, abyste i na horách 
 zůstali zdraví a krásní.

Více informací na www.avene.cz

Čas běží jako voda, a už tady máme opět Vánoce. Toto období je spojeno 
s předvánočními přípravami a nákupy a příjemnými chvílemi strávenými v rodinném 
kruhu, ale také se změnou z babího léta do chladivého zimního počasí. Vítr, déšť, sníh 
a přechody mezi teplem a zimou, to vše neblaze působí na naši kůži.   

Specialista v péči o citlivou 
a přecitlivělou pleť.

3 za cenu 2Avène
Hydratační 
zklidňující 
maska 
50 ml

Termální voda  
ve spreji 
300 ml

Extra výživný 
kompenzační krém 
50 ml

Při nákupu 3 libovolných produktů značky Avène zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.
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URIAGE Bébé  
Sprej s obsahem mědi 
a zinku pro nejmenší 
na pokožku se sklonem 
k opruzeninám  
100 ml

URIAGE Bébé 
Mycí krém 
pro nejmenší 
500 ml

URIAGE Bébé  
Krém 
na přebalování 
pro nejmenší  
100 ml

Adventní akční týdny

Lipikar 
Baume AP+ 
400 ml

Toleriane 
200 ml

Lipikar Stick 
AP+ 
15 ml

TÝDEN 4.–10. 12. 2017 
Na začátku prosince si můžete vybrat z široké zvýhodněné nabídky La Roche Posay.

BIODERMA  
Micelární voda Sensibio H2O 

500 ml

TÝDEN 18.–24. 12. 2017 
Poslední týden do Vánoc jsme vyhradili pro ty nejdůležitější lidi na světě. 
Francouzská řada Uriage letos přišla s celou řadou určenou pro miminka 
a něžně ji pojmenovala Bébé.

1 + 1
TÝDEN 

11.–17. 12. 2017

Při nákupu 2 micelárních vod Bioderma Sensibio H2O 
500 ml zaplatíte za druhou z nich pouze 0,01 Kč.

TÝDEN 11.–17. 12. 2017 
K dokonale šetrnému čištění citlivé  
pokožky přizvěte i micelární vodu  
Sensibio od Biodermy.

Při nákupu dvou kosmetických přípravků Uriage Bébé zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

Inspirovali jsme se čokoládovým adventním 
kalendářem pro děti a nachystali jsme si pro 
vás takový adventní dermo kalendář. 

Při nákupu libovolných kosmetických produktů La Roche-Posay v minimální hodnotě 890 Kč získáte slevu 300 Kč. 

SLEVA 
300 Kč

TÝDEN 
4.–10. 12. 2017 1 + 1

TÝDEN 

18.–24. 12. 2017

Nabídka je platná pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max v uvedené týdny do vyprodání zásob.
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Sametová 

”dermo“ revoluce

Rozhodně se seznamte se 
značkou Excipial, její řada Repair 
dokáže opravit vaši pokožku 
jako mávnutím kouzelného 
proutku, díky glycerinu, 
jojobovému a pupalkovému 
oleji. Komplexní péče o ruce 
nyní ve výhodném balení – 
ochranný i regenerační krém. 

Pro maximální zklidnění 
a zvláčnění pleti přizvěte 
na pomoc konopí. Česká 
dermokosmetika Epiderma 
využívá ve svých přípravcích 
unikátní kompozici Betuldiol® 
z extraktu konopí a břízy. 

Pořádný problém pro pleť 
ale může znamenat i akné, 
a bohužel se vůbec nevyhýbá 
ani starším ročníkům.  
Vyzkoušet můžete recept  
francouzské Biodermy, která 
formulí Bakuchiol + Fluidactiv™ 
pomáhá regulovat množství 
kožního mazu.

Ekzém ani akné nejsou stav, se 
kterým se nedá nic dělat. Tak si 
konečně užijte zimu, kdy bude 
vaše pleť taková celá… 
sametová. 

Na letošní zimu si pořiďte 
dokonale hebkou pokožku, díky 
kosmetickým řadám speciálně 
vyvinutým pro ekzematickou a problematickou pleť  
můžeme dát sbohem suché a podrážděné pokožce,  
která trpí střídáním suchého tepla a mrazivých polibků. 

EPIDERMA 
Bioaktivní CBD krém 

při ekzému 
50 ml

359 Kč
Běžná cena
399 Kč

Ušetříte
40 Kč

Akční cena

DUCRAY 
KELUAL DS 100 ml

Šampon proti lupům

Akční cena

239 Kč
Běžná cena
339 Kč

Ušetříte
100 Kč

Péče o vlasy a vlasovou pokožku 
při lupovitých stavech.

Pomáhá 
předcházet 
opakovaným 
výskytům 
 lupů

Lupy neboli odlupující se šupinky jsou běžný problém, se kterým 
se během života setká až 50 % populace. Tento stav je často 
doprovázen svěděním. Příznaky se mohou lišit a jejich závažnost 
může být v rozmezí od mírného šupinatění (podobné suché 
pokožce) až po závažné odlupování vlasové pokožky.

Jedním ze závažných lupovitých stavů je seboroická dermatitida. 
Péče o tyto lupovité stavy musí být zaměřena na základní faktory 
vzniku seboroické dermatitidy (nadprodukce mazu, podráždění 
a zčervenání a přemnožení kvasinek rodu Malassezie).

Pečující šampon Kelual DS jemně čistí vlasovou pokožku 
a odstraňuje lupy díky látce keluamid. Kyselina β-glycyrrhetinová 
poskytuje okamžitou a dlouhotrvající úlevu od svědění 
a zčervenání. Navíc kombinace látek ciclopiroxolamin a pirithion 
zinku zmírňuje množení kvasinek, které způsobují vznik lupů.

Kelual DS šampon je vhodný k péči o závažné lupy, které se 
opakovaně vracejí.

Sleva 100 Kč platí na kosmetické přípravky značky Ducray.

100 Kč
na celou značku 

Ducray

SLEVA

EXCIPIAL REPAIR 50 ml 
Výhodné balení komplexní péče o ruce

Při nákupu Excipial Repair 50 ml 
získáte Excipial Protect 50 ml 
NAVÍC za 0,01 Kč, 

1 + 1

BIODERMA Sébium  
Gel Moussant 200 ml  
+ Sébium Global 30 ml 
+  Motivační diář  

blogerky  
Lucy Pug

Komplexní péče 
o aknózní pleť

Akční cena

799 Kč

NÁŠ TIP

Při nákupu BIODERMA Sébium 
Gel Moussant 200 ml a Sébium 
Global 30 ml získáte NAVÍC 
Motivační diář blogerky Lucy 
Pug za 0,01 Kč.

Diář 

NAVÍC



 Jednoduché 
 pravidlo na

 chytré dárky
Úplně vynechám teorii a uvedu příklad.
Zahradnici místo květiny (nemusí se hodit)
pořídím stoličku na pletí. Labužníkovi místo  
sýra koupím třeba speciální nůž na sýry.

Jeden produkt bych vám 
ráda přiblížila víc, je to sprej 
Puressentiel na osvěžení  
vzduchu v místnosti. 

Je připraven ze 12 esenciálních 
olejů a jeho přírodní složení 
napomáhá relaxaci, uvolnění 
a přispívá ke klidnějšímu spánku.

Puressentiel 
Rest and Relax 
75 ml

REMESCAR Metličkové žilky 50 ml

Metličkové žilky nemusí být trvalé, i s nimi lze bojovat a zvítězit. 
Existuje unikátní krém s okamžitým viditelným efektem.

Inca Collagen 
30 sáčků (30× 3000 mg)

100% mořský bio-aktivní kolagen.

Eyelash Booster 2,7 ml

Moderní kombinace účinných látek
s hyaluronem a panthenolem stimuluje
přirozený růst řas. Oční snášenlivost
dermatologicky potvrzena.

NUXE Zázračný olej 100 ml

Zázračný olej Nuxe pokožku zvláční 
a rozzáří, má charakteristickou
a nezaměnitelnou vůni a nádherný flakon.
Francouzský olejový miláček je luxusním
dárkem pro každou ženu.

K nákupu Nuxe Zázračného 
oleje 100 ml, Parfemované vody 
Prodigieux® 50 ml, Delikátní 
tělové vůně 100 ml nebo Relaxační 
tělové vůně 100 ml získáte NAVÍC 
originální svíčku za 0,01 Kč.

799 Kč

Akční cena

599 Kč
Běžná cena
799 Kč

Ušetříte
200 Kč

Akční cena

1179 Kč
Běžná cena
1 290 Kč

Ušetříte
111 KčAkční cena

599 Kč
Běžná cena
699 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena

439 Kč
Běžná cena
549 Kč

Ušetříte
110 Kč

U dárků se držím pravidla
„nadstavba“. Co to znamená?

Svíčka 

NAVÍC

NOVINKA

Nejvděčnějším dárkem je ale kosmetika, tak místo denního 
krému (každý už má svůj osvědčený) vyberu sérum či olej.

Dále najdete pár tipů na přesně takové „nadstavbové“ dárky 
pro vaše milované.

Bi-Oil 200 ml

Bi-Oil zajistí efektivní prevenci strií v oblasti bříška,
boků, hýždí a stehen. Také napomáhá zlepšit vzhled
jizev a sjednotit odstín pokožky.

Doplněk stravy.



www.beautybuzz.cz

NUANCE 
Magical Supreme Lifting 
50 ml  
Denní krém  
pro suchou pleť

NUANCE 
Magical Supreme Lifting 
Zlatá maska 
50 ml  

NUANCE 
Magical Supreme Lifting 
50 ml  
Noční krém pro všechny 
typy pleti

 Dárek pro mamku 

Vy moc dobře víte, z čeho nebo spíš z koho má vaše 
maminka vrásky. Tak jí pořiďte péči Supreme Lifting 
od francouzské Nuance, je totiž stvořena pouze z těch 
přírodních aktivních látek, které opravdu přinášejí anti-age 
efekt, na pleti je proto lehká jako dotek motýlích křídel. 
Zároveň jsou ale účinné složky v mimořádně vysokých 
koncentracích, proto jsou také mimořádně účinné. 

Tak snad budou ty další vrásky už jen a jen od smíchu.

Mimochodem...

Seznamte se s miláčkem letošní kosmetické sezony, 
omlazující efekt se hodí nejen zralým ženám, ale 
i jako pleťový energizer před večírkem nebo záchrana 
po probdělé noci. Zlatá maska od Nuance je zlatá! 
Dokonce i barvou!

Máte dceru? Vsadíme se, že je krásná. Ale ovšem! Pro vás 
je to nejkrásnější děvče na světě. A její pleť si zaslouží 
špičkovou hydratační péči, protože co se v mládí piplá, 
to se ve stáří vrátí. Tak jsme pro ni připravili 20% slevu 
na dermokosmetické hrdiny od Uriage. Může se hodit 
třeba micelární voda pro dokonalé čištění pleti, termální 
voda pro každodenní osvěžení a speciální „cica“ krém, 
který okamžitě a vysoce efektivně zaceluje svrchní vrstvu 
kůže, podrážděné třeba od mrazu či ekzému. 

A držíme pěsti, ať mrazem přejde co nejméně. 

Dárek pro dceru

URIAGE 
Termální voda 
150 ml

URIAGE 
Bariéderm 
regenerační 
krém s obsahem 
mědi a zinku 
40 ml

URIAGE 
Micelární termální 
voda pro normální  
až suchou pleť 
250 mlSLEVA 

-20 %
na celou značku 

URIAGE

1 + 1
na celou značku 

NUANCE

NOVINK
A

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Nuance zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

Sleva 20 % na všechny kosmetické 
přípravky značky Uriage.



Nabídka platí pouze v uvedených dermocentrech lékáren Dr.Max:

Nabídka platí od 1. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Za tiskové chyby neručíme.

Beroun, Králův Dvůr
Plzeňská 396

Brandýs nad Labem, Kaufland
Zápská 2600

Brno, Dům zdraví
Jugoslávská 770/13

Brno, Globus
Hradecká 40

Brno, OC Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1

Brno, Bystrc
Jakuba Obrovského 1389/1b

Brno, OC Campus
Netroufalky 14–16

Brno, Olympia
U Dálnice 744

Brno, Padowetz
Bašty 413/2

Česká Lípa, Kaufland
Mimoňská 3090

České Budějovice, Globus
České Vrbné 2327

Frýdek Místek, Tesco
Příborská 2270

Havířov, Globus
U Skleníků 1490/24

Hodonín, Kaufland
Dvořákova 4115/6

Hradec Králové, OC Orlice
Víta Nejedlého 1063

Chrudim, Kaufland
Slov. nár. povstání 1081

Jablonec, OC Central
Komenského 18

Jeseník
Masarykovo náměstí 24

Jihlava, Kaufland
Romana Havelky 1241

Karlovy Vary, Globus
Obchodní ulice 30

Karlovy Vary, OC Varyáda
Kpt. Jaroše 375/31

Karviná, OC Karviná
Nádražní 1939/4a

Krnov, Albert
Revoluční 2312/27

Lanškroun
Dvořákova 1163

Liberec, Globus
Sousedská 600

Liberec, OC Forum
Soukenné nám. 669/2a

Mladá Boleslav, OC Bondy
tř. Václava Klementa 1459

Mladá Boleslav, OC Olympia
Jičínská 1350

Nový Jičín, OC Tabačka
Přemyslovců 1/2252

Olomouc, Globus
Pražská 248/39

Olomouc, OC Šantovka
Polská 1

Opava, Kaufland
Hlučínská 1605/49

Opava
Krnovská 739/165a

Opava 
Masarykova tř. 19

Orlová, Lidl
17. listopadu 1432

Ostrava, Tesco Třebovice
Sjízdná 5554/2

Ostrava, Globus
Opavská 326/90

Ostrava, Hrabůvka
Horní 1457/59

Ostrava, OC Laso
Masarykovo náměstí 3090/15

Pardubice, Albert
Palackého tř. 2748

Pardubice, Trnová, Globus
Poděbradská 293

Písek
Alšovo náměstí 11

Plzeň, OC Plaza
Radčická 2

Plzeň, Tesco
U Letiště 2

Poděbrady
Riegrovo náměstí 178/3

Praha 1 
Vodičkova 40

Praha 1, Florentinum
Na Poříčí 30

Praha 2
Karlovo námětí 8

Praha 2, Hlavní nádraží
Wilsonova 300/8

Praha 4, Modřany, Poliklinika
Soukalova 3355

Praha 5, Galerie Butovice
Radlická 520/117

Praha 5, Metropole Zličín
Řevnická 1/121

Praha 5, OC Nový Smíchov
Plzeňská 8

Praha 6, Bubeneč
Vítězné náměstí 13

Praha 6, Suchdol
Suchdolské nám. 445/7

Praha 9, Čakovice Globus
Kostelecká 822

Praha 9, Letňany Tesco
Veselská 663

Praha 10
Veronské náměstí 403

Praha 10, OC EDEN
U Slávie 1527

Strakonice
Katovická 1303

Teplice, OC Olympia
Srbická 464

Třinec, Albert
Lidická 1269

Trutnov
Horská 64

Trutnov, Albert
Žižkova 515

Turnov, Lidl
Svobodova 2248

Uherský Brod
Bří Lužů 2251

Ústí nad Labem, Albert
Krušnohorská 3371/2

Ústí nad Labem, Kaufland
Všebořická 389/53

Zlín, Kaufland
Tyršovo nábřeží 5498

Zlín, OC Centro
3. května 1170

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.

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

kartavyhod.drmax.cz

Víte, že bez ohledu na akční nabídky máte své 
oblíbené produkty v lékárnách Dr.Max vždy výhodněji?
S Kartou výhod Dr.Max máte na kosmetické přípravky vybraných značek slevu 5 % 
na první produkt a 25 % na každý další produkt od stejné značky.


