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EUCERIN
VÁM 
PROZRADÍ 
TAJEMSTVÍ
MLADÉ PLETI

DEJTE 
SBOHEM

VRÁSKÁM!

EUCERIN  
Hyaluron-Filler  

Sérum 6 x 5 ml
Koncentrované sérum 

proti vráskám pro 
všechny typy pleti.

Sleva 100 Kč platí při nákupu libovolného produktu proti vráskám z řad 
Hyaluron-Filler, Volume-Filler, Hyaluron-Filler + Elasticity a Q10 Active.

Akční cena
759 Kč

Běžná cena
859 Kč

Ušetříte
100 Kč

EUCERIN Hyaluron-Filler 
denní krém 50 ml
Vyplňuje hluboké vrásky 
zevnitř pro mladší vzhled.

EUCERIN  
Hyaluron-Filler + Elasticity  
denní krém 50 ml
Zlepšuje pružnost zralé pleti  
a vyplňuje hluboké vrásky.

Akční cena

649 Kč
Běžná cena
749 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena

649 Kč
Běžná cena
749 Kč

Ušetříte
100 Kč

100 Kč
na péči proti

vráskám

SLEVA



Za všechno může čas

VICHY Slow Âge 
Denní péče 50 ml  

+ Slow Âge noční krém 15 ml  
+ Micelární voda 30 ml + Idéal Solei 

krém proti tmavým skvrnám 3 ml

VICHY  Neovadiol Magistral  
balzám 50 ml + Neovadiol noční 

krém 15 ml + Micelární voda 30 ml  
+ Idéal Solei krém proti tmavým 

skvrnám 3 ml + Neovadiol Magistral 
Elixír olej 3 ml

Při nákupu 3 produktů Vichy Slow Âge zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.
V nabídce také taštičky  
s péčí Liftactiv a Neovadiol.

2+1
na řadu 

Slow Âge

NOVINK
A

Vy jeho působení na svou pleť ale můžete zpomalit díky inovaci 
od Vichy. Řada Slow Âge vás sice neumí vrátit v čase, ale zařídí 
zpomalení procesu stárnutí. 

Zastavit čas neumíme, ale oddálit stárnutí ano! 

Slow Âge se zrodila díky komplexnímu pohledu na příčiny vzniku 
vrásek a ochabování pružnosti kůže. Kromě biologických změn 
v důsledku věku jsou totiž podstatným faktorem i vnější vlivy, jako 
smog, prach a UV záření, a vnitřní kondice jak fyzická, tak psychická. 
Třeba dlouhodobá únava a stres.

Experti z Vichy vyvinuli unikátní komplex, který dokáže efektivně 
potlačit činitele stárnutí, a přizvali si na pomoc známou bakterii  
bifidus. Znáte ji spíš z reklam na jogurty, její využití  
v dermokosmetice ale přináší ohromující výsledky. 

Antioxidant baicalin aktivně chrání pleť  
před působením vnějších vlivů  
a slunečního záření, mineralizující  
termální voda Vichy přináší  
zklidnění, obnovuje pH pleti  
a regeneruje buňky. 

VICHY Slow Âge 
Denní péče
normální až smíšená pleť 
50 ml

VICHY Slow Âge 
Oční péče 
15 ml

VICHY Slow Âge 
Noční péče

50 ml

Objevte revoluční péči Slow Âge

Zpomalte působení času a prodlužte mládí své pleti.  
Pro komplexní péči jsme pro vás zabalili do výhodné nabídky 
denní a noční krém, micelární vodu a krém na opalovaní 
s účinkem proti tmavým skvrnám.

Vichy Neovadiol Magistral  
navrací pružnost zralé pleti

Řada Neovadiol Magistral změnila pravidla v boji proti 
vráskám, byla totiž vyvinuta speciálně pro ženy, které si prošly 
náročným obdobím hormonálních změn. Experti z Vichy 
rozklíčovali příčiny změn v pokožce během menopauzy  
a dokázali reagovat na nové potřeby zralé pleti. 

849 Kč

799 Kč



Pleť bez chybičky
Problematická pleť pod kontrolou s Eucerin

Eucerin přichází s unikátním Sérem pro  
regeneraci pleti z řady DermoPure, které díky 

unikátní kombinaci peelingových látek uvolňuje 
póry, ničí bakterie a odstraňuje odumřelé kožní 

buňky. Tím celkově podporuje obnovu pleti, působí 
protizánětlivě a brání vzniku nových nedokonalostí 

– pro čistší a hladší pleť již po jednom týdnu.

Pro odstranění lesku pleti použijte DermoPure 
Zmatňující emulzi, která poskytuje matný  

efekt až na 8 hodin.

LA ROCHE-POSAY 
Effaclar DUO (+) 
krém 40 ml

A-DERMA  
Phys-AC Čisticí 
micelární voda 
200 ml

A-DERMA Phys-AC  
Global péče  

o nedokonalosti 
 pleti 40 ml

Seznamte se: A-Derma!

Objevte obrovské vědecké know-how 
francouzské značky A-Derma.

Vyzkoušejte třeba micelární vodu 
Phys-AC, která hloubkově vyčistí pleť 

bez vysoušení. Vynikající volbou  
je i univerzální krém Phys-AC Global, 

který významně redukuje tvorbu 
mazu přímo v pokožce, sjednocuje 

tón pleti a minimalizuje  
zčervenání.

Při nákupu libovolného produktu La Roche-Posay Effaclar získáte NAVÍC Termální vodu 50 ml za 0,01 Kč.
Sleva 20 % platí na všechny produkty řady DERMO PURE.

Při nákupu libovolných produktů značky A-Derma
v minimální hodnotě 300 Kč získáte slevu 100 Kč.

100 Kč
na značku 

A-Derma

SLEVA

20 %
na řadu 

DermoPure

SLEVA

EUCERIN 
DermoPure 
Zmatňující  

emulze 50 ml

Akční cena
339 Kč

Běžná cena
429 Kč

Ušetříte
90 Kč

EUCERIN 
DermoPure 
Sérum pro 
regeneraci pleti
40 ml

LA ROCHE-POSAY
Effaclar Čisticí 
pěnící gel
200 ml

Akční cena
339 Kč

Běžná cena
429 Kč

Ušetříte
90 Kč

Akční cena
249 Kč

Běžná cena
349 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena
249 Kč

Běžná cena
349 Kč

Ušetříte
100 Kč

Termální

voda
NAVÍC

Přestaňte se svou pletí bojovat,  
na akné totiž platí důkladná,  
ale jemná péče. Vybrali jsme  
pro vás novinky i osvědčené 
produkty, které vaši pleť zklidní. 

Uvolnění pórů podle La Roche Posay

La Roche Posay v řadě Effaclar kombinuje efektivní 
obranu proti bakteriím, které akné způsobují,  
a dokonalé čištění pleti díky důslednému 
odstranění nečistot a odumřelých kožních buněk. 

Na vyčištění pleti použijte Effaclar pěnící  
gel a po opláchnutí naneste revoluční krém 
Effaclar DUO (+). Přes den už stačí jen pleť 
osvěžit Termální vodou La Roche Posay  
ve spreji.



Hydratace pleti je nutnost, ne zbytečnost
Tajemství krásné a zdravé pleti          

Voda je pro naši pokožku nejblahodárnější elixír, jaký nám příroda 

nabízí. Není proto žádným překvapením, že 10–20 % pokožky 

tvoří voda. Aby to tak zůstalo, je třeba ji zavlažovat. Ve hře je 

mládí a krása vaší pleti, dehydratovaná pokožka jednoduše 

stárne. Právě dostatečná hydratace je zaručeným způsobem,  

jak si mládí udržet co možná nejdéle. Zvýšenou pozornost 

je třeba samozřejmě věnovat pokožce obličeje a dekoltu, 

napáchané škody se později odstraňují opravdu těžko, takže  

lepší je určitě prevence. Protože pleť, která je dobře zavlažovaná  

a zásobená vodou, se dokáže nejlépe bránit působení 

agresivních vlivů prostředí. 

Co by měl umět dobrý hydratační krém         

Voda se v pokožce udrží díky lipidům. Tyto lipidy jsou nezbytné 

pro zdravé fungování kůže: vytvářejí její ochrannou bariéru  

a vážou vlhkost uvnitř pokožky. Když tyto lipidy scházejí, pokožka 

ztrácí velké množství vody. Stává se zašedlou, ztrácí pružnost  

a objevuje se na ní víc drobných vrásek. Správná hydratační péče 

by tedy měla obsahovat jak vodu, tak lipidy. Moderní textury 

umějí do pokožky uvolňovat aktivní látky postupně v průběhu 

dne, jak naše pleť potřebuje. Termální voda ve složení dokáže 

pleti dodat i ztracené minerální látky a stopové prvky. Jejich 

vyvážený poměr pokožku krásně zjemní a zklidní, zároveň ji 

osvěží a díky nízké koncentraci v termální vodě působí proti 

podráždění. Textura by měla být příjemná při nanášení, rychle 

vstřebatelná a měla by nechat pleť dýchat.      

Jak se zorientovat na trhu hydratačních krémů

U hydratačních krémů platí stejné pravidlo jako u všech 
ostatních – vybírejte podle typu pleti. I mastná pleť může 
být dehydratovaná. Pokud máte suchou pleť, doporučuje se 
výživnější krém, při mastné pleti se zase volí odlehčené verze, 
emulze nebo fluidy. Pokud máte přecitlivělou, intolerantní pleť 
nebo trpíte atopickým ekzémem, zvolte přípravky, které sice 
navrátí ztracenou vlhkost, ale jsou zároveň výborně snášenlivé. 
Poohlédněte se po produktech sterilní kosmetiky, které mají 
hermeticky uzavřený obal, a proto neobsahují žádné konzervační 
ani antibakteriální látky. Vaše pleť bude opravdu v bezpečí.  
Stačí si jen vybrat produkt pro správný typ pleti, a pak už je to  
bez problémů. Pokud ale nebudete pleť hydratovat dostatečně  
i zevnitř, tak vám žádný krém nepomůže.

Naše tipy pro dokonalou hydrataci vaší pleti: 

1. Hydrance Hydratační krém 40 ml – dodá pleti intenzivní  
a dlouhodobou hydrataci díky vysokému obsahu termální  
vody Avène. Je vhodný pro suchou až velmi suchou pleť. 

2. Hydrance Hydratační sérum 30 ml – hydratační bomba  
pro dehydratovanou pleť. Obsahuje až 77 % termální vody Avène. 
Dá se použít jako sezonní kúra nebo na den pod běžnou péči. 

3. Tolerance Extrême Maska 50 ml – díky sterilní výrobě, balení 
a sterilnímu uzávěru už víc nemusíte řešit, jestli vám textura 
způsobí podráždění. Textura je velmi lehká a oblíbená i u pánů.
Pro ještě intenzivnější hydrataci použijte 2x týdně Tolérance 
Extrême Masku.

AVÈNE 
Tolérance Extrême 

Maska 50 ml

AVÈNE Hydrance
Hydratační sérum 

30 ml

AVÈNE Hydrance  
Hydratační krém 
40 ml

Při nákupu libovolného produktu Avène v minimální hodnotě 500 Kč získáte slevu 150 Kč.

Akční cena
369 Kč

Běžná cena
519 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena
549 Kč

Běžná cena
699 Kč

Ušetříte
150 Kč

Akční cena
399 Kč

Běžná cena
549 Kč

Ušetříte
150 Kč

na celou  

značku Avène

SLEVA

150 Kč



Puressentiel: Kouzlo dokonalé čistoty V hlavní roli: kosmetické oleje

Akční cena
499 Kč

Běžná cena
589 Kč

Ušetříte
90 Kč

PURESSENTIEL 
Čisticí sprej 
200 ml FREI ÖL 

Pečující olej 
125 ml

Objevte unikátní mix bylinných výtažků  
v produktech Puressentiel. 

Čisticí sprej Puressentiel

41 bylin ve speciálním čisticím spreji dokáže eliminovat 
choroboplodné zárodky bakterií, virů a plísní. Bude 
se vám hodit doma, v kanceláři, v autě nebo na 
chatě a chybět by neměl v žádném dovolenkovém 
zavazadle. 

Sprej si poradí i s nepříjemnými zápachy a provoní 
prostor svěží vůní esenciálních olejů. Aplikace 
je snadná, stačí dva střiky do rohu místnosti, 
nejméně jednou denně, sprej můžete použít  
i na koberce, matrace a jiné povrchy, vždy 
stříkejte do vzduchu nad cílové místo. Německá kvalita od Frei Öl 

Lékárník Walter Bouhon začal experimentovat s kosmetickým 
využitím olejů už v 60. letech, společně se svým vědeckým 
týmem k nim později začal přidávat i vitaminy a další 
hodnotné látky. Výsledkem je pozice pečujícího oleje 
číslo 1 v německých lékárnách, miliony spokojených 
zákazníků a řada ocenění odborné veřejnosti.  
Oleje od Frei Öl rozhodně vyzkoušejte. Budou  
vás nejen hýčkat, ale také zredukují strie,  
jizvy nebo pigmentové skvrny. 

Při nákupu Nuxe Zázračného oleje 100 ml získáte NAVÍC parfém PRODIGIEUX 15 ml za 0,01 Kč.
Při nákupu Frei Öl Pečujícího oleje, Oleje na obličej, Masážního oleje pro těhotné ženy
nebo Tvarujícího oleje získáte NAVÍC řasenku Artdeco za 0,01 Kč.

NUXE Zázračný olej 100 ml

Starověké Egypťanky milovaly vonné oleje a dobře věděly, že s pokožkou 
umějí zázraky. Nyní kosmetické využití olejů zažívá zasloužený 
comeback, a my zase víme, kdo je umí na jedničku s hvězdičkou!

Při nákupu Puressentiel Čisticí sprej 200 ml získáte NAVÍC Antibakteriální gel na ruce 25 ml za 0,01 Kč.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Antibakteriální 

gel
NAVÍC

Parfém

Prodigieux
NAVÍC

Artdeco

řasenka
NAVÍC

Zázračný Nuxe

Francouzská značka Nuxe přináší suchý multifunkční olej pro pleť, vlasy 
a tělo s 98,1% přírodním složením, ve svůdném flakonu s opojnou vůní 
magnólie, vanilky a pomerenče, která nenechá nikoho na pochybách, 
že její nositelka se může směle rovnat se samotnou Kleopatrou.

Vůně zázračného oleje Nuxe Huile Prodigieuse® natolik učarovala 
ženám (a jejich mužům), že Nuxe vytvořil přímo parfém s názvem 
Prodigieux®. Dovolili jsme si vám jej darovat k nákupu oleje.  
Opravdu jsme si jisti, že je musíte mít oba!

Akční cena
349 Kč

Běžná cena
399 Kč

Ušetříte
50 Kč



Dokonale krásné vlasy ve francouzské režii
Něžný rozcuchaný drdol, sportovní culík nebo dechberoucí záplava 
vln? Vaše vlasy řeknou za vás, kdo jste. Tak jim dopřejte pořádnou 
porci pozornosti a obdivu, ať už jste na večírku, nebo ve večerce. 

Našli jsme pro vás specialisty na špičkovou vlasovou kosmetiku, 
kteří umějí z každého typu vlasů vykouzlit pravý klenot. Není 
náhodou, že jsou z Francie. Ostatně, kde jinde umí být každá 
žena femme fatale?

První pomoc od Klorane

Na obalech vlasové kosmetiky Klorane vždy najdete nějakou 
bylinu. To proto, že Klorane sází na sílu přírody a její schopnosti 
posilovat vlasové folikuly, regulovat maz, dodávat lesk a mírnit 
lámavost vlasů. Na každý problém s vlasy hledá odpověď 
v přírodě. A nachází.  
Najděte ji i vy!

V péči o pleť patří Vichy do absolutní světové špičky, tuhle 
značku ale vezměte v úvahu i ve vlasové kosmetice. 
Laboratoře Vichy vyvinuly několik řad, které  
vašim vlasům pomohou vypadat hustší, 
silnější a lesklejší. 

Řada Densi-Solutions se zaměřuje  
na obnovu vlasových kořínků,  
a tak podporuje růst vlasů, 
posílení jejich pevnosti. 
Vyzkoušejte kompletní  
péči: šampon  
+ balzám + kúra.

KLORANE Šampon 
s chininem proti 

vypadávání vlasů 
200 ml

KLORANE 
Suchý šampon 
na mastné vlasy 
150 ml

KLORANE SOS 
Sérum  
s výtažkem 
z pivoňky
65 ml

Vichy: synonymum krásy a zdraví

VICHY DERCOS 
Densi-Solutions 

šampon 
250 ml

VICHY DERCOS 
Densi-Solutions kúra 
podporující hustotu 

vlasů 150 ml

VICHY DERCOS 
Densi-Solutions 

balzám 
150 ml

Při nákupu 2 ks Vichy Densi-
-Solutions získáte slevu 150 Kč.Při nákupu 3 libovolných produktů značky Klorane zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 kč.

na řadu  

Densi-Solutions

SLEVA

150 Kč

na celou značku 

Klorane
3  za 2



MERZ 
Spezial
60 dražé

INCA Collagen
30 sáčků

EYELASH 
BOOSTER Elixír 
pro stimulaci 
růstu řas
2,7 ml

Naši odborníci pro vás vybrali několik 
přípravků, které vaší kráse pomohou zevnitř. 

Naše tipy
Vitaminová bomba: Merz dražé 
Podporují normální stav vlasů, nehtů a pokožky.

Inca Collagen: pro vyplněnou pleť 
Kolagen v pokožce zajišťuje pružnost a minimalizuje 
tvorbu vrásek. Objevte tuto tajnou zbraň 
hollywoodských hereček!

Dlouhé a husté řasy od přírody:  
Eyelash Booster 
Můžete tvrdit, že s takovými řasami jste se už 
narodila, až se vás známí budou ptát. Unikátní 
komplex bioaktivních látek v elixíru stimuluje růst 
řas a podporuje jejich zpevnění a zhuštění. První 
výsledky se dostaví už po 30 dnech. Aplikujte  
po dobu nejméně 6–8 týdnů,  
jedno balení vydrží až na  
5 měsíců používání.

NOVINK
A

NOVINK
A

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Akční cena
1179 Kč

Běžná cena
1 290 Kč

Ušetříte
111 Kč

Akční cena
299 Kč

Běžná cena
339 Kč

Ušetříte
40 KčAkční cena

749 Kč
Běžná cena
849 Kč

Ušetříte
100 Kč

URIAGE Xémose 
relipidační 
zklidňující mast 
pro extrémně 
suchou až 
atopickou 
pokožku 200 ml

Vaše pokožka jako v bavlnce
Vysušená pokožka se sklonem k atopii v zimních měsících trpí 
dvojnásobně. Zabraňte včas šupinatění kůže a dalšímu poškození. 
Jednejte ihned!

Aby se vaše pokožka mohla chránit sama, potřebuje doplnit lipidy 
do své svrchní vrstvy, proto Uriage vyvinul řadu relipidační péče 
Xémose.

URIAGE 
 Xémose krém na 
obličej pro velmi 

suchou až atopickou 
pleť 40 ml

URIAGE Xémose relipidační 
zklidňující krém pro velmi 
suchou až atopickou pokožku  
200 ml

na řadu Uriage 

Xémose
2+1

Při nákupu 3 produktů Uriage Xémose zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.

Xémose



Zbavte se
červených skvrn

 Dokonale čisté, 
dokonale krásné

Prozradí vás rudé tváře, kdykoliv přijdete z venku? Zčervenání 
neustupuje a jsou viditelné žilky? Vaše pokožka volá o pomoc!

Extrakty z ženšenu a červených řas posilují stěny cév a působí 
preventivně proti vzniku trvale popraskaných žilek, patentovaná 
formule Cerasterol-2F zase revolučním způsobem pomáhá 
obnově přirozené kožní bariéry.

Nuance připravuje své micelární vody z bylinných 
extraktů, a ty právě díky bioaktivním látkam čistí 

pleť perfektně, ale zároveň maximálně šetrně. 

NUANCE 
Micelární voda 
pro suchou pleť
200 ml

NUANCE 
Micelární voda 

pro normální 
pleť 200 ml

NUANCE Magical 
Hydrobalance 
Control denní  

krém pro normální  
a smíšenou pleť 

50 ml

Akční cena
349 Kč

Běžná cena
449 Kč

Ušetříte
100 Kč

Při nákupu 2 produktů Uriage Roséliane zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

Akční cena
399 Kč

Běžná cena
499 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena
199 Kč

Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
100 Kč

Akční cena
199 Kč

Běžná cena
299 Kč

Ušetříte
100 Kč

URIAGE Roséliane 
výživný krém  
pro citlivou pleť se 
sklonem k zčervenání 
40 ml

URIAGE Roséliane CC 
tónovaný krém s SPF 

30 pro citlivou pleť se 
sklonem k zčervenání  

40 ml

Hydratační režim 
na plné obrátky

Věděli jste, že nedostatečná hydratace je nejčastější příčinou 
vzniku vrásek? Kůže je dlouhodobě vysušená a nedokáže  
se vracet do původního tvaru. 

Zapracujte na hydrataci. Vláčná, vyplněná a vyživená pleť  
získá pružnost a díky tomu minimalizuje viditelné linky. 

TIP: Hydrobalance od francouzské 
Nuance přesně splňuje požadavky 
hydratační péče o pleť.  
Díky jemné textuře se skvěle 
aplikuje a příjemně voní.

NUANCE Magical 
Hydrobalance 
Control noční krém 
pro všechny typy 
pleti 50 ml

na řadu Uriage 

Roséliane
1+1



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

Nabídka platí pouze v uvedených dermocentrech lékáren Dr.Max:

Nabídka platí od 1. do 31. 3. 2018 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
B. Němcové 1489

České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II 26

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

Louny
Václava Majera 2898

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, 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
B. Smetany 139/1

Plzeň, OC Plaza
Radčická 2

Plzeň, Tesco
U Letiště 2

Poděbrady
Riegrovo náměstí 178/3

Praha 1 
Národní 35

Praha 1 
Vodičkova 40

Praha 1, Florentinum
Na Poříčí 30

Praha 2
Karlovo náměstí 8

Praha 2, Hlavní nádraží
Wilsonova 300/8

Praha 4, Modřany, Poliklinika
Soukalova 3355

Praha 5, Waltrovka
Walterovo náměstí 329

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

Praha Vestec
Vídeňská 678

Rožnov pod Radhoštěm
Meziříčská 2900

Strakonice
Katovická 1303

Teplice, OC Olympia
Srbická 464

Třinec, Albert
Lidická 1269

Trutnov
Horská 64

Trutnov, Albert
Žižkova 515

Turnov, Lidl
Svobodova 2248

Uherské Hradiště
ul. Města Mayen 1496

Uherský Brod
Bří Lužů 2251

Ústí nad Labem, Albert
Krušnohorská 3371/2

Ústí nad Labem, Kaufland
Všebořická 389/53

Vyškov
U Jandovky 2 

Zlín, Kaufland
Tyršovo nábřeží 5498

Zlín, OC Centro
3. května 1170

Znojmo
Kuchařovická 3611/11

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.

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.

#drmaxlekarna BeautyBuzz.cz


