
D
r.M

ax
Ti

p

Pro letní pohodu

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Lékárna

Červenec–srpen 
2019

*MAT 1/2019: Biopron je nejprodávanější 
značkou probiotik v ČR v počtu 
prodaných kusů i v hodnotě.

Doplněk stravy. (1 tob. = 5,98 Kč)

Při koupi 2 balení libovolných 
kosmetických přípravků značky 
URIAGE BARIÉSUN zaplatíte 
za levnější z nich pouze 0,01 Kč.
Kosmetické přípravky.

• pro náhlé situace nejen na cestách

• probiotický komplex s S. Boulardii,  
laktobacily a prebiotiky

• vysoká ochrana pokožky  
před slunečním zářením

Biopron Forte
30 + 10 tob. 

Uriage Bariésun

Akční nabídka pro členy klientského programu

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

• tlumí bolest a zánět

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

Ibuprofen 
Dr.Max 400 mg 
potahované tablety 
100 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou ibuprofen 
k vnitřnímu užití. Před použitím si vždy přečtěte 

označení a informace o přípravku.
Repelent. Používejte biocidy 
bezpečným způsobem.

• maximální ochrana proti klíšťatům, 
komárům a dalšímu hmyzu

• k aplikaci na kůži i oděv

OFF! Max spray
100 ml

Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace 
o přípravku. Repelent. Používejte 
biocidy bezpečným způsobem.

Doplněk stravy. 
(1 tob. = 5,98 Kč)

1 + 1
na produkty 

Uriage  
Bariésun

Kosmetické přípravky.

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 289 Kč

239  Kč
Akční cena

K létu patří koupání, sbírání lesních plodů a také pohoda na zahrádce nebo posezení s přáteli. 
Aby Vám letní dny nic nenarušilo, je potřeba nezapomínat na pár zásad. Myslete na ochranu před 
komáry a klíšťaty, v létě vrcholí jejich sezona. Chraňte svou pokožku a oči před sluníčkem, dávejte 
rovněž pozor na přehřátí organismu. Dostatečně pijte a jezte především lehčí jídla. Zvláště 
v zahraničí dbejte na zvýšenou hygienu – před jídlem si pečlivě umyjte ruce a kupujte pouze 
balené potraviny a nápoje. To proto, abyste si ve zdraví mohli vychutnat tu pravou letní pohodu!

Kosmetický přípravek.

Kosmetický přípravek.

• čistí bez oplachování
• s antibakteriálním účinkem
• zvlhčuje pokožku
• nelepí

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

• D-panthenol hydratuje a regeneruje 
podrážděnou pokožku

Dr.Max
Čisticí gel na ruce
50 ml

Dr.Max
Panthenol 10%
spray, 150 ml

-20  KčBěžná 
cena 49 Kč

29  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena
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Pro letní pohodu
K létu patří koupání, sbírání lesních plodů a také pohoda na zahrádce nebo posezení s přáteli. 
Aby Vám letní dny nic nenarušilo, je potřeba nezapomínat na pár zásad. Myslete na ochranu před 
komáry a klíšťaty, v létě vrcholí jejich sezona. Chraňte svou pokožku a oči před sluníčkem, dávejte 
rovněž pozor na přehřátí organismu. Dostatečně pijte a jezte především lehčí jídla. Zvláště 
v zahraničí dbejte na zvýšenou hygienu – před jídlem si pečlivě umyjte ruce a kupujte pouze 
balené potraviny a nápoje. To proto, abyste si ve zdraví mohli vychutnat tu pravou letní pohodu!

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Lékárna

Červenec–srpen 
2019

*MAT 1/2019: Biopron je nejprodávanější 
značkou probiotik v ČR v počtu 
prodaných kusů i v hodnotě.

Doplněk stravy. (1 tob. = 5,98 Kč)

Při koupi 2 balení libovolných 
kosmetických přípravků značky 
Uriage Bariésun zaplatíte 
za levnější z nich pouze 0,01 Kč.
Kosmetické přípravky.

• pro použití nejen na cestách

• probiotický komplex s S. Boulardii,  
laktobacily a prebiotiky

• vysoká ochrana pokožky  
před slunečním zářením

Biopron Forte
30 + 10 tob. 

Uriage Bariésun

Akční nabídka pro členy klientského programu

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

• tlumí bolest a zánět

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

Ibuprofen 
Dr.Max 400 mg 
potahované tablety 
100 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou ibuprofen 
k vnitřnímu užití. Před použitím si vždy přečtěte 

označení a informace o přípravku.
Repelent. Používejte biocidy 
bezpečným způsobem.

• ochrana proti klíšťatům,  
komárům a dalšímu hmyzu

• k aplikaci na kůži i oděv

OFF! Max spray
100 ml

Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace 
o přípravku. Repelent. Používejte 
biocidy bezpečným způsobem.

Doplněk stravy. 
(1 tob. = 5,98 Kč)

1 + 1
na produkty 

Uriage  
Bariésun

Kosmetické přípravky.

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 289 Kč

239  Kč
Akční cena
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Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Bepanthen® Plus je léčivý přípravek 
k vnějšímu použití. Akce platí  
do vyprodání zásob.

•  na odřeniny, řezné rány,  
škrábance, prasklinky kůže

•  brání vzniku a šíření  
infekce v ráně

•  ránu hojí díky dexpanthenolu

V nabídce také Bepanthen 
Plus 30 g za 149 Kč.
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Na drobná poranění
pro celou rodinu

NAVÍC  
k Bepanthenu  

Plus 100 g
za 0,01 Kč.

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Zdravotnický prostředek. Zdravotnický prostředek.

• k ošetření povrchových  
poranění kůže: odřeniny,  
řezné rány, popáleniny  
menšího rozsahu a drobná  
poranění v domácnosti a při sportu

• zabraňuje tvorbě strupů a při včasné  
aplikaci zlepšuje vzhled jizvy

• použití 1× denně

• 3 v 1: chrání před 
infekcí, kryje ránu 
(může nahradit náplast) 
a urychluje hojení

• nepálí

• jednoduchá a rychlá 
pomoc ve spreji

• s ionizovaným stříbrem

HemaGel, 5 g

AlfaSilver
sprej, 50 ml
Na odřeniny, popáleniny
a další druhy ran

Zdravotnické prostředky.

Cosmos 
náplasti
různé druhy
Při nákupu 2 balení libovolných 
náplastí Cosmos obdržíte NAVÍC 
Cosmos dětská náplast Doba ledová 
14 ks za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

V nabídce také Akutol™ 
mini sprej 35 ml za 89 Kč.

Zdravotnické prostředky.

• voděodolná, transparentní  
náplast ve spreji

• do 2 minut zasychá

• po 3–4 dnech samovolně mizí

• zabraňuje přístupu cizorodých látek 
(rána např. ve slané vodě neštípe)

• nezabraňuje pohybu,  
zcela splyne s ránou

Akutol™ sprej, 60 ml

Pro více informací si prosím přečtěte Návod k použití.  
Zdravotnický prostředek. CZC11904993604/04/2019.

• snadná volba pro optimální úlevu od příznaků suchého oka

• oční kapky „all in one“ pro všechny typy syndromu  
suchého oka

NOVINKA 
Systane® Complete  
zvlhčující oční kapky  
10 ml 

Zdravotnický prostředek.

• světová novinka  

• zvyšuje cirkulaci krve a stimuluje sval či šlachu 
v postiženém místě, tím urychluje a zkvalitňuje regeneraci

Capsicolle 
tejpovací  
páska hřejivá  
5 cm × 5 m

Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou aciclovirum 
a hydrocortisonum k vnějšímu použití. 

•  krém na léčbu oparu 
s dvojím složením: 
– zabraňuje množení viru 
– pomáhá léčit zánět

• pomáhá zastavit 
vznik puchýřků

Zovirax Duo 
50 mg/g + 
10 mg/g 
krém, 2 g

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

• při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí

Herpesin  
krém, 5 g

-10  KčBěžná 
cena 129 Kč

119  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 299 Kč

239  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 349 Kč

279  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 299 Kč

219  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena
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Kosmetické přípravky.

• rychlá úleva a hydratace podrážděné  
pokožky po opalování 

• vysoký obsah D-panthenolu (10 %),  
Aloe vera a vitaminu A, D, E a F 

• zklidňuje, regeneruje a bojuje proti  
předčasnému stárnutí pokožky

Panthenol 10 %  
Swiss PREMIUM  
tělové mléko
200 + 50 ml

V nabídce také Panthenol 10 % Swiss PREMIUM  
pěna 125 + 25 ml za 149 Kč.

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

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

• přípravek proti alergiím

• ke zmírnění nosních a očních  
příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky

Analergin 
30 tbl.

• k léčbě příznaků spojených 
s alergickými stavy, jako 
jsou: senná a alergická rýma 
a chronická kopřivka

Analergin Neo 
5 mg, 20 tbl.

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

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

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy

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

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

Flixonase 
50 mikrogramů/dávka 
nosní sprej, suspenze, 60 dávek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou 
naftifini hydrochloridum k zevnímu použití.

• léčí kožní a nehtové plísně

• rychle ulevuje od svědění

• vhodný pro dospělé i děti

Exoderil® 
10 mg/g 
krém, 30 g

V nabídce také Exoderil® 10 mg/g krém 15 g za 99 Kč.

* Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách dle IMS dat 2018,  
počet prodaných kusů.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Repelenty. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

• jednička na trhu  
mezi repelenty*

• zvýšený obsah  
účinné látky

• vhodné pro děti 
od 2 let

• aplikace 
na pokožku i oděv

• doba účinnosti 
4–6 hodin

Repelent 
PREDATOR 
FORTE  
150 ml
Repelentní sprej 
proti komárům  
a klíšťatům

V nabídce také Repelent PREDATOR 
JUNIOR 150 ml za 179 Kč.

V nabídce také Fenistil gel 30 g za 169 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky 
s účinnou látkou dimetindeni maleas k zevnímu použití.

• rychlá a účinná úleva 
od svědění různého původu

• účinkuje přímo v místě  
svědění a podráždění

• forma gelu má chladivý účinek

Fenistil gel, 50 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Canespor 1× denně krém a Canespor 
1× denně roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou 
látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2019.1548.

• určen k léčbě  
plísně kůže

• komfortní aplikace – 
jen 1× denně

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

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

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena -40  KčBěžná 

cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 279 Kč

229  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 329 Kč

299  Kč
Akční cena



Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-20Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná  
cena 139 Kč -50Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná  
cena 229 Kč
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou cloroxinum k vnitřnímu užití.

• zastavuje průjem tak,  
že zneškodní bakterie, které průjem vyvolaly 

• šetří normální střevní mikroflóru 

• vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů

Endiaron® 
250 mg 
potahované 
tablety, 20 tbl.
Nenechte se prohánět!

Zdravotnické prostředky.

• rychlé řešení  
průjmu – účinný  
již během 12 hodin 

• na všechny druhy průjmu 
včetně cestovatelského

• obnovuje přirozenou 
funkci střev

Tasectan 
500 mg
15 tob.

 V nabídce také Tasectan 250 mg 
10 sáčků pro děti od narození za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou natrii 
picosulfas monohydricus k vnitřnímu užití.

• účinné projímadlo

• změkčuje stolici

• působí přímo v tlustém střevě, 
proto neovlivňuje vstřebávání 
důležitých živin ze stravy 

• vhodný také pro kojící 

• doporučuje se užívat večer, úleva 
přichází následující den ráno

• účinek nastupuje  
6–12 hodin po podání  

Guttalax® perorální 
kapky, roztok 30 ml

Dulcolax® 
čípky 
6 čípků
• účinné projímadlo

• změkčuje stolici

• rychlá úleva od zácpy 
(účinek již za 10–30 minut)

• působí přímo v tlustém 
střevě, proto neovlivňuje 
vstřebávání důležitých  
živin ze stravy

• vhodný také pro kojící

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
bisacodylum k rektálnímu podání.

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

Při koupi Hylak forte 100 ml NAVÍC  
dezinfekční gel Sanytol 75 ml  
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Hylak forte  
100 ml je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Dezinfekční gel Sanytol 75 ml je biocidní přípravek  
pro dezinfekci rukou. Používejte biocidy bezpečným způsobem.  
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

• obnovuje přirozené prostředí  
ve střevě, čímž přispívá k úpravě  
narušené mikrobiální rovnováhy

Hylak forte 
100 ml

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

• obsahuje trávicí enzymy, 
které obnovují a zlepšují trávení

• odstraňuje potíže, jako je pocit plnosti, 
nadýmání a plynatost po jídle

Pancreolan® 
FORTE, 60 tbl. 

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

• obsahuje 3 trávicí enzymy,  
které pomáhají zlepšit  
trávení při nedostatečné  
tvorbě nebo funkci trávicích  
enzymů slinivky břišní

• dávkování: 1–2 tablety  
na každé jídlo

Pangrol® 20 000 
50 enterosolventních tbl. 
Máte po jídle těžký žaludek? Důvěřujte léku 
Pangrol® 20 000.

V nabídce také Pangrol® 20 000,  
20 enterosolventních tbl. za 119 Kč.

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

• k léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí

Smecta® 3 g 
10 sáčků

-40  KčBěžná 
cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 229 Kč

189  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 259 Kč

229  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 189 Kč

179  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 89 Kč

69  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 219 Kč

149  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 159 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena
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Akční nabídka: Při koupi Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g 
a Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, zaplatíte dohromady pouze 399 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte jsou léčivé přípravky s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum  
ke kožnímu podání a Voltaren 140 mg léčivá náplast je léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum natricum ke kožnímu podání.

• analgetikum ve formě  
gelu s účinkem až 12 hodin  
při použití 2× denně

• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

• snadno otevíratelný uzávěr

• běžná cena 299 Kč

Voltaren Forte  
20 mg/g gel, 100 g

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

• k místní krátkodobé léčbě  
bolestivých stavů pohybového  
aparátu: např. podvrtnutí, natažení nebo zhmoždění

• aplikuje se jednou denně

• balení obsahuje náplasti na 7 dnů léčby

Flalgo 140 mg,
léčivá náplast
7 ks

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

• účinné analgetikum: 
– s protizánětlivým účinkem 
– pomáhá při bolesti hlavy, 
 zubů, zad, svalů, kloubů 
 a menstruační bolesti 
– snižuje horečku

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Ibalgin® 
400
48 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,13 Kč)

• obsahuje extrakt z kaštanu koňského – aescin, který: 
– snižuje pocit těžkých nohou  
– podporuje dobrou cirkulaci krve v drobných cévách

Mobivenal 
Micro 
60 + 10 tbl.

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

• léčivá náplast proti bolesti,  
proti zánětu a proti otoku

• 2 náplasti postačí na 24 hodin

• působí v místě aplikace

FLECTOR EP 
TISSUGEL 
transdermální 
náplast, 5 ks

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnějšímu užití. Ibalgin  
KRÉM obsahuje ibuprofen. Ibalgin Duo Effect obsahuje ibuprofen a heparinoid S.

• potlačuje bolest, 
zmírňuje zánět a otok

• dobře se vstřebává

• bez parfemace

Ibalgin® 
KRÉM, 100 g

V nabídce také Ibalgin® Duo Effect 100 g 
při koupi 2 ks za 179 Kč/ks.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

ATARALGIN 
tablety 
50 tbl.
• tlumí bolest hlavy,  

krční páteře a zad
• snižuje svalové napětí
• snižuje emoční a psychické napětí

V nabídce také Dexoket® 25 mg granule  
pro perorální roztok 10 sáčků za 85 Kč.
*Ke krátkodobé léčbě bolesti mírné až střední intenzity.

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

• rychlá a účinná pomoc,  
když Vás zasáhne bolest:* 
– svalů a kloubů 
– zubů 
– hlavy 
– při menstruaci

Dexoket® 
25 mg 
potahované  
tablety, 10 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou šťáva 
a extrakt z čerstvé nati kostivalu cizího (symphytum × uplandicum NYMAN) 
ke kožnímu podání.

• k léčbě sportovních a úrazových  
poranění, pohmožděnin a vymknutí

• při bolesti svalů a kloubů

• k léčbě špatně se hojících i otevřených ran

Traumaplant 
mast, 100 g

V nabídce také Voltaren Forte 20 mg/g gel 180 g za 399 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Panadol Extra Novum obsahuje paracetamol a kofein, Panadol Novum 
500 mg obsahuje paracetamol.

• působí při mírné až středně silné bolesti hlavy včetně 
migrény, bolesti zubů a při menstruaci a bolesti svalů, 
kloubů a v krku při onemocnění horních cest dýchacích 

• začíná se vstřebávat již za 10 minut

Panadol 
Extra Novum 500 mg / 65 mg
30 tbl. 

V nabídce také Panadol Novum 500 mg 24 tbl. za 35 Kč.

-20  KčBěžná 
cena 189 Kč

169  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 279 Kč

219  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 479 Kč

399  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 279 Kč

239  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 95 Kč

75  Kč
Akční cena

-100  Kč
99  Kč/ks

Při koupi 2 ks

Běžná cena  
149 Kč/ks

-10  KčBěžná 
cena 89 Kč

79  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-239  KčBěžná 
cena 638 Kč

399  Kč
Akční cena

+



BEZ KONZERVAČNÍCH LÁ
TE

KBEZ KONZERVAČNÍCH LÁ
TE

K
RYCHLE UVOLŇUJE
UCPANÝ NOS

– zvlhčuje nosní sliznici
– jediný obsahuje kyselinu 

hyaluronovou*

– neobsahuje konzervační látky

KE KAŽDÉMU OLYNTHU® 
KAPESNÍČKY NAVÍC

DOVOLENÁ BEZ RÝMY

Olynth®  
HA 0,1 %  

nosní sprej, roztok 10 ml

DOVOLENÁ BEZ PRŮJMU

– okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší rychlou úlevu
– k léčbě akutního i chronického průjmu
– neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru
– není nutné zapíjet vodou
– má příjemné mátové aroma
– vhodné pro děti od 6 let

Imodium® Rapid 2 mg  

tablety dispergovatelné v ústech, 6 tbl.

*Ve formě sodné soli. V kategorii nosních sprejů obsahujících xylometazolin/oxymetazolin.

DOVOLENÁ BEZ CIGARET

Nicorette® 
Spray s příchutí

lesního ovoce 1 mg/dávka orální sprej,  
roztok 13,2 ml

– účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě již po 30 sekundách*

– rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
– umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu v těle
– dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
– neobsahuje cukr

* Při užití dvou dávek Nicorette® Spray 
s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka, 
orální sprej, roztok.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Reklama na léčivé přípravky. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 0,05 %, Olynth® HA 0,1 %, Olynth® 0,05 %, Olynth® 0,1 % obsahují xylometazolin-hydrochlorid, 
k nosnímu podání. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid, k perorálnímu podání. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí 

lesního ovoce 1 mg/dávka a Nicorette® Spray 1mg/dávka obsahují nikotin, k podání do úst. Oční kapky Visine® Classic 0,5 mg/ml obsahují tetryzolin-hydrochlorid, k očnímu podání. MAT/7053/05/2019.

DOVOLENÁ BEZ 
PODRÁŽDĚNÝCH OČÍ

– zmírňuje příznaky překrvení spojivek 
v důsledku mírného podráždění 
a alergického zánětu spojivek

– rychlý nástup účinku již za několik minut 
– účinek přetrvává po dobu 4–8 hodin 

po lokální aplikaci

Visine®

Classic 0,5 mg/ml 
oční kapky, roztok 15 ml

V NABÍDCE TAKÉ 
Nicorette® Spray 1 mg/dávka orální 
sprej, roztok 2× 13,2 ml za 749 Kč.

V NABÍDCE TAKÉ 
Imodium® 20 tvrdých tob. za 149 Kč.

V NABÍDCE TAKÉ 
ostatní druhy Olynthu® 

za ceny od 95 Kč

119  Kč

-80  KčBěžná 
cena 499 Kč

419  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 139 Kč

109  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. Doplněk stravy.

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• buchu přispívá k normální funkci dolních močových cest

• buchu přispívá k normální  
funkci dolních močových cest 

• medvědice lékařská přispívá k normální 
činnosti močového měchýře a ledvin

• anýz přispívá k normální funkci střevního traktu

• máta podporuje normální trávení, pomáhá proti nadýmání

• simethicon fyzikálním působením snižuje  
povrchové napětí plynů v trávicím traktu

• měkké a snadno polykatelné kapsle

• pupečník přispívá ke zmírnění  
pocitu těžkých nohou

• bříza přispívá k detoxikaci  
a k normální funkci močových cest

• kopřiva přispívá k vylučování  
vody z organismu

Dr.Max  
Cranberries  
& D-manose AKUT
10 tbl. 

Dr.Max 
Cranberries 
& D-manose
30 tbl.

Dr.Max 
Simethicon 80 Sticks
16 sáčků

Dr.Max 
Simethicon 80 mg
60 cps.

Dr.Max 
Aquabalance
30 tbl.

www.drmax.cz
Při nákupu 3 vybraných produktů značky Dr.Max uvedených  

na této straně zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů  
pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.  

Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

Kosmetické přípravky.

• mycí gel pro každodenní 
intimní hygienu žen a dívek

• s obsahem kyseliny mléčné, 
laktobacilů, allantoinem 
a kyselinou hyaluronovou

Dr.Max  
LadyMax  
mycí gel  
Sensitive, 250 ml

V nabídce také  
Dr.Max LadyMax  
mycí gel  
Antibacterial 250 ml za 139 Kč.

Doplněk stravy.Zdravotnický prostředek.

• obsahuje 2 kmeny  
bakterií mléčného kvašení a zinek 

• zinek přispívá ke správné plodnosti a reprodukční funkci• je vhodný pro obnovu rovnováhy vaginální mikroflóry

Dr.Max 
Probio Femina
30 cps. Dr.Max 

Flor Femina
10 vaginálních tbl.

Doplněk stravy.

• vitaminy B1, B2 a B7 přispívají  
ke správné činnosti nervové soustavy

• vitaminy B3 a B5 napomáhají 
ke snížení míry únavy a vyčerpání

Dr.Max 
B-komplex 
Forte, 100 tbl. 199  Kč

Běžná cena za 1 ks 219  Kč
Běžná cena za 1 ks

169  Kč
Běžná cena za 1 ks

239  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

139  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks
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Zdravotnický prostředek.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou acidum ascorbicum 500 mg (vitamin C) k vnitřnímu užití.

• účinně odstraňuje 
bradavice, kuří oka 
a ztvrdlou kůži

• obsahuje léčivé 
látky (mj. extrakt 
vlaštovičníku)

• je možné užívat při zvýšené  
potřebě vitaminu C, a to: 
– v těhotenství 
– při kojení 
– při sportu 
– při namáhavé práci 
– po úrazech 
– pokud kouříte

Kolodium 
forte  
10 ml 

Celaskon® 500 mg  
červený pomeranč 
30 šumivých tbl.

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Corega MAX control 
40 g

• tenká tryska pro  
přesnější aplikaci*

• pomáhá bránit pronikání jídla pod náhradu
* Ve srovnání se standardním krémem, jako je Corega Extra silný bez příchuti.Zdravotnické prostředky.

Corega Comfort
40 g

V nabídce i ostatní druhy Corega fixační krém 40 g za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

• proti bolesti v krku 

• má antiseptické  
a anestetické vlastnosti

• tlumí bolest  
a léčí infekci

• působí proti virům i proti 
bakteriím a kvasinkám

• pastilky s pomerančovou 
příchutí

Orofar
24 pastilek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

• na bolest v krku

• účinkuje proti bakteriím a kvasinkám

• anestetický účinek 

Strepsils 
PLUS, 24 pastilek

V nabídce také Strepsils PLUS SPRAY  
20 ml za 149 Kč.

V nabídce také Orofar  
orální sprej roztok 30 ml za 159 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

• k léčbě příznaků spojených s nachlazením, chřipkou a infekcí 
horních cest dýchacích jako rýma, slzení, kýchání, bolest 
hlavy a horečka

Nogrip 
500 mg / 200 mg / 25 mg,  
granule pro perorální roztok 
v sáčku, 14 sáčků

Při koupi Corega
fixační krém 40 g
obdržíte zdravotnický
prostředek Corega
Antibakteriální tablety
blister 6 ks za 0,01 Kč.
Do vydání zásob.

Zdravotnický prostředek.

• poskytuje rychlou úlevu 
pro suché, unavené 
a podrážděné oči

• lze aplikovat 
na kontaktní čočky

• vhodné pro citlivé oči

• trvanlivost kapek 90 dní 
po prvním otevření

OCUTEIN® 
SENSITIVE PLUS 
oční kapky 
DaVinci 
Academia, 15 ml

Potraviny. (1 tbl. = 0,50 Kč)

• sladidlo získané  
z rostlinného zdroje

• dávkovač tablet – stolní sladidlo

Kandisin Stevia
200 tbl.

V nabídce také Kandisin Stevia Tekutá 
125 ml za 169 Kč (100 ml = 135,20 Kč) 
a Kandisin Stevia Sypká 75 g za 169 Kč. 
(100 g = 225,33 Kč)

• extra komfort pro citlivé dásně 

• pomáhá zmírňovat tlak 
a podráždění, které může  
zubní náhrada způsobit 

• pevně fixuje celý den

• mátová příchuť

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 169 Kč

119  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 159 Kč

139  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 129 Kč

119  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 129 Kč

119  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,30 Kč)

Doplňky stravy. (1 tbl. = 22,90 Kč)

*Saw Palmetta a kopřivy dvoudomé.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 6,10 Kč)

• s vitaminem D3, K2  
a vápníkem

• vitamin D3 a vápník přispívají k udržení normálního stavu 
kostí a svalů, vitamin K2 podporuje dobrý stav kostí

• se zlatobýlem pro podporu  
správné funkce močových cest

• obohaceno o extrakt  
z kanadských brusinek

• kombinuje rostlinné 
extrakty* pro správnou 
funkci prostaty 
a močového ústrojí

• 1 tableta denně

Vigantolvit 
Osteo, 30 tbl.

Urinal 
Akut 
10 tbl.

Prostenal 
Control
90 tbl.

V nabídce také Urinal Express PH 6 sáčků za 149 Kč.  
(1 sáček = 24,83 Kč)

V nabídce také 
Prostenal Night 
60 tbl. za 389 Kč. 
(1 tbl. = 6,48 Kč)

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D

• vápník a vitamin D slouží jako doplněk při léčbě osteoporózy

Calcichew D3 
500 mg / 200 I.U.
60 žvýkacích tbl.

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

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání

• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící

Magnesii 
lactici 0,5 tbl. 
Medicamenta 
100 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Baldriparan je léčivý přípravek  
s účinnou látkou valerianae extractum siccum k vnitřnímu užití. 

• rostlinný léčivý přípravek ke zmírnění  
poruch spánku a k úlevě od mírného nervového napětí

• pro dospělé a děti od 12 let

Baldriparan®
30 tbl.

V nabídce také Ensure Plus Fiber různé 
druhy 200 ml za 35 Kč. (100 ml = 17,50 Kč)

• kompletní vyvážená  
výživa se všemi  
potřebnými živinami

• pro udržení Vaší energie, Vašich 
pohybových aktivit a zachování 
Vaší soběstačnosti

Ensure Plus  
220 ml

Potraviny pro zvláštní lékařské účely.  
ENS/04/17/03/10. (100 ml = 13,18 Kč)

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,42 Kč)

• pomáhá s usínáním a omezuje  
předčasné probouzení (extra silná  
dávka kozlíku lékařského a pomerančovníku hořkého)

• nenávykové složení

• obsahuje šest rostlinných extraktů, vitaminy B1, B2, B6 a hořčík

NEOSPAN 
Forte, 45 tob.

MAGNE B6 
50 obalených tbl.

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

• 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

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-110  KčBěžná 
cena 659 Kč

549  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 269 Kč

229  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

-6  KčBěžná 
cena 35 Kč

29  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 239 Kč

199  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena



*  Akční balení Hyaluron-Filler denní krém 50 ml + Hyaluron-Filler oční krém 15 ml 
NAVÍC (více druhů). Platí od 1. 7. do 31. 8. 2019 nebo do vyprodání zásob.

AKČNÍ BALENÍ  
PROTI VRÁSKÁM*

www.drmax.cz

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
glycosaminoglycani polysulfas k vnějšímu užití.

• účinný při léčbě zranění tupým předmětem       

• potlačuje otok a zánět

• stimuluje rozpuštění krevních sraženin 

• vhodný při léčbě zánětu povrchových žil 

Hirudoid®  
forte krém
40 g

Kosmetický přípravek.

• až o 8 odstínů bělejší zuby, okamžitý účinek

• 100% klinicky ověřená bezpečnost

iWHITE 2 Profesionální sada 
pro bělení zubů, 10× 0,8 g

Kosmetický přípravek.

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

• pečující pleťový a tělový olej 
efektivní pro stárnoucí pokožku

Bi-Oil, 60 ml

V nabídce také Preparation H  
12 čípků na hemoroidy za 119 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k rektálnímu podání.

• k léčbě hemoroidů, ulevuje  
od bolesti, zmírňuje  
podráždění a svědění

• je bezpečná i pro těhotné  
a kojící ženy

Preparation H  
rektální mast na hemoroidy
25 g

Zdravotnické prostředky.

• rychlá úleva od bolestivých a přecitlivělých zubů

• účinná pomoc při problémech se zubní sklovinou

Biorepair Plus 
Sensitive Control 
pasta na citlivé  
zuby, 75 ml 

V nabídce také zubní pasta Biorepair Plus  
Total Protection 75 ml za 99 Kč. 

Zdravotnický prostředek.

• krém s okamžitým vizuálním efektem
• dlouhodobé používání redukuje metličkové žilky až o 51 %

Remescar 
metličkové žilky 
50 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

• neinvazivní varianta léčby hemoroidů 

• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění 

• účinný proti bolesti

FAKTU 
20 čípků

Kosmetické přípravky.

-100  KčBěžná 
cena 699 Kč

599  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 169 Kč

119  Kč
Akční cena-40  KčBěžná 

cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

749  Kč

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena



•  vysoký stupeň ochrany 
opalovacích přípravků

•  extrakt z mořské „zlaté“ 
řasy Laminaria ochroleuca 

TO NEJLEPŠÍ POD SLUNCEM

Sleva 100 Kč platí pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max na všechny kosmetické přípravky značky Equilibria.

KRÁSA VE SVÉ 
NEJČISTŠÍ PODOBĚ

Nechte se okouzlit pleťovou  
kosmetikou, která se zrodila ve Francii  

ve spolupráci s předními odborníky z kosmetického světa.

OBJEVTE KOUZLO JEDNOTLIVÝCH ŘAD NUANCE

Sleva 30 % platí pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max na všechny kosmetické přípravky značky Nuance.

sleva
30 %

sleva
100 Kč

Při nákupu jakýchkoliv 3 kosmetických přípravků Uriage 
dvoufázový odličovač voděodolného make-upu na oči 100 ml, Odličovací olej 150 ml, Micelární odličovací  

pěna na oči a obličej 150 ml, Mycí krém 200 ml a 500 ml, Gyn-8 zklidňující gel na intimní hygienu 100 ml,  
Gyn-Phy osvěžující mycí gel na intimní hygienu 200 ml nebo Micelárních vod 250 ml a 500 ml pro všechny  

typy pleti zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč. Akce platí pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max.

Hygiena
Čištění, 
svěžest 

a hydratace

2 + 1



www.drmax.cz

Kosmetické přípravky.Femibion s vitaminem D3 je doplněk stravy a Bi-Oil je kosmetický přípravek.

• letní set pro každou ženu

• ulevuje od intimního diskomfortu

• dermatologicky a gynekologicky testováno

• od 13. týdne 
těhotenství 
až do ukončení kojení

• optimální dávka 
folátů (kyselina listová 
a Metafolin®) + DHA

• s vitaminem D3 
pro dobrý stav 
imunity, zubů a kostí

Australian 
Bodycare 
Femigel  
5× 5 ml + Femi 
Daily 100 ml 

Femibion 2 
s vitaminem D3 
dvojbalení  
60 tbl. a 60 tob.  
+ Bi-Oil 25 ml

Zdravotnický prostředek.

• probiotický přípravek 
ve formě vaginálních 
menstruačních tamponů

Probiotické 
Tampóny 
ellen – ECO 
Normal
22 ks

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
benzydamin hydrochlorid k intimním oplachům a výplachům.

• rychlá úleva při gynekologických potížích 

• působí proti bolesti, svědění a pálení

• potlačuje bakterie a kvasinky

• snižuje množství výtoku

Rosalgin Easy 
140 mg, vaginální 
roztok, 5× 140 ml

Více na www.rosalgin.cz

Kosmetické přípravky.

• pro intimní hygienu žen 
s šetrným a jemným složením

• pro každodenní použití
• gynekologicky testováno

Lactacyd Pharma 
Antibakteriální
250 ml

V nabídce více druhů.

Doplněk stravy. (1 cps. = 6,30 Kč)

• kopřiva napomáhá  
vylučování vody z těla  
a podporuje normální činnost ledvin

• zinek přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem

• nehormonální přípravek, který brání vzniku otoku  
dolních končetin a rozvoji celulitidy

Forfemina 
30 cps.

Zdravotnické prostředky.

V nabídce také TENA 
Lady Slim Ultra Mini 
28 ks za 119 Kč.

• inkontinenční vložky pro ženy

TENA Lady Slim Ultra Mini 
28 ks + 50 % NAVÍC

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Imazol krémpasta obsahuje klotrimazol 
a Imazol Plus obsahuje klotrimazol a hexamidin-diisetionát, jde o léčivé 
přípravky k vnějšímu užití.

• léčba plenkové dermatitidy  
způsobené kvasinkami

• léčba kvasinkové infekce v kožních záhybech
• vhodný pro děti i dospělé

Imazol 
krémpasta, 30 g

V nabídce také léčivý přípravek Imazol Plus 30 g za 119 Kč. 

Kosmetický přípravek. Do vyprodání zásob.

• pro ošetření citlivé dětské pokožky

• působí jako voda a vata

Huggies 
Pure, 56 ks

1 + 1

V nabídce také 
kosmetický přípravek 
Beliema Expert Intim
krém 30 ml za 149 Kč.

• vaginální tablety 
s laktobacily  
a kyselinou mléčnou

• vhodné při kvasinkové 
i bakteriální infekci

Beliema 
Effect
10 tbl.

Zdravotnický prostředek.

-80  KčBěžná 
cena 269 Kč

189  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 279 Kč

199  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 319 Kč

269  Kč
Akční cena

-38  KčBěžná 
cena 38 Kč/ks

19  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-251  KčBěžná 
cena 1 250 Kč

999  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 399 Kč

329  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 289 Kč

219  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

119  Kč



www.drmax.cz

Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.04.2019.1625.

• pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení

• pro každodenní péči

• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky

Bepanthen®  
Care Mast
100 g + 30 g NAVÍC

Péče o dítě

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 29,83 Kč)

• jedinečné složení s Lactofidus

• lahodná mléčná chuť pro spokojené bříško

Hami 12+, 24+ 
600 g

V nabídce také pokračovací mléka Hami 6+  
800 g za 279 Kč. (100 g = 34,88 Kč)

V nabídce také Sunar® 
gravimilk 300 g různé druhy 
za 129 Kč.  (100 g = 43 Kč)

• pro léčbu poruch  
trávení, nadýmání  
a střevní koliky 
u kojenců, dětí  
nebo dospělých

Dr.Max 
Simethicon 
Baby
30 ml

Před použitím si vždy přečtěte  
označení a informace o přípravku.  
Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Zdravotnické prostředky.

V nabídce také Paranit 
Radikální šampon + hřeben
100 ml za 279 Kč, Paranit
Sensitive lotion pro dlouhé
vlasy 150 ml za 299 Kč 
a Paranit preventivní sprej 
proti vším 100 ml za 269 Kč.

• 100% účinný už po jedné aplikaci
• radikální sprej proti vším a hnidám, 

šampon po ošetření a hřeben NAVÍC

Paranit sprej 100 ml + hřeben 
+ šampon 100 ml

Sunar® complex 
2, 3, 4 a 5 
600 g
Kojenecká a batolecí 
výživa s mléčným tukem
• komplexní péče  

pro spokojené bříško
• vápník a vitamin D jsou 

potřebné pro normální růst 
a vývoj kostí dítěte

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.  
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka. (100 g = 33,17 Kč)

Nestlé Beba 
Comfort 2, 3 a 4
800 g
• prémiová výživa s oligosacharidy 2́ FL  

po vzoru mateřského mléka 

• bílkovina OPTIPRO®, probiotika L. reuteri

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

Při koupi Sudocrem 125 g NAVÍC  
Dr.Max Dětské vlhčené ubrousky 80 ks za 0,01 Kč.
Kosmetický přípravek.

• zklidňuje začervenalou a podrážděnou pokožku

• podporuje její regeneraci 

• chrání před dalším drážděním

Sudocrem 
125 g 
Krém na opruzenou pokožku

Platí pro mléka Nutrilon 2–5, 800 g (včetně příchutí), nevztahuje se na počáteční kojeneckou mléčnou výživu.  
Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být  používána na doporučení lékaře.  
Způsob použití a další informace na obalech a www.nutriklub.cz. (při využití akce 100 g = 37,38 Kč)

VYHRAJTE KAŽDÝ DEN 
NUTRILON NA CELÝ ROK

Nutrilon 2, 3, 4, 5,  
800 g*
*Včetně příchutí.

Více informací na  
www.nutrilonsoutez.cz

SOUTĚŽ

Zdravotnický prostředek.

-60  KčBěžná 
cena 439 Kč

379  Kč
Akční cena

329  Kč

-20  KčBěžná 
cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

-540  KčBěžná 
cena 389 Kč/ks

299  Kč/ks
Při koupi 6 ks

-60  KčBěžná 
cena 239 Kč

179  Kč
Akční cena

-118  KčBěžná 
cena 118 Kč/ks

59  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena



Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s  lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. 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. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a  vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nabídka platí od  1. 7. do  31. 8. 2019 
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.

www.pethealthcare.cz

Šampony MATTEO, LOLA a PÉČE O SRST 
– JEMNÝ ŠAMPON jsou vhodné pro 
pravidelnou péči o srst domácích mazlíčků. 

Šampony MATTEO i LOLA navíc působí 
antiparazitárně proti klíšťatům i blechám.  
 Obsahují rostlinné 
 extrakty a oleje. Po použití 
 je srst hebká, lesklá, dobře  
 se rozčesává. Navíc jsou 
 maximálně šetrné vůči  
 pokožce a srsti, kterou nebarví  
 ani při dlouhodobém používání.

Akce platí do 31. 8. 2019 anebo do vyprodání zásob. FARMACIA CARE s.r.o. | Míšovická 458/3, 155 21  Praha 5

AKCE
SLEVA 20 Kč

Veterinární přípravky. Šampon Lola je vhodný  
pro kočky i psy. Matteo a Péče o srst jsou určeny pro psy.

PÉČE O SRST – 
jemný šampon  
pro psy

200
ml

Domácí psí
lékárnička

MATTEO –  
antiparazitární 
šampon pro psy

LOLA – jemný  
antiparazitární šampon 
pro kočky a psy

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg
• odpuzuje a hubí klíšťata, komáry, flebotomy a bodavé mouchy
• působí i proti blechám a jejich vývojovým stadiím a proti všenkám
• je bezpečný pro březí a kojící feny a pro štěňata od 8. týdne věku  

a 1,5 kg ž. hm. 
• nepoužívat pro kočky!
V nabídce také Advantix spot-on roztok pro psy od 4 do 10 kg za 219 Kč, 
Advantix spot-on roztok pro psy od 10 do 25 kg za 249 Kč a Advantix 
spot-on roztok pro psy od 25 do 40 kg za 299 Kč.
Produkty řady Advantix, Bolfo a Drontal jsou veterinární léčivé přípravky
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, tel.: 266 101 471,  
e-mail: cz.veterina@bayer.com. L.CZ.MKT.AH.06.2019.0697.

Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg  
tablety, 2 tbl. 
• ochucené tablety pro snadné odčervení psů
• 9 z 10 psů je přijímá dobrovolně jako pamlsek
• slouží k léčbě průjmových onemocnění způsobených prvoky Giardia
• originální odčervení od společnosti Bayer
• odčervovací přípravek doporučený i pro cestu do zahraničí

V nabídce také Drontal tablety pro kočky, 2 tbl. za 139 Kč.

Drontal Dog Flavour  
XL 525/504/175 mg 
tablety, 2 tbl., 1 tbl. 
na 35 kg ž. hm – NOVINKA

Bolfo 2,5 mg/g  
kožní sprej, 
roztok
• chrání psy a kočky 

proti klíšťatům, 
blechám a dalším 
parazitům

• sprej je vhodný  
i k ošetření 
prostředí

PŘIPRAVTE
PSA NA DOVOLENOU !

Veterina
Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace 
o přípravku. Polymerová dezinfekce 
bez chloru a alkoholu. Používejte 
biocidy bezpečným způsobem.

Mikroparazit 
veterinární dezinfekce 
pro domácnost, 250 ml
Pro bezpečné soužití 
v domácnosti s dětmi 
a zvířecími mazlíčky
• bez chloru! 
• pro účinné čištění všech domácích  

povrchů, včetně kuchyňské linky, lůžkovin,  
čalounění a interiéru automobilu

• likviduje 99,99 % bakterií,  
virů, plísní a kvasinek

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Složení: geraniol 5 g/kg. Používejte biocidní přípravky bezpečně.

• proti klíšťatům i blechám

• parazity odpudí anebo vysuší, obvykle nemají dost času 
na přenos infekce

• neobsahuje insekticidy ani hormony

FYTO  
OBOJEK FORTE 
pro psy a kočky, 65 cm

-100  KčBěžná 
cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 449 Kč

399  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 289 Kč

219  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 489 Kč

369  Kč
Akční cena

-20 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná  
cena 219 Kč

-20 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná  
cena 189 Kč

-20 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná  
cena 219 Kč


