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Radost z pohybu
Vyrazte do přírody na procházku nebo vyjížďku na kole. Pravidelná 

fyzická aktivita přiměřená věku i zdravotnímu stavu Vašemu zdraví určitě 

prospěje. Posiluje svaly a zlepšuje kondici, pomáhá snižovat  

vysoký krevní tlak a cukr v krvi, dělá však dobře i naší mysli.

Září  
2019

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

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 3,33 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

sleva
100 Kč

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,33 Kč)

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

• vitamin C přispívá ke správné tvorbě 
kolagenu pro normální funkci kostí 
a chrupavek

Dr.Max Complex 6 
Aktiv, 180 tbl. 

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

• úleva od bolesti

• při akutních záchvatech migrény, 
bolesti hlavy, horečce

• snadno vstřebatelné  
čiré želatinové tobolky

Apo-Ibuprofen 
Rapid 400 mg 
soft capsules
20 měkkých tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou sodná 
sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

• přípravek mohou používat dospělí 
a mladiství od 14 let

Olfen, gel 
100 g

-200  KčBěžná 
cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč/ks

139  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,97 Kč)

Doplněk stravy. (1 sáček = 16,63 Kč)

• hořčík přispívá ke snížení únavy 
a vyčerpání a normální činnosti svalů

• vysoce vstřebatelná  
organická forma hořčíku

• 10 g hydrolyzovaného kolagenu  
v denní dávce 

• mangan přispívá k normální  
tvorbě pojivových tkání

• vitamin C přispívá ke správné tvorbě  
kolagenu pro normální funkci  
kostí a chrupavek

Dr.Max  
Magnesium B6  
Gold, 30 tbl. 

Dr.Max  
Collagen  
Drink, 30 sáčků

Paralen®  
500
24 tbl.
• tlumí bolest, snižuje teplotu, 

pomáhá při chřipce
• nedráždí žaludek
• je vhodný i pro diabetiky
• vyroben v České republice

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

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 39 Kč

19  Kč
Akční cena

Akční nabídka pro členy klientského programu

-200  KčBěžná 
cena 699 Kč

499  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

V nabídce také Nalgesin S, 20 tbl., za 119 Kč.

V nabídce také Etrixenal 250 mg tablety, 10 tbl., za 59 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky 
s účinnou látkou naproxenum natricum k vnitřnímu užití.

Nalgesin S  
40 tbl.
• léčivý přípravek na bolesti  

hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,  
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením

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

• 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:

Doplněk stravy. (1 kostička = 5,82 Kč)

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

• balení na 2 měsíce užívání

Colafit 
60 kostiček

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

• úleva od akutní  
bolesti kloubů, svalů a šlach 

• protizánětlivý účinek –  
zmírňuje bolest, zánět,  
zarudnutí a otok

• snížené riziko kardiovaskulárních komplikací

• komfortní dávkování – stačí i 2 tablety denně

Etrixenal 
250 mg  
tablety 
20 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, na doporučení lékaře

Traumaplant 
mast, 100 g

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.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 13,30 Kč)

• s obsahem vitaminu B1, B6  
a niacinu, které přispívají  
k normální činnosti nervové soustavy

Revitanerv 
Strong, 30 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,33 Kč)

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

• vitamin C přispívá ke správné tvorbě kolagenu  
pro normální funkci kostí a chrupavek

Dr.Max 
Complex 6 Aktiv 
180 tbl. 

-40  KčBěžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 189 Kč

169  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 469 Kč

399  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 125 Kč

99  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 159 Kč

99  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena



Sleva až polovina 
z doplatku na recept. 
Pro každého.
Každý den.*

*Sleva je poskytována po  předložení Karty výhod Dr.Max ve  formě neuplatnění maximální 
obchodní přirážky a  vztahuje se na  léky a  zdravotnické prostředky hrazené z  prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při 
výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách 
Dr.Max v  ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v  případě, že by sleva byla vyšší, než je 
maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického 
prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na  jeho pořízení. Úplná 
pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách 
Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

Zdravotnické prostředky.

• inkontinenční 
pomůcka pro ženy

TENA 
Lady Slim
Ultra Mini 
28 ks + 50 % 
NAVÍC

V nabídce také TENA Men Level 2,  
20 ks + 50 % NAVÍC za 179 Kč. 

V nabídce také iD Pants Intime 
Medium Normal, 12 ks,  za 219 Kč.

Zdravotnické prostředky. Akce platí pouze na nákup 
produktů bez uplatnění předepsaného poukazu od lékaře.

• navlékací kalhotky s novým  
měkkým elastickým materiálem,  
jsou více diskrétní a vypadají  
jako běžné spodní prádlo  

• velmi rychlá absorpce tekutiny navozující 
pocit sucha a pohlcení zápachu  

iD Pants Intime 
Large Normal
10 ks

www.drmax.cz

119  Kč

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou  
informaci. Léčivý  
přípravek s účinnou látkou  
benzydamini hydrochloridum  
k orofaryngeálnímu podání.

• proti zánětu a bolesti 
v krku a dutině ústní

• je vhodný pro děti 
i dospělé

• šetrný aplikátor

• příchuť máty

Larymed
1,5 mg/ml 
orální sprej, 
roztok, 30 ml

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

• na úlevu od příznaků  
chřipky a nachlazení

• kombinace 5 účinných látek 
tlumí bolest hlavy, bolest 
v krku, uvolňuje ucpaný  
nos, snižuje horečku 

• s přídavkem léčivé látky 
na odkašlávání

Coldrex 
tablety  
24 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

• nezpůsobuje ospalost

• bez umělých barviv

PARALEN® GRIP  
horký nápoj pomeranč a zázvor 
500 mg/10 mg 
12 sáčků

V nabídce také PARALEN® GRIP horký nápoj  
echinacea a šípky 500 mg/10 mg, 12 sáčků, PARALEN® GRIP 
horký nápoj citrón 650 mg/10 mg, 12 sáčků, PARALEN® GRIP 
horký nápoj NEO 500 mg/10 mg, 12 sáčků za 139 Kč.

• díky kombinaci 2 účinných 
látek zastaví suchý dráždivý 
kašel a zároveň napomáhá 
odkašlávání

• k užití u dětí od 6 měsíců

Stoptussin 
kapky, 50 ml

V nabídce také Stoptussin 
sirup, 180 ml, za 119 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou kyselina acetylsalicylová k perorálnímu podání.

• k úlevě od bolesti hlavy, zubů,  
svalů, kloubů a menstruační bolesti 

• snižuje horečku a tlumí zánět

Algirin 500 mg 
tablety 
10 tbl.

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

• léčí vlhký kašel – působí na hustý hlen,  
rozpouští ho a usnadňuje tak vykašlávání 

• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

Acetylcystein 
Dr.Max 600 mg 
10 šumivých tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• efektivní úleva od příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou 
mírná nebo středně silná bolest, horečka, ucpaný nos

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli

• efektivní úleva od příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou 
mírná nebo středně silná bolest, horečka, ucpaný nos

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli 

Theraflu 
Forte  
horký nápoj, 10 sáčků

Theraflu 
500 mg / 100 mg / 6,1 mg 
tvrdé tobolky, 16 tob. 

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 189 Kč

159  Kč
Akční cena

-138  KčBěžná 
cena 138 Kč/ks

69  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-10  KčBěžná 
cena 129 Kč

119  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

V nabídce také nosní sprej SANORIN 
Aqua PLUS, 20 ml, za 99 Kč.

Zdravotnické prostředky.

• izotonický nosní sprej s obsahem 
propolisu, mateřídoušky a eukalyptu

• pro uvolnění dýchání při trvalé rýmě

Sanorin Aqua 
NATURA sprej 
20 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Septofort 2 mg je léčivý 
přípravek k orálnímu podání. Obsahuje chlorhexidini digluconas.Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou paracetamol k vnitřnímu užití.

• ničí široké spektrum 
bakterií i viry

• proti infekcím v dutině ústní

• mátová příchuť

• tlumí bolest, snižuje teplotu, 
pomáhá při chřipce

• nedráždí žaludek

• je vhodný i pro diabetiky

• vyroben v České republice

Septofort 2 mg 
24 pastilek

Paralen® 500
24 tbl.

Doplňky stravy. (při využití akce 1 pastilka = 3,60 Kč)

• poskytuje příjemný pocit v krku v době hlasové 
námahy, působení klimatizace či teplotních výkyvů

• obsahuje vitamin C, přispívající k normální  
funkci imunitního systému, a navíc propolis

• vhodné pro děti od 3 let

Tantum Natura Orange 
& Honey s propolisem 
a vitaminem C
15 gumových pastilek

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

• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny

• zabere velmi rychle – už do 25 sekund

• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

Nasivin 
sensitive 0,05%
nosní sprej,  
roztok, 10 ml
Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou 
naphazolini nitras k nosnímu podání.

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny

• snižuje otok nosní sliznice

Sanorin 1 ‰ 
nosní sprej,  
roztok, 10 ml

V nabídce také Sanorin 0,5 ‰ nosní 
sprej, roztok, 10 ml, za 79 Kč.

-36  KčBěžná 
cena 135 Kč

99  Kč
Akční cena

-108  KčBěžná cena  
108 Kč/ks

54  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-26  KčBěžná 
cena 115 Kč

89  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 89 Kč

79  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 39 Kč

19  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

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

Guttalax® 
perorální
kapky,  
roztok, 30 ml

Dlouhodobě 
snížená 

cena

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Caltrate PLUS 
90 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Wobenzym 
800 tbl.

Čtěte pečlivě příbalový leták.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou dimetikon k vnitřnímu užití.

sab simplex  
30 ml

Ovosan 
90 cps.
Doplněk stravy. (1 cps. = 23,22 Kč) Doplněk stravy. (1 cps. = 7,82 Kč)

Sarapis Soja 
60 cps. 

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Vincentka
přírodní 0,7 l

Zaječická hořká 
500 ml
Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

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

Flavobion 
70 mg
50 tbl.

Doplněk stravy. (1 cps. = 5,54 Kč)

Protectum 
Ginkgo Extra 
90 cps.

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 499 Kč

469  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 2 790 Kč

2 490  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy. Kosmetický přípravek.

• vápník přispívá k udržení normální činnosti 
svalů a k normálnímu stavu kostí a zubů

• hořčík přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání

• obsahuje 4 kmeny  
mikrobiální kultury 
 v extra silné koncentraci

• vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému

• obsahuje fytosterol – komplex 
rostlinných sterolů, které přispívají  
k udržení normální hladiny cholesterolu  
v krvi – příznivého účinku se dosáhne při příjmu  
nejméně 0,8 g rostlinných sterolů/stanolů denně

• cholin přispívá k udržení normální funkce 
jater a ke správnému metabolismu tuků

• vlhčené ubrousky pro citlivou  
pokožku s panthenolem

• panthenol pečuje o pokožku,  
zklidňuje ji a chrání ji před vysoušením

Dr.Max 
Vápník-Hořčík-Zinek
100 tbl.

Dr.Max  
Probio Sticks 
EXTRA STRONG
7 sáčků

Dr.Max  
Sterolla 90 cps.

Dr.Max  
Silymarin Premium
30 cps.

Dr.Max  
Wet Wipes 
Sensitive 80 ks 

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.

Doplňky stravy.

• extrakt z listů ginkgo biloba  
příznivě ovlivňuje činnost mozku, 
mikrocirkulaci krve a působí jako antioxidant

Dr.Max 
Ginkgo 
biloba 60 mg
60 cps.

V nabídce také Dr.Max Ginkgo Pro Brain, 
60 cps., za 229 Kč (běžná cena za 1 ks).

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• železo přispívá ke správné tvorbě  
červených krvinek a hemoglobinu

• velmi dobře vstřebatelné

• vhodné pro těhotné a kojící ženy

• železo přispívá ke správné tvorbě 
červených krvinek a hemoglobinu

Dr.Max  
Iron fruit
245 ml

Dr.Max Železo
90 tbl.

Doplněk stravy.

• selen a zinek přispívají k udržení  
normálního stavu vlasů a nehtů

• zinek přispívá také k udržení normálního stavu pokožky

Dr.Max  
Selen-Zinek 
Forte, 60 tbl.

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

49  Kč
Běžná cena za 1 ks

219  Kč
Běžná cena za 1 ks

219  Kč
Běžná cena za 1 ks

119  Kč
Běžná cena za 1 ks



www.drmax.cz

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek  
s účinnou látkou phospholipida sojae praeparata 300 mg k vnitřnímu užití.

* Vitamin B6 pro normální  
činnost nervové soustavy.

Doplněk stravy.  
(100 ml = 149,17 Kč)

• účinný při obtížích  
v důsledku  
toxicko-metabolického  
poškození jater  
a při zánětu jater

• urychluje a podporuje  
regeneraci poškozených  
jaterních buněk

• při emočním vypětí

• pro celkové zklidnění

• při změně denního režimu

• obsahuje přírodní patentovanou 
ingredienci Lactium®

Essentiale® 
forte N
100 tbl.

Barny’s Dětský 
HypnoX®, 120 ml
Zklidňující sirup*

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,79 Kč)         *Kozlík, chmel, mučenka a meduňka.

• obsahuje kombinaci bylin*, která napomáhá  
při potížích s usínáním a zlepšuje kvalitu spánku

Barny’s 
HypnoX® forte 
20 + 4 tbl.

Potravina pro zvláštní lékařské účely, o užívání se poraďte 
s lékařem nebo lékárníkem. (100 ml = 16,61 Kč)

• nutričně kompletní tekutá výživa pro pacienty 
trpící nedostatečným příjmem energie a živin 
nebo nechutenstvím z různých příčin

• zvlášť vhodný pro pacienty trpící 
nedostatečnou výživou (senioři),  
před operací i po ní a pro pacienty  
s nádorovým  
onemocněním

Nutridrink balíček 7 + 2 

Při nákupu  
fixačního krému
+ libovolných tablet 
Corega obdržíte NAVÍC 
kartáček na zubní 
náhradu za 0,01 Kč. 
Do vydání zásob.

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,88 Kč)

• nová generace péče 
o prostatu, potenci 
a vitalitu – tři účinky 
v jedné kapsli denně

• obsahuje slivoň  
africkou pro podporu 
zdraví prostaty, macu 
pro podporu potence 
a sibiřský ženšen 
pro podporu vitality

Cemio RED3  
90 cps.

V nabídce také Cemio RED3,  
60 cps., za 499 Kč. (1 cps. = 8,32 Kč)

Corega Ochrana dásní 
40 g

• pevná fixace zubní  
náhrady po celý den

• pomáhá předcházet  
ulpívání zbytků jídla

• neobsahuje zinek
Zdravotnické prostředky.

Corega BIO Tabs 
Antibakteriální tablety, 30 tbl. Corega fixační krém 

Original extra silný 
40 g

• ničí bakterie způsobující zápach z úst
• mají dezinfekční účinek
• pomáhají odstraňovat  

skvrny a zubní plak
• čistí bez poškrábání zubní protézy

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

• pro úlevu od nadýmání

• tobolky jsou vhodné pro dospělé a děti od 6 let

• lze užívat v těhotenství

Espumisan®  
40 mg
100 měkkých tob.

V nabídce také 
Espumisan® 
kapky  
100 mg/ml,  
30 ml, 
za 139 Kč.

• kapky pro 
kojence, děti 
i dospělé

EXKLUZIVNĚ
v lékárnách 

Dr.Max

-40  KčBěžná 
cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 719 Kč

619  Kč
Akční cena -20  KčBěžná 

cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

299  Kč

-30  KčBěžná 
cena 109 Kč

79  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 109 Kč

79  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

Doplňky stravy. (1 tbl. = 7,30 Kč) Doplněk stravy. (1 tob. = 4,97 Kč)

Bylinné čaje. (1 sáček = 2,45 Kč)

• vyvážená kombinace vitaminů, 
minerálů a ženšenového výtažku G115

• optimální kombinace  
probiotických kmenů přizpůsobená dětské střevní mikroflóře

• pro děti již od narození

• prémiová řada LEROS BIO 
sypané jednodruhové 
byliny a byliny 
v nálevových sáčcích

Pharmaton 
Geriavit
30 tbl.

BIOPRON 
Laktobacily 
BabyBifi+
30 tob.

LEROS Bio 
HEŘMÁNEK
20 nálevových 
sáčků

V nabídce také Pharmaton Geriavit, 
100 tbl., za 649 Kč. (1 tbl. = 6,49 Kč)

V nabídce více druhů.

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Při nákupu multi IMUN sirup, 330 g, obdržíte NAVÍC  
multi IMUN sirup, 150 g, za 0,01 Kč. Do vydání zásob.
Doplňky stravy. (při využití akce 100 g = 72,71 Kč)

• sirup s beta-glukany, nukleotidy a vitaminem C, 
který přispívá ke správné funkci imunitního systému

• bez konzervačních látek, vhodný pro děti od 1 roku, 
těhotné a kojící ženy

multi IMUN 
sirup, 330 g

Doplňky stravy. (100 ml = 99,60 Kč)

• rybí tuk z Norska s tradicí od roku 1854
• bohatý zdroj omega-3 mastných kyselin EPA a DHA
• zdroj vitaminu A, D a E
• příjemná citronová příchuť

Möller’s  
Omega 3  
citron, 250 ml

V nabídce také Möller’s Omega 3 ovocná příchuť,  
250 ml, Möller’s Omega 3 natur, 250 ml, Möller’s Můj 
první rybí tuk, 250 ml, a Möller’s Omega 3 dospělí 50+, 
250 ml, za 249 Kč.

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

• léčba kožních a slizničních infekcí  

• léčba plísňové a kvasinkové infekce  

• pro děti od 2 let a dospělé  

Clotrimazol 
AL 1% krém 
20 g

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,66 Kč)

• nejmodernější probiotikum  
nové generace pro péči  
o vyváženou střevní mikroflóru

• ideální na cesty – stabilní bez ledničky
• 15 miliard živých bakterií  

v jedné kapsli  
v okamžiku výroby

• ochranná technologie  
BIO-SUPPORTTM

Swiss NatureVia 
LAKTOBACILY 5  
33 cps.

V nabídce také Swiss NatureVia  
Laktobacílky třešňové, 33 pastilek, za 169 Kč. (1 pastilka = 5,12 Kč)

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 239 Kč

219  Kč
Akční cena

-219  KčBěžná 
cena 568 Kč

349  Kč
Akční cena

-14  KčBěžná 
cena 59 Kč

45  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 165 Kč

149  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 269 Kč

219  Kč
Akční cena



Kosmetický přípravek.

 Intenzivně a dlouhodobě hydratuje
 Chrání před vysušováním pokožky
 Podporuje přirozenou kožní mikrofl óru

Bepanthen® SensiDaily krém 150 ml

SensiDaily
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Každodenní péče o suchou 
a citlivou pokožku

www.drmax.cz

Zubní pasta.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou
clotrimazolum k vnějšímu užití. L.CZ.MKT.CC.02.2018.1328.

• profesionální péče o zdravá ústa

• unikátní bylinná receptura

• napomáhá boji proti zánětu 
dásní, krvácení a parodontóze

• léčí plísňová onemocnění kůže

• vhodný i na léčbu vnějších projevů vaginální mykózy

• působí na více druhů plísní

• pro dospělé a děti již od 2 let věku

Zubní kartáček 2 v 1
paro S39
měkký, 1 ks

HERBADENT
PROFESSIONAL
bylinná zubní pasta
s fluorem, 100 g

Canesten®
krém 10 mg/g
20 g

V nabídce také kosmetické
přípravky HERBADENT
PROFESSIONAL gel na dásně
CLD, 35 g, za 139 Kč a HERBADENT
PROFESSIONAL bylinný roztok na dásně, 25 ml, za 119 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• proti vypadávání vlasů  
na základě různých příčin nebo narušené struktuře vlasů

• má příznivý vliv na růst vlasů

Revalid®
120 tob.

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 159 Kč.

Kosmetický přípravek.

• efektivně eliminuje opuchlé  
oční váčky a tmavé kruhy  
pod očima do 2 minut 
po nanesení

Remescar 
váčky a kruhy 
pod očima 
8 ml

Před použitím si vždy  
přečtěte označení a informace o přípravku. Puressentiel Repelent  
proti vším je biocidní přípravek. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

• účinná ochrana až na 24 h

• svěží a příjemná vůně  
pro každodenní použití

Puressentiel 
Repelent proti 
vším, 75 ml
100% ŘEŠENÍ PRO BOJ 
PROTI VŠÍM

V nabídce také 
kosmetický 
přípravek 
Puressentiel 
Šampon Pouxdoux 
proti vším, 
200 ml, za 239 Kč 
a zdravotnický 
prostředek 
Puressentiel 
Roztok proti vším, 
100 ml + hřebínek 
za 499 Kč. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• užívá se k prevenci a při 
nedostatku vitaminů

• při ztrátě chuti 
k jídlu, při poruchách 
vývoje a růstu

• ke zlepšení 
celkového stavu 
po prodělané nemoci

• v těhotenství a období 
kojení, vhodný pro děti 
od 1 roku, mladistvé 
a dospělé

Multi-Sanostol 
300 g

Doplňky stravy.

• novinka Urinal® 
Express pH rychle 
neutralizuje 
kyselé pH moči, které 
může způsobovat pálení

• Urinal Akut® se zlatobýlem, který napomáhá 
udržení zdravých močových cest

• kompletní akutní péče, 2 v 1 za výhodnou cenu

Urinal Akut
10 tbl.
+ Urinal
Express pH
6 sáčků

Zubní kartáčky.

• kartáček a solo kartáček za 1 cenu

• jemná hustá vlákna a solo kartáček  
pro dokonalou zubní hygienu

V nabídce více druhů.

-100  KčBěžná 
cena 369 Kč

269  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 139 Kč

129  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 319 Kč

259  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 319 Kč

259  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 189 Kč

159  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 169 Kč

119  Kč
Akční cena



ROZJASNĚNÍ HYDRATACE

URIAGE, TERMÁLNÍ VODA Z FRANCOUZSKÝCH ALP2 + 1

sleva
20 %

1 + 1

Při nákupu tří libovolných kosmetických přípravků značky Uriage z řady
Age Protect zaplatí držitelé Karty výhod Dr.Max za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.

AGE PROTECT
s inovativní ochranou  
proti modrému světlu

ZPOMALTE  
STÁRNUTÍ SVÉ PLETI 

Při nákupu dvou libovolných kosmetických přípravků značky Nuance z řady Hydrobalance Control nebo Radiance Control zaplatí držitelé Karty výhod Dr.Max za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

HYSÉAC

Sleva 20 % platí pouze pro držitele Karty výhod
Dr.Max na všechny kosmetické přípravky značky Uriage z řady Hyséac.

Péče o pleť se  
sklonem  

k akné



Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. 
(při využití akce 100 g = 46,50 Kč)

(100 g = 15,83 Kč)

Sunar® premium 2, 3 a 4
600 g

Sunar zná tajemství mateřského mléka.

Zdravá svačinka, 

      která je vždy po ruce

-60  Kč
279  Kč/ks

Při koupi 2 ks

Běžná cena 309 Kč/ks

-6  KčBěžná 
cena 25 Kč

19  Kč
Akční cena

-6  KčBěžná 
cena 25 Kč

19  Kč
Akční cena

*Přírodní kultury mléčného kvašení. Výživu konzultujte s lékařem. Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je nejpřirozenější způsob výživy dítěte. Akce se nevztahuje na počáteční kojeneckou výživu. (100 g = 44,33 Kč)

*

HiPP Combiotik 2, 3, 4 – 900 g

s unikátní kombinací *  a 

pro vyváženou střevní mikroflóru. 

Nic není blíže mateřskému mléku.

Ve střevní sliznici se nachází až 70 % buněk imunitního systému.

-50  KčBěžná 
cena 449 Kč

399  Kč
Akční cena



Nutrilon 2–4, 800 g 
(včetně příchutí)

• s unikátní klinicky testovanou směsí  
prebiotik GOS/FOS, inspirovanou  
mateřským mlékem

• pro podporu imunity a zdravého  
vývoje vašeho miminka**

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na  doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. Způsob použití a  další informace na  obalech  
a www.nutriklub.cz. (100 g = 39,88 Kč) *První hned po mamince – Nutrilon je nejprodávanější řada pokračovacích kojeneckých mlék na českém trhu v součtu dat dle Nielsen Czech Republic a IQVIA 
Solutions a.s., souhrnný objem za období 02/2018–01/2019. **Nutrilon, tak jako všechna pokračovací kojenecká výživa, obsahuje vitaminy A, C a D, které přispívají k normální funkci imunitního systému; 
kyselinu alfa-linolenovou, podporující rozvoj mozku a nervové soustavy; vitamin D, potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí. 

NUTRILON. 
PRVNÍ HNED PO MAMINCE*

www.drmax.cz

Při nákupu Mustela Balzám pro klidnější 
spánek, 40 ml, obdržíte NAVÍC chrastítko  
Mustela za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Kosmetický přípravek.

• bambucké máslo a medový extrakt zjemňuje a hydratuje

• lipové květy a výtažky z heřmánku  
pomáhají dítěti relaxovat

• osvěžující vůně borovice  
zajistí dítěti větší pohodlí

Mustela®  
Balzám pro klidnější  
spánek, 40 ml
Pro děti již od narození

Péče o dítě

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,88 Kč)

• originální  
patentovaná látka 
ProteQuine® a vitamin C, 
který přispívá k normální 
funkci imunitního systému

• doplněno o inulin a sladidlo 
přírodního původu

Preventan® 
Junior 
ovocný mix 
90 tbl.
Medvědí síla 
pro Vaše děti

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek užívaný 
tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců 
a batolat k vnitřnímu užití.

• zmírní potíže při růstu zoubků
• působí na více příznaků 
• snadno použitelné jednorázové obaly
• vhodné pro kojence a batolata

Camilia®  
perorální  
roztok  
v jednodávkovém obalu, 10× 1 ml

Doplněk stravy. (1 ks = 2,84 Kč)

• s 9 vitaminy a rakytníkem, který podporuje  
správnou funkci imunity

• bez příměsí a konzervačních látek

RAKYTNÍČEK  
multivitaminové želatinky 
s rakytníkem, 70 ks

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. (při využití akce 1 želé = 2,52 Kč)

• multivitaminy pro děti s vysokým obsahem  
vitaminů C a D pro zdravou imunitu

• s vynikající chutí černého bezu a 100% přírodními barvivy a aromaty

• v nabídce také Vibovit Farma, Dino, Abeceda, Aqua a Zoo

Vibovit 
Imunity, 50 ks

2 + 1

Zdravotnické prostředky.

V nabídce také Paranit 
radikální šampon, 100 ml 
+ hřeben za 279 Kč.

• odstraňte 100 % vší jedinou  
15minutovou aplikací! 

• klinicky prokázaný účinek
• obsahuje radikální sprej proti  

vším a hnidám, šampon pro  
snazší vymytí spreje z vlasů  
a hřeben pro vyčesání vší a hnid

• navíc dárek Paranit  
Bludiště pro děti i dospělé

Paranit Radikální proti vším 
a hnidám Pack

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)

-420  KčBěžná 
cena 389 Kč/ks

319  Kč/ks
Při koupi 6 ks -100  KčBěžná 

cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

-189  Kč
126  Kč/ks

Při koupi 3 ks

Běžná cena  
189 Kč/ks

-70  KčBěžná 
cena 419 Kč

349  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 239 Kč

199  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. do  30. 9. 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.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace
o přípravku. FYTO OBOJEK FORTE, 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

Při koupi FYTO OBOJKU FORTE obdržíte NAVÍC
veterinární přípravek FYTO SPRAY, 200 ml,
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Veterina

Veterinární přípravek.

• rychle po aplikaci likviduje blechy, klíšťata a vši

• vhodné použít před aplikací obojků a spot-on pipet,  
vysoce efektivní při akutní invazi parazitů

• nevhodné pro kočky!

Antiparazit 
Derma šampon 
250 ml

V nabídce také Fypryst 67 mg, roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 99 Kč,  
Fypryst 134 mg, roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 119 Kč, Fypryst 268 mg, roztok pro nakapání  
na kůži pro psy, 1 pipeta, za 139 Kč a Fypryst 402 mg, roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 169 Kč.

• účinný proti blechám a klíšťatům

Fypryst Cat 50 mg, roztok  
pro nakapání na kůži – spot-on 
pro kočky, 1 pipeta

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vyhrazené veterinární léčivé přípravky s účinnou látkou fipronilum, pouze pro zvířata, roztok pro nakapání na kůži.

Veterinární přípravek.

• komplexní kloubní výživa pro koně

• pro výživu, ochranu a regeneraci 
kloubních chrupavek a tkání

Alavis 
Triple Blend 
Extra silný
700 g

Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.05.2019.0683.

V nabídce také NOVINKA 
Drontal Dog Flavour XL 

525/504/175 mg tablety,  
2 tbl., za 369 Kč nebo  

pro kočky  
Drontal tablety,  
2 tbl., za 129 Kč.

Drontal Dog Flavour  
150/144/50 mg 
tablety, 2 tbl.
• ochucené tablety pro snadné  

odčervení psů 

• ověřená kvalita společnosti Bayer

• doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 139 Kč

89  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 1 350 Kč

1 150  Kč
Akční cena

-349  KčBěžná 
cena 798 Kč

449  Kč
Akční cena


