
Nízké ceny pro Vaše zdraví

www.drmax.cz 1.–31. 3. 2017

Lékárna

Doplněk stravy.

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

• kúra na dva měsíce

Cemio Kamzík 
60 cps.

Přivítejte jaro 
ve zdraví

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

• při akutních záchvatech migrény, bolesti hlavy a horečce 

• snadno vstřebatelné čiré želatinové tobolky

Apo-Ibuprofen 
Rapid 400 mg 
soft capsules 10 měkkých tobolek

Léčivý přípravek k perorálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• léčivý přípravek působící proti bolesti hlavy 
a zubů, menstruační bolesti a bolesti v kříži

Valetol 24 tbl.

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

• tlumí bolest, snižuje  
teplotu, pomáhá při chřipce

• nedráždí žaludek

• je vhodný i pro diabetiky

• vyroben v České republice

Paralen® 500 
24 tbl.

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

• poskytuje úlevu od příznaků 
chřipky, bolesti hlavy, zad, 
zubů a menstruační bolesti

• snižuje horečku  

• obvykle 3× denně 1 tableta  

Brufen 400 
100 tbl.

V nabídce také Brufen 400 
30 tbl. za 55 Kč.

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 30 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 379 Kč
Ušetříte 80 Kč

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 55 Kč
Ušetříte 16 Kč 69  Kč

Akční cena

Běžná cena 79 Kč
Ušetříte 10 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná cena 35 Kč
Ušetříte 16 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!
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GS Condro Diamant PROFIPACK  
Limitovaná jarní edice, 120 + 20 tablet NAVÍC

Nejdůvěryhodnější značka roku 2016  
v kategorii přípravků na klouby.
Mimořádná účinnost v úžasné jarní nabídce!
První a jediný přípravek v ČR se silou 1 600 mg gluko
samin sulfátu a unikátním DIAMANT FORTESCINEM® 
(aescin pro správné krevní zásobení kloubního 
pouzdra, vazů a šlach a vitamin C pro tvorbu pevné 
kolagenní sítě chrupavek a menisků).

2016

nejdůvěryhodnější
značka

GS Dormian RAPID 40 kapslí
• pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc*

•  účinná kombinace  
4 bylinných extraktů*  
ve vysokých dávkách

•  šetrná a nenávyková  
cesta k Vašemu  
odpočinku

V nabídce také  
GS Dormian RAPID  
20 kapslí za 119 Kč.
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* 500 mg kozlíku lékařského  
v denní dávce, meduňka,  
mučenka a chmel.

* Nárok na  slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na  recept předepsaných pro seniory nad 60 let, 
děti do 15 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max na základě ověření údajů o věku 
pacienta, který je uveden na receptu, či předložení průkazu osoby se zdravotním postižením; poskytuje se ve formě neuplatnění maximální 
obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, 
že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho 
pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení 
o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na Kartavyhod.drmax.cz.

Až 50% sleva z doplatku na léky pro děti a seniory*

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

Kosmetické přípravky.

Léčivý přípravek Ibalgin® krém 100 g s účinnou látkou 
ibuprofen k vnějšímu užití. Léčivý přípravek Ibalgin® Duo 
Effect 100 g k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• švýcarský léčivý přípravek 
k léčbě artrózy kolene, 
kyčle a kloubů prstů ruky

• obvykle se užívá 2× ročně 
po dobu 3 měsíců

• účinný balzám 
z 25 bylin a rašeliny

• na kolena, záda, ramena

• potlačuje bolest, 
zmírňuje zánět a otok

• dobře se vstřebává

• bez parfemace

Condrosulf 400 mg 
60 tvrdých tobolek

Koňská mast 
s rašelinou 
hřejivá 
300 ml

Ibalgin® 
krém 100 g

V nabídce také NOVINKA Dexoket® 25 mg granule pro 
perorální roztok s citronovou příchutí 10 sáčků za 79 Kč.

V nabídce také Koňská mast 
s rašelinou chladivá 300 ml za 169 Kč.

V nabídce také Ibalgin® 
Duo Effect 100 g za 199 Kč. V nabídce také Aulin 

gel 50 g za 139 Kč.

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

• rychlá a účinná pomoc, 
když Vás zasáhne bolest 

pohybového aparátu, zubů 
a menstruační bolest

Dexoket® 25 
tablety 10 tbl.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• tlumí bolest hlavy a krční páteře

• snižuje svalové a psychické napětí

ATARALGIN 
tablety 
20 tbl.

Léčivé přípravky s účinnou látkou nimesulid 
ke kožnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• gel proti bolesti 
pohybového aparátu

• citelně ulevuje od bolesti, 
působí proti zánětu

• zklidňuje namožené svaly a šlachy

Aulin gel 100 g

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 30 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 65 Kč
Ušetříte 6 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč
Ušetříte 10 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 20 Kč

389  Kč
Akční cena

Běžná cena 479 Kč
Ušetříte 90 Kč

579  Kč
Akční cena

Běžná cena 879 Kč
Ušetříte 300 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 239 Kč
Ušetříte 70 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 20 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Doplněk stravy.

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

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• kloubní výživa v tekuté formě s obsahem hyaluronanu, 
collagenu, chondroitin sulfátu a vitaminu C, který  
přispívá k normální tvorbě kolagenu 
pro normální funkci chrupavek

• horký nápoj, který 
uleví od příznaků 
chřipky a nachlazení

• snižuje horečku, tlumí 
bolest hlavy, svalů 
a kloubů, bolest v krku 
a uvolňuje ucpaný nos

• k prevenci a léčbě 
nedostatku vápníku 
a vitaminu D

• vápník a vitamin D slouží 
jako doplněk při léčbě 
osteoporózy

Hyalgel 
Collagen 
500 ml

Coldrex 
MaxGrip 
Citron  
10 sáčků

Calcichew D3 
500 mg / 200 IU
60 žvýkacích tbl.

NAVÍC Hyalgel Mazání na klouby 
100 ml za 0,01 Kč.

V nabídce také Coldrex MaxGrip 
Lesní ovoce 10 sáčků za 149 Kč.

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

tlumí bolest, zarudnutí, otok

eukalyptová příchuť  pastilek

balení 16 pastilek nebo 
30 ml orálního spreje

Léčivé přípravky k orálnímu užití: Septabene 3 mg / 1 mg pastilky a Septabene 
1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml orální sprej, roztok. Čtěte pečlivě příbalové letáky.

Ve tvém krku je tvoje síla.

V nabídce také Septabene 1,5 mg/ml 
+ 5,0 mg/ml orální sprej, roztok za 99 Kč.

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Kombinace proti 
příznakům chřipky 
a nachlazení, 
která pomáhá od:
• horečky
• ucpaného nosu
• bolesti hlavy
• bolesti v krku
• suchého a dráždivého kašle

Paralen® Grip 
chřipka 
a kašel 24 tbl.

V nabídce také Paralen® Grip 
chřipka a bolest 24 tbl. za 99 Kč.

V nabídce také Mucosolvan® 
junior 100 ml za 89 Kč.

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

• rozpouští hlen

• usnadňuje vykašlávání

• chrání před dalším zahleněním

Mucosolvan® 
pro dospělé 
100 ml

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

• rozpustí a odstraní hlen z dýchacích cest a rychle Vám uleví

• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

ACC® LONG 
600 mg 
20 šumivých tablet

AKCE

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

• tlumí bolest, zánět 
a snižuje horečku

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

Ibuprofen 
Dr.Max 
400 mg 
potahované 
tablety 
36 tbl.

Chytře KE KRÁSNÉMU A ZDRAVÉMU ÚSMĚVU.
Ústní zdraví je součástí našeho života.

Více na www.sduz.cz nebo www.drmax.cz.

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 30 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 40 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 20 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč
Ušetříte 20 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč
Ušetříte 30 Kč

299  Kč
Akční cena

49  Kč
Akční cena

Běžná cena 59 Kč
Ušetříte 10 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 20 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

ve více než 370 lékárnách Dr.Max!

Nyní výdejní místa e-shopu

Doplňky stravy.

Léčivý přípravek s účinnou látkou flutikasonpropionát 
k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek Allergodil® 
s účinnou látkou azelastinhydrochlorid 
k nosnímu podání. Léčivý přípravek 
Allergodil® oční kapky s účinnou látkou azelastinhydrochlorid 
k očnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Léčivé přípravky s účinnou látkou xylometazolini hydrochloridum 
k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Doplňky stravy.

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

• speciální jarní akce 100 tablet + měsíc užívání NAVÍC

• 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

• symptomatická 
léčba nosních 
příznaků sezonní 
alergické rýmy 
(senné rýmy) 
a chronické alergické rýmy

• okamžitý pocit úlevy s osvěžující silou mentolu a eukalyptu

• uvolní ucpaný nos do 2 minut a až na 12 hodin

• bez konzervantů

• chutné vitaminy 
a minerály 
v želatinové formě 
pro snadné užívání

• navíc extrakt 
z echinacey pro 
podporu imunity

Centrum Silver 
100 + 30 tbl.

Flixonase 
50 mikrogramů/dávka 
nosní sprej, suspenze 60 ml

Allergodil® 
nosní sprej 
10 ml

Otrivin Menthol 
1 mg/ml 
10 ml

Spektrum 
Gummies 
IMUNITA 60 tbl.

V nabídce také Centrum AZ s multi-efektem 
100 + 30 tbl. za 519 Kč.

V nabídce také Otrivin 1PM spray 10 ml za 79 Kč.

V nabídce také Spektrum 
Vitalita 50+ 90 tbl. za 399 Kč.

V nabídce také Allergodil® 
oční kapky 6 ml za 149 Kč.

Léčivý přípravek s účinnou látkou tramazolini hydrochloridum 
k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• uvolní ucpaný nos rychle a nadlouho 

•  účinkuje během 5 minut

•  působí až 10 hodin

• obsahuje pečující éterické oleje 
(levomenthol, kafr, eukalyptol)

Muconasal® 
Plus 
10 ml

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

• s aloe a eukalyptem pro účinnou 
úlevu od rýmy a ucpaného nosu

• přípravek mohou 
používat 
dospělí 
a děti od 6 let

Sinex Vicks Aloe 
a Eukalyptus 
0,5 mg/ml 15 ml

NOVINKA

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 50 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 10 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 20 Kč

329  Kč

549  Kč
Akční cena

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 50 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč
Ušetříte 20 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Farmaceutická péče o Vaši pokožku již od roku 1935.

Italská dermokosmetika

Doplňky stravy.

Doplňky stravy.

Doplněk stravy.

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplňky stravy.

• unikátní složení CranMax® BioShield®

• 36 mg PAC v 1 kapsli, pro dlouhodobou i akutní potřebu

• postupné uvolňování a prodloužený účinek

• s kopřivou dvoudomou, 
která pomáhá vylučovat vodu 
z organismu a udržovat normální funkci prostaty

• 1 tableta denně

• při použití 250 mg denně 
přispívají EPA a DHA 
k normální činnosti srdce

• NAVÍC 60 tobolek

• tradiční rostlinný léčivý 
přípravek užívaný při 
akutních infekčních 
chorobách močových cest

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

• pouze jedna tableta denně

• obsahuje minimálně 90 % 
čistých omega3 nenasycených 
mastných kyselin v každé tobolce

• při použití 250 mg denně přispívají EPA 
a DHA k normální činnosti srdce

• zlatobýl a přeslička 
přispívají k normální 
činnosti močové soustavy

• přeslička podporuje 
vylučování 

• truskavec přispívá 
k normálnímu trávení

Swiss 
MEGA BRUSINKY 
50 + 10 cps.

Prostenal Forte 
90 tbl.

Walmark Omega 3 Forte 
120 + 60 tob.

Urologická 
čajová směs
20 × 1,5 g

GinkoPrim 
80 + 40 tbl.

MaxiCor® 
70 + 20 tob. 

Apotheke 
Ledvinový čaj 
20 sáčků

V nabídce také Swiss MEGA 
BRUSINKY AKUT 15 cps. za 179 Kč.

V nabídce také Prostenal Forte 60 tbl. za 419 Kč.

V nabídce také NOVINKA 
Čajová směs proti 
nadýmání 20 × 1,5 g.

V nabídce také Apotheke Rakytníkový 
čaj 20 × 2,5 g a Apotheke čaj 
Na imunitu s kustovnicí 20 sáčků.

Doplněk stravy. Při nákupu 2 balení zaplatíte za 2. balení pouze 0,01 Kč.

• stick pack – sypká směs do úst 
v praktických jednorázových sáčcích

• vitamin C příspívá k normální funkci imunity, 
skvělá příchuť pomerančů, bez zapíjení

Revital Vitamin C 
320 mg + Acerola + 
Šípek + Zinek 
16 sáčků

1 + 1
+

Doplněk stravy se sladidly.

• připravený z nejčastějších 
původců onemocnění dutiny 
ústní, hrdla a dýchacích cest, s vitaminem C

• pro děti od 6 let, mladistvé a dospělé

Imudon Neo 
40 tbl.

Kosmetika k dostání pouze na eshopu Dr.Max.

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 50 Kč

549  Kč
Akční cena

Běžná cena 659 Kč
Ušetříte 110 Kč

99  Kč
Akční cena

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 39 Kč
Ušetříte 10 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 409 Kč
Ušetříte 60 Kč

439  Kč
Akční cena

Běžná cena 479 Kč
Ušetříte 40 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 379 Kč
Ušetříte 30 Kč

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 55 Kč
Ušetříte 16 Kč

369  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč
Ušetříte 30 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

* Nárok na  slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na  recept předepsaných pro seniory nad 60 let, 
děti do 15 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max na základě ověření údajů o věku 
pacienta, který je uveden na receptu, či předložení průkazu osoby se zdravotním postižením; poskytuje se ve formě neuplatnění maximální 
obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, 
že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho 
pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení 
o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na Kartavyhod.drmax.cz.

Až 50% sleva z doplatku na léky pro děti a seniory*

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

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

Doplňky stravy.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
L.CZ.MKT.CC.07.2015.0413

Léčivý přípravek s účinnou látkou lactulosum 66,7 mg 
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Zdravotnický prostředek.

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

• obsahuje trávicí enzymy, 
které obnovují 
a zlepšují trávení

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

• 10 % NAVÍC

• vhodné při a po užívání 
antibiotik

• total protection – ochrana 
bakterií od výroby až po trávicí 
trakt pro maximální efekt

• složení vhodné pro všechny 
věkové kategorie

• neinvazivní varianta 
léčby hemoroidů

• rychle zastavuje krvácení, 
pálení a svědění

• účinný proti bolesti

• balení vhodné pro obvyklou dobu léčby 2–3 týdnů

• rychlá a bezpečná úleva 
od pálení žáhy

• při pálení žáhy, při překyselení 
žaludku a pocitu plnosti

• působí již po 5 minutách

• projímadlo

• na doporučení lékaře 
lze užívat i v období těhotenství, 
během kojení a u dětí již od narození

• již při prvotních 
problémech – štípání 
a pálení konečníku

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

Hylak forte 
100 ml

Pancreolan® 
forte 60 tbl. 

Swiss 
LAKTOBACILY "5"  
33 cps.

FAKTU 
20 čípků

Rennie 
48 tbl.

Lactulose 
AL Sirup 
500 ml

HemoStop® 
Gel Max 
Da Vinci 
Academia 
75 ml
STOP HEMOROIDŮM!

V nabídce také Rennie 96 tbl. za 179 Kč.

V nabídce také 
Swiss LAKTOBACÍLKY 
třešňové 33 cps. 
za 159 Kč. Léčivý přípravek s účinnou látkou natrii 

picosulfas monohydricus k vnitřnímu 
užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• krátkodobá léčba zácpy, 
snadné vyprázdnění

• projímadlo působící 
šetrně v tlustém střevě

• užívá se večer – efekt 
se dostaví zpravidla 
po 10–12 hodinách

• pohodlné dávkování 
dle individuální potřeby

Regulax 
pikosulfát 
kapky 
50 ml

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč
Ušetříte 40 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 20 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 10 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč
Ušetříte 20 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 20 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 165 Kč
Ušetříte 36 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 30 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 30 Kč



VYBRANÉ produkty vlastní značky 
s Kartou výhod nyní v akci 3 za cenu 2

Při koupi 3 produktů z této nabídky 
zaplatíte pouze 2.

Doplněk stravy.

Zdravotnický prostředek.

Doplňky stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• obsahuje diosmin 450 mg, hesperidin 50 mg, 
aescin 30 mg a rutin 20 mg

• pevná fixace zubní náhrady až 12 hodin  

• bez parabenů  

• želatinové multivitaminy 
pro děti s vitaminy A, B, C, D, E

• s vitaminem E, který přispívá k ochraně 
buněk před oxidačním poškozením

• biotin (vitamin H) a zinek přispívají 
k normálnímu stavu pokožky a vlasů

• zinek přispívá i k normálnímu stavu nehtů

• obsahuje extrakt Serenoa repens (neboli Saw palmetto), 
kopřivy dvoudomé, lykopen, selen a zinek

• vápník ve formě uhličitanu vápenatého 
přispívá k normální funkci trávicích enzymů

• mátová příchuť

Dr.Max 
DioMax 
60 tbl.

Dr.Max PRO32 
Fixační krém 40 g

Dr.Max 
Kids Gummies 
ABCDE 60 ks

Dr.Max 
Coenzym Q10 30 mg 
60 tob.

Dr.Max 
Biotin Plus 
60 tbl.

Dr.Max 
ProstaMax 90 cps.

Dr.Max 
Simethicon 80
60 cps.

Dr.Max 
Algacid žvýkací 
tablety 30 tbl.

V nabídce také Dr.Max Kids 
Gummies s vitaminem C 
a zinkem 60 ks za 139 Kč.

Při nákupu libovolné kombinace tří z těchto doplňků stravy a zdravotnických prostředků: Dr.Max DioMax, 60 tbl.; 
Dr.Max Simethicon 80, 60 cps.; Dr.Max Coenzym Q10 30 mg, 60 tob.; Dr.Max PRO32 Fixační krém, 40 g; Dr.Max 
Biotin Plus, 60 tbl.; Dr.Max Kids Gummies ABCDE, 60 ks; Dr.Max Kids Gummies s vitaminem C + zinkem, 60 ks; 
Dr.Max Algacid žvýkací tablety, 30 tbl.; Dr.Max ProstaMax, 90 cps., zaplatíte za nejlevnější z těchto 
produktů pouze 0,01 Kč.

Akce je platná pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max. Platnost akce 1.–31. 3. 2017 nebo do vyprodání zásob. 
Informace o produktech naleznete na www.3za2.cz nebo v kterékoliv lékárně Dr.Max.

149 Kč
349 Kč79 Kč

199 Kč

89 Kč

179 Kč

65 Kč

89 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Dia péče

Rozumíme tomu, že jako nemocní diabetem máte specifické potřeby, 
a rádi bychom Vám usnadnili jejich naplnění. Proto Vám přinášíme 
komplexní nabídku produktů z nové kategorie. Pro lepší orientaci 
jsme produkty sjednotili pod názvem Dia péče a barevným 
oranžovým označením spolu s jednoduchým symbolem, který 
definuje tuto skupinu přípravků. Od konce května najdete 
na lékárnách označeny jednotlivé podkategorie.

Víte, že v České republice trpí diabetem více než 860 000 lidí?

Potřebujete poradit s výběrem produktů? Náš odborný personál Vám rád poradí.

* Extrakt z šalvěje, řepíku, nátržníku 
a heřmánku, doplněných 
o přírodní silice – mátovou, 
hřebíčkovou a fenyklovou.

Kosmetické přípravky.

Doplňky stravy.

Kosmetický přípravek. Při nákupu 2 balení zaplatíte za 2. balení pouze 0,01 Kč.Zubní pasta. Při nákupu 2 balení zaplatíte za 2. balení pouze 0,01 Kč.

Doplněk stravy.

• extrakt ze 7 léčivých bylin*

• prevence proti 
parodontóze

• vhodné k ochraně dásní

• sladidlo získané 
z rostlinného zdroje

• dávkovač tablet – 
stolní sladidlo

• souprava k bělení zubů s rychlým výsledkem

• kúra na 5 dní – 20 min denně

• až o několik odstínů bělejší zuby

• mineralizuje a chrání zuby 
před zubním kazem

• zubní pasta s aminfluoridem

• obsahuje hnojník, chebuli, 
zázvor a skořici, které pomáhají 
udržet normální hladinu cukru v krvi

• bez příměsí a konzervačních látek

Herbadent 
bylinná zubní 
pasta 75 ml

Kandisin Stevia
200 tbl.

Iwhite instant 
souprava k bělení zubů

Elmex 
zubní pasta 
75 ml

Diaregul 
60 cps.

V nabídce také 
Herbadent 
HOMEO bylinná zubní 
pasta 100 g za 129 Kč.

V nabídce také Kandisin Stevia 
Tekutá 125 ml za 169 Kč a Kandisin 
Stevia Sypká 75 g za 169 Kč.

Doplněk stravy.

• doplněk stravy 
s obsahem vitaminů, 
minerálů a antioxidantů

• s obsahem chromu, 
který přispívá k udržení 
normální hladiny 
glukózy v krvi

Vitamíny pro 
diabetiky 
30 tbl.

1 + 1 1 + 1

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 50 Kč

89  Kč
Akční cena

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč
Ušetříte 10 Kč

699  Kč
Akční cena

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč
Ušetříte 10 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 89 Kč
Ušetříte 10 Kč



Krása & zdraví

Sleva 20 % na všechny produkty značky Uriage 
z řady EAU Thermale. Kosmetické přípravky.

Objevte sílu revolučního
hydrotermálního komplexu 

s termální vodou 
Uriage.-20 %

Doplněk stravy. Při nákupu 3 balení zaplatíte za 3. balení pouze 0,01 Kč.
Léčivý přípravek s účinnou látkou naftifini hydrochloridum 
k zevnímu použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• 18 obsažených látek

• extra silná receptura

• obsažené látky přispívají ke zlepšení vzhledu a struktury 
vlasů, nehtů a pokožky (biotin, selen, zinek a další)

• při plísňovém postižení 
nehtů a kůže po celém těle

• rychlý ústup svědění

• pro děti a dospělé

• aplikace 1× denně, při plísňové infekci nehtů 2× denně

Revitalon 
Forte 
30 cps.

Exoderil® krém 
15 g

Zdravotnické prostředky. P/OTC/SYU/OM/170201/CZ.

• úleva pro suché, unavené a podrážděné oči 

• vhodné i pro nositele kontaktních čoček

• použitelnost až 6 měsíců po otevření

Systane® 
ULTRA zvlhčující 
oční kapky 10 ml

Akce platí i na Systane® BALANCE, 
Systane® HYDRATION, Systane® GEL DROPS.

JE PARTNEREM SVĚTOVÉHO DNE ÚSTNÍHO ZDRAVÍ 
pořádaného Českou stomatologickou komorou

Bělejší zuby
už za 2 týdny

Ochrana před 
zubním kazem,
jemnější příchuť

Klinicky ověřená léčba
krvácení a zánětu dásní

Kompletní ochrana 
pro celkové zdraví

ústní dutiny
Pro děti od 6 let

ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK

Před použitím si přečtěte návod k použití uvedený na obalu. Distributor: Johnson & Johnson, s. r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. +420 227 012 111

LISTERINE®

Professional
Gum Therapy
250 ml

LISTERINE®

Advanced
White
500 ml

LISTERINE®

Green Tea,
Total Care
500 ml

LISTERINE®

SMARTRINSE™
250 ml

2 + 1

EAU THERMALE
24hodinová 
HYDRATACE

NOVINKA

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč
Ušetříte 90 Kč

398  Kč
Akční cena za 3 ks

109  Kč 129  Kč 99  Kč 79  Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 115 Kč
Ušetříte 16 Kč

Běžná cena 199 Kč/ks



Krása & zdraví

KRÁSA VE SVÉ NEJČISTŠÍ PODOBĚ

Exkluzivně v lékárnách

Při nákupu 3 produktů značky Nuance zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč. Kosmetické přípravky.

2 + 1

Účinná úleva od svědění
pro suchou pokožku

Xémose

OLEJ PROTI STRIÍM

   obsahuje pouze 100% přírodní oleje
   předchází vzniku strií

JARO BEZ VRÁSEK

100 Kč  
SLEVA 

Akce platí na libovolný přípravek proti vráskám z řady:  
HYALURON-FILLER (vyplnění hlubokých vrásek),  
VOLUME-FILLER (objem pleti) a ELASTICITY+FILLER (pružnost pleti).

KO
SM

ET
IK

A

KO
SM

ET
IK

A

BIOLOGIE  VE  SLUŽBÁCH  DERMATOLOGIE

Komplexní péče řady Sébium 
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

Při nákupu libovolného krému z řady 
Sébium obdržíte NAVÍC Micelární 

vodu Sébium H2O 250 ml za 0,01 Kč.

Krém Hygiena
NAVÍC

Kosmetické přípravky.

2 × 125 ml

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

• léčivá emulze na suchou kůži

• léčí svrbivé projevy, vhodná i na atopický ekzém

Excipial 
U Lipolotio 
200 ml

V nabídce také Excipial U Hydrolotio 200 ml za 99 Kč.

Při nákupu 2 produktů značky Uriage z řady 
Xémose zaplatíte za nejlevnější z nich 
pouze 0,01 Kč. Kosmetické přípravky.

1 + 1

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 20 Kč

589  Kč
Akční cena



Péče o dítě

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

A-Derma  |  Avene  |  Bioderma  |  Darphin  |  Ducray  |  Equilibria  |  Eucerin  |  Klorane  |  Nuance  |  Nuxe  |  Uriage

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 eshopu. Při nákupu 1 produktu je poskytnuta sleva 5 %. Při nákupu 2 a více produktů stejné značky je na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % a na zbylé pak 25 %. Slevu nelze kombinovat s jinými 
slevami nebo akcemi. Akce může být kdykoliv změněna či ukončena. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách se může lišit. Bližší informace v lékárnách Dr.Max a na Kartavyhod.drmax.cz.

v lékárnách Dr.Max

Každý den výhodná péče o zdraví a krásu

Zdravotnické prostředky. L.CZ.MKT.CC.02.2016.0589.

Doplněk stravy.

Kojení je nejlepší způsob výživy.

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

Potravina pro zvláštní lékařské účely, o užívání 
se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

• účinně již od prvních projevů ekzému

• ulevuje od svědění a zarudnutí pokožky

• přirozeně obnovuje kožní bariéru, 
poskytuje zvýšenou hydrataci 

• je vhodný i pro nejmenší

• optimální dávka folátů 
(kyselina listová a Metafolin®) 
+ DHA pro ženy od 13. týdne těhotenství

• navíc s vitaminem D3 pro imunitu, zuby a kosti

• mléčná kojenecká výživa 
při alergii v rodině

• suspenze pro děti již 
od 3 měsíců

• uleví od horečky a bolesti

• obsahuje dávkovací trubičku 
pro snadné a přesné dávkování

• 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 a po operaci a pacienty 
s nádorovým onemocněním

Bepanthen Sensiderm krém 20 g

FEMIBION 2 
s vitaminem D3 
30 tbl. + 30 tob.

Nutrilon 2, 3 HA 
ProExpert 
800 g

Nurofen pro děti 
Jahoda 200 ml

Nutridrink 5+1

V nabídce také Bepanthen 
Sensiderm krém 50 g za 269 Kč.

V nabídce také Nutrilon 2 AR 800 g za 329 Kč 
a Nutrilon 2 Comfort ProExpert 400 g za 189 Kč.Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akční cena 299 Kč 

za 1 ks je platná při jednorázovém nákupu 3 ks. Běžná cena 369 Kč 
za 1 ks. Nutrilon 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy.

• pokračovací a batolecí 
mléka Nutrilon podporují 
úspěšný rozvoj děťátka

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

Nutrilon 2, 3, 4, 5 
800 g včetně 
příchutí

Doplněk stravy.

• probiotika s vysokým podílem 
bifidobakterií, 1 miliarda CFU v denní dávce

• pro děti již od narození

Biopron® 
LAKTOBACILY 
Baby BiFi+ 30 tob.

AKCE

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 589 Kč
Ušetříte 90 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč
Ušetříte 30 Kč

299 Kč/ks
Akční cena při koupi 3 ks

Běžná cena 369 Kč/ks

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 20 Kč129  Kč

Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 30 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 489 Kč
Ušetříte 90 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 60 Kč



Veterinární přípravky

Dr.Max ceny 

Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept)  
užívejte výhradně podle doporučení lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k nevhodnému, nepřiměřenému  
ani neopodstatněnému užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Doplňky stravy nenahrazují 
různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nabídka platí od 1. do 31. 3. 2017 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max 
na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Pro držitele Karty výhod pravidelně snižujeme ceny oblíbených přípravků. Kompletní nabídku 
všech produktů za zvýhodněné ceny naleznete na Kartavyhod.drmax.cz/produkty. 
Zaregistrujte se do klientského programu Dr.Max a ušetřete s námi.

AKCE

Veterinární přípravky.

Při koupi PARAZYX získáte 
přípravek Péče o srst – 
jemný šampon 200 ml 
za 0,01 Kč.

PARAZYX pro psy 
do 15 kg a kočky 
15 g / 22 tbl.
• vytváří životní podmínky 

nevhodné pro parazity

• přírodní kúra

• obsahuje křemelinu, 
extrakty z dýně, 
ořešáku a senny

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

Fenistil gel 
50 g

Minerální voda.

VINCENTKA
přírodní 0,7 l 1 ks

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Wobenzym 
800 tbl.

Léčivý přípravek k dentálnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

ELMEX GELÉE 
25 g

Tanakan 90 tbl.

Léčivý přípravek s účinnou látkou Ginkgo bilobae extractum siccum 
normatum k perorálnímu podání. Čtěte pečlivě příbalový leták.

• k léčbě příznaků kognitivních poruch (např. poruchy 
paměti, pozornosti, snížená schopnost soustředění, 
emoční labilita)

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

Voltaren 
Forte 2,32% 
100 g

Veterinární léčivý přípravek pouze pro vnější použití.

Foresto obojek 
1,25 g + 0,56 g 
pro kočky 
a psy ≤ 8 kg
• odpuzuje a hubí 

klíšťata u psů a koček 
před jejich přisátím 
až po dobu 8 měsíců

• léčba a prevence 
zablešení po dobu 
7 až 8 měsíců

NAVÍC přívěsek na běžný obojek 
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.
V nabídce také Foresto 
obojek pro psy nad 8 kg 
(délka 70 cm) za 769 Kč.

AKCE

Běžná cena 249 Kč 
Ušetříte 40 Kč

Dr.Max cena

209   Kč

Běžná cena 29 Kč 
Ušetříte 10 Kč

Dr.Max cena

19 KčBěžná cena 2 690 Kč 
Ušetříte 200 Kč

Dr.Max cena

2 490   Kč

Běžná cena 289 Kč 
Ušetříte 50 Kč

Dr.Max cena

239 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 50 Kč

Běžná cena 179 Kč 
Ušetříte 20 Kč

Dr.Max cena

159 Kč

Běžná cena 289 Kč 
Ušetříte 40 Kč

Dr.Max cena

249   Kč

569  Kč
Akční cena

Běžná cena 669 Kč
Ušetříte 100 Kč


