
Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Lékárna

Léčivý přípravek s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku k vnějšímu užití. Pečlivě 
čtěte příbalovou informaci. Dr.Max cena je platná pouze s Kartou výhod Dr.Max.

• ulevuje od bolesti 
zad, svalů a kloubů

• přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 14 let

Olfen, gel 
100 g

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

• 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. Dr.Max cena je platná 
pouze s Kartou výhod Dr.Max.

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

• balení na 2 měsíce 
užívání

Colafit 
60 kostiček

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

• 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

NOVINKA

Doplněk stravy.

• komplexní kloubní 
výživa se silou 3 složek

• péče o vaše klouby 
s dlouhodobým účinkem

• vyvážené složení 3 látek 
obohaceno o ExPur komplex

• s vitaminem C, který podporuje tvorbu 
kolagenu pro normální funkci chrupavek

• glukosamin, chondroitin a kolagen

Proenzi 
3 plus
180 tbl.

Přivítejte jaro 
s Kartou výhod
Přijďte si do lékárny 
pro jarní slevové kupony!*

*Bližší podmínky akce naleznete uvnitř letáku.

Běžná cena 149 Kč 
Ušetříte 50 Kč

Dr.Max cena

99   Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč
Ušetříte 20 Kč

329  Kč

Běžná cena 369 Kč 
Ušetříte 70 Kč

Dr.Max cena

299   Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 799 Kč
Ušetříte 300 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Doplněk stravy.

• pro jarní očistu organismu

• 1 tableta obsahuje 140 mg silymarinu, extraktu z ostropestřce 
mariánského, který přispívá k normální funkci jater

LIPOVITAN® S 
90 + 15 tbl.

*V I. a II. stadiu tohoto onemocnění.

Léčivý přípravek s účinnou látkou serenoae extractum spissum k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• volně prodejný léčivý přípravek 
na problémy s močením 
způsobené zbytnělou prostatou*

• užívá se 1 tobolka denně

• pravidelné a dlouhodobé 
užívání přípravku je obzvlášť 
důležité pro úspěšnost léčby

• více informací na www.prostamoluno.cz

Prostamol UNO 
90 tob.

Registrovaný léčivý přípravek s účinnou látkou suchý jinanový extrakt 
standardizovaný k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• volně prodejný léčivý přípravek zlepšující činnost mozku

• při poruchách paměti, snížené schopnosti soustředění, 
depresi, závrati, hučení v uších, bolestech hlavy, 
poruchách prokrvení mozku a končetin

Gingio® tablety 
90 potahovaných 
tablet

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• k prevenci osteoporózy

• při nedostatku vápníku a vitaminu D

• kombinovaný přípravek s kalciem, vitaminem D 
a pěti důležitými kostními minerály

• pro děti od 12 let a dospělé

Caltrate PLUS 
30 tbl.

Zdravotnický prostředek.Zdravotnické prostředky.

• ničí bakterie způsobující zápach z úst

• mají dezinfekční účinek

• pomáhají odstraňovat skvrny a zubní plak

• čistí bez poškrábání zubní protézy

• pevná fixace zubní 
náhrady až po 12 hodin

• pomáhá předcházet 
ulpívání zbytků jídla

• neobsahuje zinek

Corega 
Antibakteriální 
tablety 30 tbl.

Corega Original 
extra silný 40 g

V nabídce více druhů.

AKCE

COREGA Fixační krém 
+ Corega tablety 30 tbl. 
= praktická dóza 
na zubní náhradu NAVÍC 
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• poskytuje rychle dvojitou úlevu 
od pálení žáhy a zažívacích potíží

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

• zmírňuje pálení žáhy

• přípravek působí rychle 
a dlouhodobě

• vhodný i pro těhotné 
a kojící ženy

Gaviscon 
Duo Efekt 
žvýkací tablety 
48 tbl.

GAVISCON
Liquid Peppermint
300 ml

V nabídce také Gaviscon Duo Efekt žvýkací 
tablety 24 tbl. za 99 Kč a Gaviscon Liquid 
Peppermint 150 ml za 69 Kč.

Nechte si vyšetřit svá kožní znaménka. Vždy od 10 do 18 hodin.

Tradiční stan proti melanomu

25. 4. Ostrava 
Shopping Park Avion

24. 4. Brno 
náměstí Svobody

18.–19. 4. Praha 
Ovocný trh

579  Kč
Akční cena

Běžná cena 649 Kč
Ušetříte 70 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč
Ušetříte 40 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč
Ušetříte 40 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 20 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč
Ušetříte 30 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 50 Kč

109  Kč
Akční cena



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Hlavní partner

Unikátní seriál běžeckých závodů v přírodě.

BÍLÁ
12. 8. 2017

ČEZ JIZERSKÁ 50 
RUN 2. 9. 2017

BOLETICE
16. 9. 2017

5 6

7 behejlesy.cz

BRDY
22. 4. 2017

LEDNICE
17. 6. 2017

VYSOČINA
22. 7. 2017

1 2 3

4

KARLŠTEJN
27. 5. 2017

Léčivý přípravek ke kožnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Kosmetický přípravek.

• aktivně podporuje hojení všech 
typů jizev na povrchu i v hloubce kůže

• snižuje zarudnutí, svědění a pocit napětí

• účinkuje na nové i staré jizvy
• mast s obsahem 10 % urey pro péči o suchou 

a hrubou pokožku nohou

• bez parfémů a konzervačních látek

Contractubex 
gel 20 g

Ureagamma 
45 ml

V nabídce také Contractubex noční 
intenzivní náplast za 59 Kč / 1 ks náplasti.

Kosmetické přípravky.

• kompletní sortiment intimní péče pro ženy v každé fázi života, přípravky Lactacyd Pharma jsou 
speciálně vyvinuty k řešení specifických intimních potřeb každé ženy od dospívání až po období 
menopauzy, včetně důležitých okamžiků, jako je těhotenství nebo období po porodu

• pro každou ženu, pro každý den

Lactacyd Pharma 
s ANTIBAKTERIÁLNÍ 
přísadou 250 ml

V akci také Lactacyd Pharma 
Senzitivní, Hydratující nebo Zklidňující.

Léčivé přípravky s účinnou látkou naftifini hydrochloridum 10 mg/ml k lokální 
aplikaci na postižené místo kůže a nehtů. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• při plísňovém onemocnění kůže a nehtů

• rychlý ústup svědění

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

Exoderil® 
kožní roztok 
10 ml

V nabídce také Exoderil® kožní roztok 20 ml za 199 Kč. NAVÍC kosmetický přípravek Idelyn Beliema 
Intim krém 50 ml za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Zdravotnický prostředek.

• péče o intimní zdraví

• vaginální tablety vhodné při 
bakteriální i kvasinkové infekci

• vhodné v průběhu 
léčby antibiotiky i po ní

• laktobacily a kyselina mléčná 
obnovují a udržují fyziologické pH

IDELYN 
Beliema 
Effect 10 tbl.

Vectavir je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje penciklovir. Pozorně 
si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

• zkracuje dobu hojení, redukuje bolest 
vyvolanou herpetickým postižením a zkracuje 
dobu, po kterou je vylučován virus

• hojí i v pozdních fázích oparu

VECTAVIR 
tónovaný krém 
na opary 10 mg/g 
krém 2 g

AKCE

1 Zdroj: IMS, prodej v hodnotě (Kč) z lékáren, kategorie 
12D2 – Gynaecological antifungal, za období 11/2015– 
–10/2016 a 1–10/2016. L.CZ.MKT.CC.01.2017.0872.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
Canesten GYN Combi Pack zahrnuje tabletu 
k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. 
Ty obsahují léčivou látku clotrimazolum. Canesten IntimGel 
100 ml je kosmetický přípravek, nenahrazuje léčbu.

Canesten GYN 
Combi Pack
K nákupu Canesten GYN 
Combi Pack Canesten Intimgel 
NAVÍC za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

AKCE

Při koupi Lactacyd Pharma 250 ml 
obdržíte Lactacyd antibakteriální 
ubrousky NAVÍC za 0,01 Kč. 
Do vydání zásob.

AKCE

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč
Ušetříte 20 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 30 Kč

269  Kč
Akční cena

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 50 Kč

249  Kč
Akční cena

289  Kč
Akční cena

Běžná cena 339 Kč
Ušetříte 50 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

O několik odstínů bělejší 
zuby s rychlým výsledkem.

Akce trvá od 1. 4. 2017 do vyprodání zásob, 
nejpozději do 30. 4. 2017. Kosmetický přípravek.

Pro bělejší zuby
399   Kč

Akční cena

Běžná cena 699 Kč
Ušetříte 300 Kč

Kosmetický přípravek.

Doplněk stravy.

Zdravotnický prostředek.

• hloubková hydratace a intenzivní 
rozjasnění pleti s SPF 30

• komplexní složení hořčíku a vitaminů B1, B6 a B12

• vhodné pro dlouhodobé užívání

• hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů

• rychle ulevují od bolesti a napomáhají hojení

• náplasti se nelepí na ránu a jsou bezbolestně snímatelné

BIODERMA Hydrabio 
Perfecteur SPF 30 
40 ml

Magnesium 
B-Komplex 
Glenmark 60 tbl.

URGO 
BLISTERS 
na puchýře 
6 ks

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

• léčivý přípravek rostlinného původu 
k terapii mírných psychických poruch

• příznivě působí i při mírných 
poruchách usínání a spánku

PERSEN® forte 
40 tvrdých tobolek

V nabídce také PERSEN® forte 20 tvrdých tobolek za 129 Kč.

Doplněk stravy.

• dýně přispívá k udržení 
normální funkce dolních močových cest

Dýňové tablety 
pro ženu 30 tbl.

Doplněk stravy.

• unikátní kombinace přírodních extraktů

• obsahuje ořešák královský pro podporu 
přirozené obranyschopnosti a normální 
funkce střevního traktu

• nově doplněno o selen a jód

• dávkování:  – užívat 10 dnů 1 tobolku večer 
–  při hmotnosti nad 70 kg užívat 

10 dnů 2 tobolky večer

Wurm-Ex
20 tob.

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 20 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 649 Kč
Ušetříte 50 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč
Ušetříte 40 Kč

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč
Ušetříte 50 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 20 Kč

439  Kč
Akční cena

Běžná cena 539 Kč
Ušetříte 100 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Hlavní partner

Dětské závody Dr.Maxe Běhej lesy.

BÍLÁ
12. 8. 2017

ČEZ JIZERSKÁ 50 
RUN 2. 9. 2017

BOLETICE
16. 9. 2017

5 6

7 behejlesy.cz

BRDY
22. 4. 2017

LEDNICE
17. 6. 2017

VYSOČINA
22. 7. 2017

1 2 3

4

KARLŠTEJN
27. 5. 2017

Léčivý přípravek s účinnou látkou loratadin 
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

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

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• volně prodejné 30tabletové balení 

• k léčbě alergické rýmy a chronické kopřivky

• k úlevě od bolesti v krku

• rozpouští hlen v dýchacích cestách

• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

• nápoj pro úlevu od příznaků nachlazení, 
chřipky a infekcí horních cest dýchacích

Loratadin-ratiopharm 10 mg 
30 tbl.

Orasept  
med a citron 0,6 mg/1,2 mg 
24 pastilek

Acetylcystein 
Dr.Max 600 mg 
10 šumivých tbl.

Nogrip 500 mg / 200 mg / 25 mg 
14 sáčků

V nabídce také Orasept menthol 0,6 mg/1,2 mg 
24 pastilek za 99 Kč.

Reklama na léčivé přípravky. Nosní sprej, suspenze Livostin® k nosnímu 
podání, a oční kapky, suspenze Livostin® k očnímu podání obsahují 
levokabastin-hydrochlorid. Před použitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK.

• okamžitá úleva

• cílené působení 
v místě obtíží

Livostin®, 
oční kapky, 
suspenze, 4 ml
PŘÍZNAKY KLASICKÉ 
A SEZONNÍ ALERGIE

V nabídce také Livostin®, 
nosní sprej, suspenze, 
10 ml za 129 Kč.

V nabídce také Stérimar Cu 50 ml 
na infekční rýmu za 169 Kč.

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

• pro rychlou a dlouhotrvající úlevu od ucpaného nosu
• usnadňuje dýchání, pokud máte ucpaný nebo plný nos
• rychlý účinek během několika minut, 

který trvá několik hodin

Xylometazolin 
Dr.Max 
1 mg/ml, nosní sprej, 
roztok 10 ml

Zdravotnické prostředky, CE 0459.

• přírodní mořská voda s příměsí 
manganu pro prevenci a zmírnění 
nástupu a příznaků alergické rýmy

• pro vyčištění nosu před podáním léků 
na alergickou rýmu aplikovaných do nosu

Stérimar Mn
50 ml

NOVINKA

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 10 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 30 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč
Ušetříte 20 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 30 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč
Ušetříte 60 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 69 Kč
Ušetříte 10 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč
Ušetříte 50 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

Služba platí pouze pro držitele Karty výhod. Pro více informací volejte 
klientskou linku Dr.Max 844 909 909 nebo navštivte nejbližší lékárnu.

Z DAR MA

DO

PRAVA

Rozvoz vybraného zboží 
po ČR až do domu zdarma!

Už žádné těžké balíky. 
Inkontinenční pomůcky 
na poukaz přivezeme až k vám.

Kartavyhod.drmax.cz    infolinka: 844 909 909

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

DUPHALAC 667 g/l, perorální roztok, 
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, 
obsahuje lactulosum 667 g v 1 000 ml 
perorálního roztoku. Pečlivě pročtěte 
příbalovou informaci.

• akce platí pro všechny výrobky MoliMed Premium, 
MoliMed Comfort a MoliMed for men

• léčí zácpu

• změkčením stolice 
pomáhá při hemoroidech 
a po zákroku na tlustém 
střevě nebo konečníku

MoliMed – produkty 
pro lehkou inkontinenci

Duphalac 
500 ml

SLEVA 50 Kč při nákupu absorpčních pomůcek MoliMed nad 250 Kč.

V nabídce také Preparation H 12 čípků za 149 Kč.

V nabídce také TENA Lady Ultra Mini 14 ks za 45 Kč.

Léčivý přípravek k topickému a rektálnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• pro léčbu hemoroidů, zmírňuje bolest, svědění a pálení

• je bezpečná i pro těhotné a kojící ženy

Preparation H 
rektální mast
25 g

Potravina pro zvláštní lékařské účely (potravina pro zvláštní výživu). 
ENS/04/17/03/10.

• kompletní a vyvážená výživa 
se všemi potřebnými živinami

• udržení energie a zdravé tělesné hmotnosti

Ensure Plus 
220 ml

Zdravotnické prostředky.

• vložka pro řešení lehkého 
úniku moči u žen

• díky trojí ochraně proti 
protečení, vlhkosti a zápachu 
nabízí pocit sucha a jistoty

TENA 
Lady Extra 
+ 50 % NAVÍC

AKCE
50 Kč 

ZPĚT

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč 29 Kč

Akční cena

Běžná cena 35 Kč
Ušetříte 6 Kč

165  Kč
Akční cena

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 30 Kč



Přivítejte jaro 
s Kartou výhod
Přijďte si do lékárny 
pro jarní slevové kupony!*

* Jarní slevové kupony jsou určeny pro držitele Karty výhod Dr.Max a lze je vyzvednout 
osobně v kterékoliv lékárně sítě Dr.Max v ČR. Pro uplatnění kuponu je nutné 
odevzdat jeho originál při placení u pokladny a současně předložit klientskou Kartu 
výhod Dr.Max. Každý kupon je možné uplatnit pouze jednou. Platnost slevových 
kuponů je od 5. do 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob. Úplná pravidla klientského 
programu Karta výhod Dr.Max naleznete na Kartavyhod.drmax.cz.

Karta výhod Vám v dubnu 
přináší jarní slevové kupony 
na vybrané produkty. 

Ušetřete s Kartou výhod Dr.Max!

Těšíme se na Vás.

Kartavyhod.drmax.cz  I  infolinka 844 909 909



Krása & zdraví

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 v e-shopu. Při nákupu 1 produktu je poskytnuta sleva 5 %. Při nákupu 2 a více produktů stejné značky je 
na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % a na zbylé pak 25 %. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami ani 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.

2 + 1
Při nákupu 3 kosmetických přípravků značky Uriage 

z řad Isodense, Isofill nebo Isoliss zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč. Akce platí od 1. až do 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Získejte náskok před vráskami

Vyberte si 
z protivráskové 

péče Uriage 
Isodense, Isofill 

a Isoliss.



Produkty vlastní značky

Přijďte si do lékárny pro jarní slevový kupon a vyberte 
si produkty vlastní značky v akci 3 za cenu 2

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max, a to do 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob. 
*Akce se z důvodu legislativního omezení nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max.     Ilustrační foto: Akce se vztahuje mimo jiné na vyobrazené doplňky stravy.

Na produkty vlastní 
značky Dr.Max*

Doplněk stravy.

Registrované léčivé přípravky. Obsahují purifikovaný inaktivovaný virus klíšťové encefalitidy. Vázané na lékařský předpis, nehrazené z prostředků veřejného 
zdrav. pojištění. Očkování provádí lékař injekcí do svalu. Předem se poraďte s lékařem a prostudujte si příbalovou informaci (www.sukl.cz). Očkování nemusí 
ochránit 100 % očkovaných. Nežádoucí účinky prosím hlaste i na cz.safety@gsk.com. CZ/ENC/0021/17. Dr.Max cena je platná pouze s Kartou výhod Dr.Max. Doplňky stravy.

Doplňky stravy.

• Velikonoční edice – NAVÍC čokoládové kuřátko s rakytníkem

• s rakytníkem pro podporu přirozené obranyschopnosti

• bez konzervačních látek, umělých sladidel a lepku

• chraňte se před klíšťovou 
encefalitidou vakcínou Encepur

• více na www.stop-kliste.cz

• vitaminy a minerály 
obohacené o betaglukany

• bez umělých barviv, cukru, konzervantů, lepku a laktózy

RAKYTNÍČEK 
multivitaminové želatinky 70 ks

Encepur 
pro dospělé 
inj. suspenze 
1× 0,5 ml + jehla LEROS Baby 

Čaje pro děti 
a maminky 
více informací na www.leros.cz

Marťánci 
Imuno 
Jahoda 
90 tbl.

V nabídce také Marťánci Imuno MIX 90 tbl. za 249 Kč.

V nabídce 14 druhů čajů LEROS BABY. 

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akční cena 299 Kč 
za 1 ks je platná při jednorázovém nákupu 6 ks s Kartou výhod 
Dr.Max. Běžná cena 369 Kč za 1 ks.

• pokračovací a batolecí 
mléka Nutrilon 
podporují úspěšný 
rozvoj děťátka

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

Nutrilon 2, 3, 4 
800 g včetně 
příchutí

Encepur pro děti 
inj. suspenze 
1× 0,25 ml + jehla 

AKCE249  Kč
Akční cena

Běžná cena 309 Kč
Ušetříte 60 Kč

35  Kč
Akční cena

Běžná cena 45 Kč
Ušetříte 10 Kč

299 Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

Běžná cena 369 Kč/ks

Běžná cena 599 Kč 
Ušetříte 50 Kč

Dr.Max cena

549   Kč

Běžná cena 659 Kč 
Ušetříte 60 Kč

Dr.Max cena

599   Kč

249  Kč
Akční cena



Dr.Max ceny 
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.

•  rychlá absorpce vlhkosti
•  jedinečný pohodlný tvar
•  elastický pás
•  prodyšný materiál

* V e-shopu Dr.Max při nákupu 2 kusů plen Huggies Ultra Comfort dle Vašeho výběru (stejné 
velikosti) obdržíte třetí promoční balení stejné velikosti (3 – 46 ks ,4 – 42 ks,4+ – 38 ks 
nebo 5 – 34 ks) za 0,01 Kč vč. DPH. Akce platí do 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Léčivý přípravek k dentálnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

ELMEX GELÉE 
25 g

Léčivý přípravek s účinnou látkou DIKLOFENAK-DIETHYLAMIN 
ke kožnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Almiral gel 
250 g

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

Fenistil gel 
50 g

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Wobenzym 
800 tbl.

Minerální voda.

VINCENTKA
přírodní 0,7 l 1 ks

Zaječická hořká 
500 ml
Minerální voda.

Ovosan 
90 cps.
Doplněk stravy.

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

Apo-Ibuprofen 
Rapid 400 mg 
soft capsules 10 měkkých tobolek

*Přispívá k udržení normálního stavu zraku.

Doplněk stravy.

• kapsle, které obsahují karotenoidy 
lutein a zeaxanthin, zinek*, ginkgo bilobu a vitaminy

Protectum 
Ginkgo Extra 
90 cps.Běžná cena 55 Kč 

Ušetříte 26 Kč

Dr.Max cena

29   Kč

Běžná cena 179 Kč 
Ušetříte 20 Kč

Dr.Max cena

159   Kč

Běžná cena 249 Kč 
Ušetříte 40 Kč

Dr.Max cena

209   Kč

Běžná cena 2 690 Kč 
Ušetříte 200 Kč

Dr.Max cena

2 490   Kč
Běžná cena 29 Kč 
Ušetříte 10 Kč

Dr.Max cena

19   Kč
Běžná cena 39 Kč 
Ušetříte 10 Kč

Dr.Max cena

29 Kč

Běžná cena 2 390 Kč 
Ušetříte 300 Kč

Dr.Max cena

2 090 Kč

Běžná cena 549 Kč 
Ušetříte 50 Kč

Dr.Max cena

499   Kč

Běžná cena 259 Kč 
Ušetříte 60 Kč

Dr.Max cena

199   Kč



299  Kč
Akční cena

Běžná cena 309 Kč
Ušetříte 10 Kč

209  Kč/ks
Cena při koupi 2 ks

Běžná cena 249 Kč/ks
Ušetříte 40 Kč/ks

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč, Ušetříte 30 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč, Ušetříte 20 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná cena 25 Kč, Ušetříte 6 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč, Ušetříte 40 Kč

29  Kč
Akční cena

Běžná cena 35 Kč, Ušetříte 6 Kč



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 5. do 30. 4. 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.

Veterinární přípravky

Veterinární přípravek. Složení: geraniol 
9 g/kg. Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku.

FYTO PIPETA 
pro malé 
psy do 10 kg 
a kočky 
15 ml
• repelentní pipeta 

proti klíšťatům 
i blechám, vhodná 
pro psy i kočky

Veterinární přípravek. Složení: geraniol 3,5 g/kg. Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace 
o přípravku. Více informací o přípravcích naleznete na www.pethealthcare.cz. Dr.Max 
cena je platná pouze s Kartou výhod Dr.Max.

• biocidní repelentní obojek 
proti klíšťatům a blechám

• vhodný pro psy i kočky

• obsahuje geraniol, látku 
přírodního původu

• neobsahuje insekticidy ani hormony

FYTO 
OBOJEK 
1 ks, obojek 65 cm

V nabídce také Drontal Plus flavour 35 kg 
tablety 2 tbl. za 369 Kč nebo Drontal 
pro kočky tablety 2 tbl. za 129 Kč. Veterinární léčivé přípravky.

• tablety ve tvaru kostičky 
se silnou masovou příchutí 
na odčervení psů

• působí proti nejčastějším 
vnitřním parazitům u psů 

• doporučujeme odčervovat 
každé 3 měsíce

Drontal 
Dog Flavour 
150/144/50 mg 
tablety, 2 tbl.

Veterinární přípravek.

Veterinární léčivé přípravky k vnějšímu užití pro psy.

• výživné látky s omega 
mastnými kyselinami 
k intenzivní regeneraci 
kůže a srsti vašeho psa

• speciálně ochucené tablety pomáhají dostat 
nekonečné línání a svědění pod kontrolu

• určeno k léčbě a prevenci napadení 
blechami nebo klíšťaty, kde je 
nezbytný repelentní účinek (bránící 
sání) proti flebotomům, krev sajícím 
mouchám nebo komárům

Proactivet 
Zdravá srst 
90 tbl.

FRONTLINE TRI-ACT
spot-on pro psy 
2–5 kg 1 pipeta

V nabídce také Frontline Tri-Act spot-on pro psy 5–10 kg za 229 Kč, Frontline Tri-Act spot-on pro psy 10–20 kg za 269 Kč, 
Frontline Tri-Act spot-on pro psy 20–40 kg za 319 Kč a Frontline Tri-Act spot-on pro psy 40–60 kg za 369 Kč.

NOVINKA

Veterinární léčivé přípravky 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

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč 
Ušetříte 100 Kč

Dr.Max cena

299   Kč 149  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 20 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 339 Kč
Ušetříte 40 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 30 Kč

569  Kč
Akční cena

Běžná cena 669 Kč
Ušetříte 100 Kč


