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Lékárna

Kosmetický přípravek.

• extrémní odolnost vůči 
sladké i slané vodě

• vysoká ochrana (SPF 30)

• vhodné i pro atopickou kůži

• ošetřuje a hydratuje kůži s dexpanthenolem, 
glycerinem, vitaminem E a Aloe vera

Daylong kids 
SPF 30
200 ml

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

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

• volně prodejný v 10- a 20tabletovém balení

Analergin Neo 
5 mg 20 tbl.

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

• ke zmírnění nosních a očních příznaků sezonní a celoroční 
alergické rýmy, ke zmírnění příznaků chronické kopřivky 
nejasného původu

Analergin 
30 tbl.

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

Kosmetický přípravek.

• rychlá úleva a hydratace 
podrážděné pokožky 
po opalování

• vysoký obsah účinných 
látek D-panthenolu 10 %, 
Aloe vera a vitaminů A, D, E, F

• zklidňuje, regeneruje, 
vyživuje a zabraňuje 
předčasnému 
stárnutí pokožky

Panthenol 
10% Swiss 
PREMIUM 
tělové mléko 
200 + 50 ml

NAVÍC kosmetický přípravek Panthé-Baby 
50 g za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Kosmetické přípravky.

• mast k ochraně 
před opruzeninami

• obsahuje dexpanthenol, 
vitamin E a mandlový olej

Panthé-Baby 
100 g

100 g + 50 g 

NAVÍC

+

449  Kč
Akční cena

Běžná cena 529 Kč
Ušetříte 80 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 20 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 30 Kč

199  Kč
Akční cena

79 Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 20 Kč

329  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*

Doplněk stravy. Při koupi dvou balení obdržíte druhé balení za 0,01 Kč.

• špičková péče o vaše klouby s dlouhodobým účinkem

• vyvážené složení 3 látek obohaceno o ExPur komplex

• glukosamin, chondroitin a kolagen

• vitamin C podporuje tvorbu kolagenu 
pro normální funkci chrupavek

Proenzi 3 plus
120 tbl.
Komplexní kloubní výživa se silou 3 složek.

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

• působí přímo v místě aplikace

• 1 mm tenká, samostatně balená pro komfort používání

• působí 24 hodin při použití 2× denně

Voltaren 
140 mg 
léčivá náplast 
5 náplastí
Léčivá náplast pro úlevu 
od akutní bolesti, zánětu a otoku:

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

• gel proti bolesti svalů 
a kloubů až na 12 hodin: 
– tlumí zánět 
– zmenšuje otok

• stačí aplikovat 2× denně

• snadno otevíratelný uzávěr

Voltaren 
FORTE 2,32% 
150 g

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

• 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.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• obsahuje kombinaci dvou 
léčivých látek, paracetamolu 
a kofeinu

• působí rychle proti silné bolesti

• snižuje horečku, nedráždí žaludek, je vhodný i pro diabetiky

• vyroben v České republice

Paralen® 
Extra 
proti 
bolesti 
24 tbl.

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

• léčivý přípravek na bolesti hlavy, zubů, 
zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti, 
bolesti spojené s nachlazením

Nalgesin S 
30 tbl.

V nabídce také Nalgesin S 20 tbl. za 99 Kč.

1 + 1

329  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč
Ušetříte 70 Kč

65  Kč
Akční cena

Běžná cena 85 Kč
Ušetříte 20 Kč

49  Kč
Akční cena

Běžná cena 59 Kč
Ušetříte 10 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 40 Kč

499  Kč
Akční cena

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč
Ušetříte 50 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

ve více než 390 lékárnách Dr.Max!

Nyní výdejní místa e-shopu

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

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

• čištěný jíl

• k léčbě akutního a chronického 
průjmu různého původu u dospělých 
a dětí včetně kojenců

• proti nevolnosti při cestování

• účinek za 15–30 minut

• preventivní i akutní použití

• od 15 let

Smecta® 
10 sáčků

Travel-Gum 20 mg 
10 perorálních gum

* Na základě IMS dat za období leden–říjen 2016. 

Léčivé přípravky s účinnou látkou simetikon 40 mg 
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• č. 1 v ČR v léčbě příznaků zažívacích 
obtíží způsobených plyny*

• pro dospělé a děti od 6 let, lze užívat v těhotenství

Espumisan® 40 mg, 
měkké tobolky 
50 cps.

V nabídce také Espumisan® 40 mg, 
měkké tobolky 100 cps. za 159 Kč.

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

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

• šetří normální střevní mikroflóru

Endiaron® 
10 tbl.
Nenechte se prohánět!

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

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

Hylak forte 
100 ml

Doplněk stravy.

• obsahuje hořčík, který 
přispívá ke zmírnění 
únavy a vyčerpání

• 375 mg v 1 tabletě + 
vitamin B6

• pouze 1 tableta denně

• citronová příchuť

Zdrovit MaxiMag
Hořčík 375 mg + 
vitamin B6
20 šumivých tablet

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 145 Kč
Ušetříte 26 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 40 Kč89  Kč

Akční cena

Běžná cena 99 Kč
Ušetříte 10 Kč

85  Kč
Akční cena

Běžná cena 115 Kč
Ušetříte 30 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 85 Kč
Ušetříte 16 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč
Ušetříte 20 Kč



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

Z DAR MA

Kosmetický přípravek. Při koupi dvou balení obdržíte druhé balení za 0,01 Kč.

Zdravotnický prostředek.

• šetrný čisticí gel 
ke každodenní péči 
o víčka, řasy a okolí očí

• vhodný i pro nositele 
kontaktních čoček

• pro bezbolestné ošetření 
odřenin, popálenin 
a dalších druhů ran

• chrání před infekcí 
a urychluje hojení

• přilne k ráně a kryje ji, 
nepálí, nebarví

Protectum Gel 
2× 15 ml

AlfaSilver 
sprej 50 ml

Zdravotnický prostředek.

• gel k urychlení hojení akutních ran: odřeniny, řezné 
rány a drobná poranění v domácnosti a při sportu

• zabraňuje tvorbě strupů a vzniku jizvy

HemaGel 5 g

Humánní léčivé přípravky s účinnou látkou povidonum iodinatum 
k zevnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• dezinfekční a antiseptický přípravek

• ošetření: 
– drobných poranění kůže (trhlinky) 
– při zánětu ústní sliznice a oparů 
– po bodnutí hmyzem

Jodisol roztok 3,6 g

V nabídce také Jodisol spray 
s mechanickým rozprašovačem 13 g za 55 Kč.

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.

Zdravotnický prostředek.

• transparentní ochranný plastický 
obvaz ve spreji

• zabraňuje přístupu cizorodých látek

• do 2 minut zasychá

• voděodolný

Akutol™ 
sprej 60 ml

Nicorette® Spray 
1 mg/dávka, orální sprej, roztok

•  nejrychlejší úleva 
od chuti na cigaretu 
a nutkání kouřit

•  účinkuje již 
po 60 sekundách

•  neobsahuje cukr
•  s mátovou příchutí

Nicorette®  
Icemint Gum 
4 mg, léčivá žvýkací guma,  
105 ks

•  zmírňuje chuť  
na cigaretu

•  umožňuje plynule 
reagovat na potřebu 
doplnění nikotinu   
v těle

•  dovoluje postupné 
snižování dodávané 
dávky nikotinu

•  neobsahuje cukr

Léčivé přípravky k podání do úst. Nicorette Spray 1 mg/dávka obsahuje nikotin. Nicorette Icemint Gum 
4 mg obsahuje nikotin-resinát. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

PŘESTAŇ KOUŘIT  
JEDNOU PROVŽDY!

1 + 1

199  Kč
Akční cena

39  Kč
Akční cena

Běžná cena 45 Kč
Ušetříte 6 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč
Ušetříte 30 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 80 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 50 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 449 Kč
Ušetříte 50 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč
Ušetříte 20 Kč

769  Kč
Akční cena

Běžná cena 899 Kč
Ušetříte 130 Kč



Nízké ceny pro Vaše zdraví!

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

Doplněk stravy. Při koupi dvou balení obdržíte druhé balení za 0,01 Kč.

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

Zdravotnický prostředek.

• obsahuje kopřivu 
dvoudomou, která pomáhá vylučovat vodu 
z organismu a udržovat normální funkci prostaty

• dvouměsíční kúra za zvýhodněnou cenu

• 1 tableta denně

• ošetření nehtů poškozených 
mykózou nebo zraněním

• čistí a regeneruje nehet

• nejen k aplikaci na pokožku 
nohou, ale i do obuvi

• fungicid, antiperspirant 
a deodorant v jednom

Prostenal FORTE
60 tbl.

URGO FILMOGEL 
Poškozené nehty
3,3 ml

V nabídce také URGO 
Prevence mykóz 3 v 1 sprej, 
150 ml za 169 Kč.

Léčivý přípravek s účinnou látkou benzalkonium-chlorid 
k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• k čištění čerstvých drobných ran s cílem eliminovat 
běžné bakterie doprovázející infekce drobných ran

• v efektivní formě ve spreji

• bezbarvý, bez jódu

DETTOL 0,2% 
Antiseptický sprej 
100 ml

Léčivé přípravky s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid k intimním 
oplachům a výplachům. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

• rychlá úleva při  
gynekologických potížích

• působí proti bolesti, 
svědění, pálení 

• potlačuje bakterie 
a kvasinky

• vhodný pro běžnou intimní 
hygienu a hygienu během 
šestinedělí

• více na www.zenskezanety.cz

Rosalgin 500 mg 
6 sáčků

Zdravotnický prostředek.

• již při prvotních 
problémech – štípání 
a pálení konečníku

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

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

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.

V nabídce také Exoderil® 
kožní roztok 10 ml za 129 Kč.

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

• při plísňovém postižení nehtů a kůže po celém těle

• s trojím účinkem: proti plísni, bakteriální infekci a zánětu

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

Exoderil® 
kožní roztok 20 ml

Reklama na léčivý přípravek. Vaginální čípky obsahují ekonazol-nitrát 
a jsou k intravaginální aplikaci. Krém obsahuje ekonazol-nitrát a je k topické 
aplikaci. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel 
registrace: McNeil Products Ltd., UK.

• 3denní léčba 
vaginální mykózy

• antimykotický účinek prokázán 
proti širokému spektru 
dermatofytů, kvasinek a plísní

Gyno-Pevaryl® 
150, vaginální 
čípky, 3 ks

V nabídce také Gyno-Pevaryl® 150 Combipack, 
3 vaginální čípky + krém 15 g za 189 Kč.

V nabídce také Rosalgin 10 sáčků za 229 Kč.

1 + 1

479  Kč
Akční cena

319  Kč
Akční cena

Běžná cena 379 Kč
Ušetříte 60 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč
Ušetříte 30 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 30 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč199  Kč

Akční cena

Běžná cena 229 Kč
Ušetříte 30 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč
Ušetříte 30 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč



Krása & zdraví

Při nákupu kosmetického přípravku URIAGE BARIÉSUN SPRAY 
ENFANTS SPF50+, HUILE SÉCHE SPF50+ nebo SPRAY SPF50+ za druhý 

libovolný produkt z řady URIAGE Bariésun zaplatíte pouze 0,01 Kč.

BARIÉSUN
Velmi vysoká ochrana 

pokožky před 
slunečním zářením.

Sleva 25 % na všechny kosmetické přípravky značky Equilibria.

PROPLOUVEJTE 
SLUNCEM 
BEZ OBAV 
•  VELMI VYSOKÝ 

STUPEŇ OCHRANY
• VODĚODOLNOST
•  EXTRAKT „ZLATÉ ŘASY“ 

LAMINARIA 
OCHROLEUCA

1 + 1

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Nuance z řady Radiance Control zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

1 + 1

KRÁSA VE SVÉ NEJČISTŠÍ PODOBĚ

MAGICAL
RADIANCE
CONTROL
ROZJASNĚNÍ | ANTI-STRESS | VITALITA

 SLEVA 

25%
na značku Equilibria 149  Kč

Akční cena

Běžná cena 199 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.

Zdravotnické prostředky.

Doplněk stravy.

• k preventivnímu 
zvláčnění a úlevě očí 

• pro ženy v období menopauzy a postmenopauzy

• s přírodními izof lavony ze sóji, resveratrolem, 
extraktem z chmele a lněného semínka

Dr.Max 
Oční kapky 
roztok 
Podrážděné oči 
10 ml

Dr.Max Menoa
60 cps.

Doplněk stravy.

• obsahuje uhličitan vápenatý

• vápník přispívá k normálnímu 
fungování trávicích enzymů 

• pomerančová příchuť

Dr.Max 
Gastrofruit Orange
40 tbl.

V nabídce také Dr.Max 
Panthenol 7% gel s HA 
100 ml za 99 Kč.

V nabídce také Dr.Max Oční kapky 
roztok Suché oči 10 ml za 139 Kč.

Kosmetické přípravky.

• s panthenolem 7% 
a kyselinou hyaluronovou 
pro úlevu a zklidnění pokožky 
vystavené nadměrnému 
slunění nebo koupání

• vhodné pro citlivou pleť

Dr.Max 
Panthenol 7% 
tělové mléko s HA 
200 ml

Doplněk stravy.

• obsahuje extrakt z celých plodů 
severoamerických brusinek velkoplodých

• s D-manózou a extraktem z listů buchu

• buchu přispívá k normální funkci dolních močových cest

Dr.Max
Brusinky a Manosa AKUT 
10 tbl.

Doplněk stravy.

• 6 kmenů

• 5 miliard mikroorganismů

Dr.Max 
Laktobacily „6“ 
30 cps.

Doplněk stravy.

Dr.Max 
Simethicon 80
60 cps.

Doplněk stravy.

• aktivní uhlí přispívá ke snižování 
nadměrné plynatosti po jídle

Dr.Max 
CarboMax
20 tbl.

Při nákupu libovolné kombinace tří z těchto doplňků stravy, kosmetických přípravků a zdravotnických prostředků: 
Dr.Max Gastrofruit Orange, 40 tbl.; Dr.Max Panthenol 7% tělové mléko s HA, 200 ml; Dr.Max Panthenol 7% gel s HA, 
100 ml; Dr.Max Oční kapky roztok Podrážděné oči, 10 ml; Dr.Max Oční kapky roztok Suché oči, 10 ml; Dr.Max Menoa, 
60 cps.; Dr.Max Brusinky a Manosa AKUT, 10 tbl.; Dr.Max Simethicon 80, 60 cps.; Dr.Max Laktobacily „6“, 30 cps.; 
Dr.Max CarboMax, 20 tbl., zaplatíte za nejlevnější z těchto produktů pouze 0,01 Kč.

Akce je platná pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max. Platnost akce 1.–30. 6. 2017 nebo do vyprodání zásob. 
Informace o produktech naleznete na www.3za2.cz nebo v kterékoliv lékárně Dr.Max.

139  Kč

89  Kč

199  Kč

199  Kč89  Kč 69  Kč

89  Kč

349  Kč



Krása & 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. Zdravotnický prostředek.

• vyšší absorpce než u běžných hygienických vložek

• maximálně diskrétní inkontinenční vložky

• trojitá ochrana před protečením, zápachem a vlhkostí

Depend® 
Normal 14 ks TENA Lady 

Mini Magic 
34 ks

NAVÍC při nákupu dvou 
produktů Depend® získáte Dr.Max ochranný 
krém 100 ml za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

V nabídce také Depend® Normal Plus 12 ks 
za 75 Kč a Depend® Extra 10 ks za 75 Kč.

Zdroje: 1 DOF 1 – 2013 (LAEBBA0001), 2 DOF 2 – 2013 (UNKPLT0006).

LISTERINE® Professional Gum Therapy 250 ml zdravotnický prostředek. 
LISTERINE® ústní vody. Před použitím si přečtěte návod k použití 
uvedený na obalu. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Karla 
Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5.

• antibakteriální ústní voda 
pro profesionální domácí péči

• klinicky ověřená léčba krvácení a zánětu dásní ¹

• každodenní ochrana dásní ¹

• nezpůsobuje zabarvení zubů²

LISTERINE® 
Professional 
Gum Therapy 
250 ml

V nabídce také ostatní druhy LISTERINE® 500 ml 
za 149 Kč a LISTERINE® SMART RINSE™ 250 ml za 79 Kč.

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 fixační krém 
Ochrana dásní 40 g

V nabídce více druhů.

AKCE

75  Kč
Akční cena

55  Kč
Akční cena

Běžná cena 75 Kč
Ušetříte 20 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč
Ušetříte 20 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč
Ušetříte 20 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč
Ušetříte 30 Kč



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.

Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji zdravotnických prostředků dostupných na poukaz 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 poukazu, či předložení průkazu osoby se zdravotním postižením; poskytuje se ve formě neuplatnění 
maximální obchodní přirážky a  vztahuje se na  zdravotnické prostředky 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 zdravotnického prostředku 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 i z doplatku na zdravotnické 
prostředky pro děti a seniory

Zaječická hořká 
500 ml
Minerální voda.

Minerální voda.

VINCENTKA
přírodní 0,7 l 1 ks

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

Almiral gel 
250 g

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Caltrate PLUS 
90 tbl.

Léčivý přípravek s účinnou látkou benzydamin-hydrochlorid 
k místnímu užití v ústech a v krku. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

TANTUM 
VERDE Orange 
and Honey 
40 pastilek

Léčivý přípravek k perorálnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Kinedryl 
10 tbl.

Ovosan 
90 cps.
Doplněk stravy.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Wobenzym 
800 tbl.

Volně prodejný léčivý přípravek s účinnou látkou extrakt z listů 
ginkgo biloba k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Gingio® tablety 
90 potahovaných tablet

Běžná cena 269 Kč 
Ušetříte 40 Kč

Dr.Max cena

229   Kč
Běžná cena 39 Kč 
Ušetříte 10 Kč

Dr.Max cena

29 Kč

Běžná cena 29 Kč 
Ušetříte 10 Kč

Dr.Max cena

19   Kč

Běžná cena 259 Kč 
Ušetříte 60 Kč

Dr.Max cena

199   Kč

Běžná cena 399 Kč 
Ušetříte 50 Kč

Dr.Max cena

349   Kč
Běžná cena 2 690 Kč 
Ušetříte 200 Kč

Dr.Max cena

2490   Kč

Běžná cena 249 Kč 
Ušetříte 20 Kč

Dr.Max cena

229 Kč

Běžná cena 2 390 Kč 
Ušetříte 300 Kč

Dr.Max cena

2 090 Kč

Běžná cena 99 Kč 
Ušetříte 10 Kč

Dr.Max cena

89 Kč



Krása & 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

Kosmetické přípravky.

• zklidňuje začervenalou 
a podrážděnou pokožku

• podporuje její regeneraci 

• chrání před dalším drážděním

Sudocrem 
125 g 
Krém na opruzenou pokožku

V nabídce také Sudocrem 250 g za 239 Kč.

Doplněk stravy.

• probiotické kapky 7,5 ml

• komplex 2 probiotických kmenů a fruktooligosacharidů

• 2 kmeny (L. reuteri a L. rhamnosus) a 250 milionů 
probiotických bakterií v denní dávce

• pouze 5 kapek denně

• pro děti od narození

APO-LAKTÍK 
for Baby 
7,5 ml

1 + 1

Kosmetické přípravky. Při koupi dvou 
balení obdržíte druhé balení za 0,01 Kč.

• originální micelární vody 
vhodné i na citlivou pleť

BIODERMA 
Micelární H2O 
500 ml

* Zahrnuje důkladné vyčesání. V případě 
opětovného nebo abnormálního 
výskytu vší se ošetření musí zopakovat. 
Studie ex vivo 2010 / Klinická studie 
in vivo 2008, nepublikované údaje.

Zdravotnické prostředky.

V nabídce také Paranit 
na detekci hnid za 239 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

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

• zvýšený obsah účinné látky

• vhodné pro děti od 2 let

• aplikace na pokožku i oděv

• doba účinnosti 6 hodin 

Repelent 
PREDATOR 
FORTE 
150 ml
Repelentní sprej 
proti komárům a klíšťatům

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

Kosmetický přípravek.

• čirý kuličkový 
antiperspirant

• pomáhá snižovat 
nadměrné pocení

• vhodný na podpaží, 
ruce i chodidla

Driclor 
20 ml

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 30 Kč 349  Kč

Akční cena

Běžná cena 389 Kč
Ušetříte 40 Kč

499  Kč
Akční cena

369  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč
Ušetříte 30 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč
Ušetříte 50 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč
Ušetříte 20 Kč



V nabídce také Bepanthen® Care Mast 30 g za 129 Kč, Bepanthen® Plus 100 g za 349 Kč 
a Bepanthen® Sensiderm krém 50 g za 299 Kč. Bepanthen® Care Mast je kosmetický 
přípravek. Bepanthen® Sensiderm krém je zdravotnický prostředek. Bepanthen® 
Plus je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku dexpanthenolum 
a  dezinfekční látku chlorhexidin. Bepanthen® krém je léčivý přípravek k vnějšímu
použití. Obsahuje léčivou látku dexpanthenolum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
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www.bepanthen.cz 

AKCE
Léto se slevou!

Bepanthen® Plus 30 g

Bepanthen® krém 30 g

Bepanthen® Sensiderm krém 20 g

NA PROJEVY
EKZÉMU

NA DROBNÁ
PORANĚNÍ

NA DROBNÉ 
POPÁLENINY

Bepanthen® Care Mast 100 g

SPOLEHLIVÁ
OCHRANA 
ZADEČKU

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 20 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 20 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 20 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 20 Kč

Péče o dítě

Nově exkluzivně
na e-shopu Dr.Max

5 + 1

S Kartou 

výhod ušetříte

259  Kč

Sunar 
complex 2, 3, 4 
600 g
• lahodně mléčná chuť

• vápník a vitamin D pro normální růst kostí

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Při koupi 6 balení obdržíte šesté balení 
za 0,01 Kč. Akce je platná pouze s Kartou výhod Dr.Max. Běžná cena 259 Kč za 1 ks. Potravina.

• obohacený rozpustný 
mléčný nápoj 

• pro plánované těhotenství, 
těhotné a kojící maminky

• 3 příchutě – vanilková, 
čokoládová a malinová

Sunar 
gravimilk 
300 g

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

• vitamin A přispívá k normální 
funkci imunitního systému

• železo přispívá k normálnímu vývoji poznávacích funkcí

Sunar 
premium 2, 3, 4 
600 g

* 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. Akce neplatí pro počáteční vyživu.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

• 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

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.  
* Akční cena 194 Kč za 1 ks je platná při jednorázovém nákupu 4 ks Amilk 2 nebo 3.

• vitaminy A, D a železo, které přispívají 
k normální funkci imunity

• probiotika – Bifidobacterium lactis

• nenasycené mastné kyseliny – DHA/ARA

Amilk 2, 3  
600 g

300 Kč

SLEVA*
420 Kč 

SLEVA*

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 30 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 309 Kč
Ušetříte 10 Kč

299 Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

Běžná cena 369 Kč/ks

194  Kč/ks
Akční cena při koupi 4 ks

Běžná cena 269 Kč/ks



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 30. 6. 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 léčivé přípravky.

• odpuzuje a hubí klíšťata dříve, 
než se stačí zakousnout a přenést 
nebezpečné nemoci

• působí také proti blechám, 
komárům, bodavým mouchám 
a všenkám

• vhodný pro březí a kojící feny  
a pro štěňata od 7 týdnů věku  
a 1,5 kg hmotnosti

• nepoužívejte u koček!!!

Advantix 
roztok pro nakapání 
na kůži spot-on pro psy 
1 pipeta

do 4 kg od 4 do 10 kg od 10 do 25 kg nad 25 kg

Veterinární přípravek. Složení: geraniol 3,5 g/kg. Používejte biocidy bezpečným 
způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Více informací o přípravcích naleznete na www.pethealthcare.cz.

• biocidní repelentní obojek 
proti klíšťatům a blechám

• vhodný pro psy i kočky

• obsahuje geraniol

• neobsahuje insekticidy ani hormony

FYTO 
OBOJEK 
1 ks, obojek 65 cm

Veterinární přípravek. Složení: geraniol 9 g/kg. Používejte biocidy 
bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a 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

• neobsahuje insekticidy ani hormony V nabídce také Fypryst 50 mg roztok pro nakapání na kůži pro kočky 1 pipeta za 89 Kč, Fypryst 134 mg roztok pro 
nakapání na kůži pro psy 1 pipeta za 139 Kč, Fypryst 268 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy 1 pipeta za 149 Kč 
a Fypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy 1 pipeta za 179 Kč.

• účinný proti blechám a klíšťatům

Fypryst Dog S 
roztok pro nakapání 
na kůži – spot-on pro psy 
1 pipeta, 67 mg

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

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč
Ušetříte 100 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 239 Kč
Ušetříte 50 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 259 Kč
Ušetříte 60 Kč

289  Kč
Akční cena

Běžná cena 349 Kč
Ušetříte 60 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč
Ušetříte 50 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč
Ušetříte 20 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 60 Kč


