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Připravte se 
na chřipku
Je tu únor a s ním bohužel i období chřipkových epidemií. Chřipka není jen banální nachlazení. 
Provází ji horečka, zimnice, bolesti kloubů a hlavy a především velká únava. Často se přidává 
i kašel, rýma a bolest v krku. Obzvlášť pro starší, dlouhodobě nemocné a pro malé děti může 
být chřipka velmi nebezpečná. Snažte se jí proto předejít a v případě, že se Vám nevyhnula, 
nepodceňujte její léčbu. Zůstaňte doma, odpočívejte a hodně pijte. Ať Vás nic nezaskočí,  
připravte se na chřipku raději s předstihem.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Lékárna

1.–28. 2. 2018

Akční nabídka pro členy klientského programu

Před použitím čtěte příbalový leták.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

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

• horký nápoj pro účinnou úlevu 
od příznaků chřipky a nachlazení

• k užití od 16 let

• ulevují od bolesti v krku
• působí proti zánětu
• pro děti od 6 let a dospělé

Vicks
SymptoMed
Forte citrón
10 sáčků

TANTUM VERDE
LEMON
20 pastilek

V nabídce také Vicks SymptoMed Complete 
citrón 10 sáčků nebo Vicks SymptoMed 
Classic citrón 500 mg / 12,2 mg  
14 sáčků za 119 Kč.

V nabídce také TANTUM VERDE ORANGE 
AND HONEY 20 pastilek, TANTUM VERDE 
MINT 20 pastilek, TANTUM VERDE 
EUCALYPTUS 20 pastilek za 119 Kč.

Před použitím čtěte příbalový leták.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou acetylcystein.

• léčí vlhký kašel
• působí na hustý hlen, rozpouští ho  

a usnadňuje tak vykašlávání
• stačí 1 tableta 1× denně
• rychle Vám uleví

ACC® LONG  
600 mg 
20 šumivých tbl.

Před použitím čtěte příbalový leták.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Před použitím čtěte příbalový leták.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou acetylcystein.

Před použitím čtěte příbalový leták. Léčivý přípravek s účinnou  
látkou benzydamin-hydrochlorid k místnímu užití v ústech a v krku.

-26  KčBěžná 
cena 195 Kč

169  Kč
Akční cena

-46  KčBěžná 
cena 165 Kč

119  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 145 Kč

119  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Léčivý přípravek s účinnou látkou paracetamolum k vnitřnímu užití.

• přípravek na vlhký kašel  
účinně rozpouští hlen  
a usnadňuje vykašlávání

• tablety vhodné i pro děti od 5 let

• tekutý paracetamol  
v měkkých tobolkách

• k léčbě mírné až středně 
silné bolesti nebo horečky

Ambrobene 
30 mg  
20 tbl.

PARACETAMOL  
APOTEX 500 mg
20 měkkých tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
tramazolini hydrochloridum k nosnímu podání. 

• rychle, účinně a dlouhodobě 
uvolňuje nos při rýmě a nachlazení 

• navíc obsahuje i éterické oleje z máty a eukalyptu

• vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let

Muconasal® 
Plus 10 ml

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

• na vlhký kašel, rozpouští hlen 
a usnadňuje vykašlávání

• sirup vhodný i pro děti včetně kojenců

Ambrobene 
15 mg / 5 ml, 
sirup 100 ml

V nabídce také Sinecod 50 mg 10 tbl. za 129 Kč.

V nabídce také PARALEN® GRIP chřipka a kašel 
24 tbl. za 119 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou 
látkou butamirát-citrát k vnitřnímu užití.

• proti suchému dráždivému kašli

• vhodný pro dospělé a děti od 3 let

• sirup s vanilkovou příchutí

• účinná látka se začíná vstřebávat již od 5 minut

Sinecod 200 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou hederae helicis folii extractum siccum k perorálnímu podání.

• usnadňuje vykašlávání
• uvolňuje hleny
• vhodný již od narození

PROSPAN 
sirup 
100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek 
užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle  
nebo jiných forem neproduktivního kašle. K vnitřnímu užití. 
* U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.

• léčba suchého 
a dráždivého kašle

• pro děti od narození* a dospělé
• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

Drosetux 
neo 150 ml

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

• díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti

PARALEN®  
GRIP chřipka  
a bolest 24 tbl.

NOVINKA

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 65 Kč

49  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 95 Kč

69  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 145 Kč

119  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 109 Kč

79  Kč
Akční cena
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Doplňky stravy. (1 tob. = 5,82 Kč)

• lipozomální technologie = nejúčinnější vstřebávání

• postupné uvolňování a cílená distribuce do buněk (12 hod.)

• vitamin C příspívá ke správné funkci imunity, nervového 
systému a k ochraně buněk před oxidativním stresem

LIPO C ASKOR, lipozomální 
vitamin C 60 měkkých tob.

V nabídce také tekutý lipozomální vitamin C LIPO C 
ASKOR 136 ml za 349 Kč. (100 ml = 256,62 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• preventivně a od prvních příznaků 

• léčba pro celou rodinu 

• bez věkového omezení

Oscillococcinum 
30 dávek

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

• 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

Zdravotnický prostředek. CE 0459.

• přírodní mořská voda s příměsí mědi na infekční 
bakteriální rýmu 

• vhodný jako prevence pro nos náchylný k infekci – měď 
působí protibakteriálně, snižuje riziko komplikací rýmy 
a bakteriální infekce 

• vhodný pro všechny věkové kategorie

Stérimar® Cu 
50 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
dextromethorphani hydrobromidum monohydricum k vnitřnímu užití.

• efektivní úleva od suchého 
dráždivého kašle

• pro děti od 6 let a dospělé

• léčí vlhký kašel
• uvolňuje hlen a napomáhá 

odkašlávání

• pro děti od 2 let a dospělé

Robitussin
Antitussicum  
na suchý dráždivý 
kašel 100 ml  
STOP suchému kašli 

Robitussin
Expectorans  
na odkašlávání
100 ml

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

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

• posiluje odolnost organismu při infekčních 
onemocněních jako chřipka a nachlazení

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení

Celaskon® 
500 mg červený pomeranč  
30 šumivých tbl.

AKCE

Doplňky stravy. (při využití akce 100 g = 68,54 Kč)

• sirup s betaglukany,  
nukleotidy a vitaminem C,  
který přispívá k normální funkci imunitního systému

multiIMUN 
sirup 330 g

Při nákupu multiIMUN sirup 330 g obdržíte NAVÍC 
multiIMUN sirup 150 g za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

-40  KčBěžná 
cena 229 Kč

189  Kč
Akční cena

-199  KčBěžná 
cena 528 Kč

329  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 599 Kč

579  Kč
Akční cena

-90  KčBěžná 
cena 439 Kč

349  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 tbl. = 7,32 Kč)  
PSA test – zdravotnický prostředek.

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,66 Kč)

• saw palmetto 
a kopřiva dvoudomá 
pomáhají udržet 
správnou funkci 
močového ústrojí 
a zdravou prostatu

• 1 tableta denně

• navíc PSA test

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

• slivoň africká – prostata, 
maca – sexuální zdraví 
a fyzická kondice, 
sibiřský ženšen – vitalita

Prostenal 
FORTE  
90 tbl. + 
PSA test

Cemio RED3  
90 cps.

V nabídce také Cemio RED3  
60 cps. za 449 Kč. (1 cps. = 7,48 Kč)

Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. 
Reklama na léčivé přípravky. Tvrdé tobolky Imodium® obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

• úleva často již po 1. dávce
• k léčbě akutního 

a chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou 

střevní mikroflóru

Imodium® 
20 tvrdých tob.
RYCHLÁ A ÚČINNÁ  
LÉČBA PRŮJMU.

V nabídce také Imodium® 8 tvrdých tob. za 89 Kč.

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

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání

• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící

Magnesii 
Lactici 0,5 tbl. 
MEDICAMENTA 
100 tbl.

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,15 Kč)

• brusinky ve své  
nejsilnější podobě

• unikátní složení  
CranMax® a BioShield®

• postupné uvolňování 
• pro dlouhodobé  

i akutní užívání
• nyní 20 % kapslí NAVÍC 

Swiss 
MEGA BRUSINKY 
50 + 10 cps.

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.

EXKLUZIVNĚ

pouze v lékárnách 

Dr.Max

Zdravotnické prostředky.  
Informace vycházejí z návodu k použití. CZ1801758978/01/2018.

• okamžitá úleva a intenzivní hydratace

• pro suché, pálící a podrážděné oči 

• vhodné i pro nositele kontaktních čoček

Systane® 
ULTRA zvlhčující  
oční kapky 10 ml

V nabídce také Systane® 
HYDRATION 10 ml, Systane® 
BALANCE 10 ml a Systane® 
GEL DROPS 10 ml za 199 Kč.

• kombinace 9 probiotických  
kmenů v maximální koncentraci 20 miliard v denní dávce

• vhodný při a po užívání antibiotik 

• pro dospělé a děti od 3 let

Biopron9 
Premium 
30 + 10 tob.

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

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

• stačí 1–2 tablety na každé jídlo

Pangrol®  
20 000
20 tbl.

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

• projímadlo,  
které pohladí

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

LACTULOSE 
AL SIRUP 
500 ml

V nabídce také Pangrol® 20 000 50 tbl. za 239 Kč. V nabídce také Swiss MEGA BRUSINKY  
AKUT 15 cps. za 179 Kč. (1 cps. = 11,93 Kč)

Doplněk stravy. (1 tob. = 6,23 Kč)

-96  KčBěžná 
cena 295 Kč

199  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 289 Kč

249  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 399 Kč

369  Kč
Akční cena

-160  KčBěžná 
cena 759 Kč

599  Kč
Akční cena

-36  KčBěžná 
cena 175 Kč

139  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

659  Kč

-10  KčBěžná 
cena 125 Kč

115  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 2,50 Kč)

• to nejlepší pro Váš pohyb od Proenzi®

• nové, unikátní složení

• zesílená výživa díky rostlinným extraktům: 
vrbě bílé, kurkuminu a boswellii serratě 
pro zdravé, pružné a pohyblivé klouby

Proenzi® Intensive
120 tbl.  
+ překvapení uvnitř

Při koupi 2 balení získáte druhé z nich za 0,01 Kč.

V nabídce také Nalgesin S, 20 tbl. za 109 Kč.

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

Nalgesin S  
40 tbl.

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

• 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% 
100 g

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:

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

ATARALGIN 
tablety 
50 tbl.

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

• 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:

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

• potlačuje bolest, 
zmírňuje zánět a otok

• dobře se vstřebává

• bez parfemace

Ibalgin® 
KRÉM 100 g

V nabídce také Ibalgin® 
GEL 100 g za 129 Kč.

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

1 + 1

• tlumí bolest hlavy  
a krční páteře

• snižuje svalové a psychické napětí

-599  KčBěžná cena 599 Kč/ks

299,50  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-30  KčBěžná 
cena 299 Kč

269  Kč
Akční cena -60  KčBěžná 

cena 339 Kč

279  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 129 Kč

109  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 159 Kč

149  Kč
Akční cena



Nabídka z e-shopu Dr.Max

www.drmax.cz

Čtěte pečlivě příbalový leták. Léčivé přípravky s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku.

TANTUM VERDE 
Lemon  
40 pastilek

TANTUM VERDE  
kloktadlo 240 ml

TANTUM VERDE  
SPRAY FORTE  
15 ml (0,30%)

Tantum Verde proti zánětu a bolesti v krku a dutině ústní.

VINCENTKA
přírodní 0,7 l 1 ks

Zaječická hořká 
500 ml

Sanorin 
Aqua 
NATURA 
20 ml

Ovosan 
90 cps.

Sinupret 
forte 
20 tbl. 

• posiluje 
oslabenou 
imunitu, 
urychluje hojení 
a zkracuje dobu 
léčby po úrazech 
a operacích

• nejlepší společník  
pro podzimní dny

• výtažek z měsíčku 
lékařského zabraňuje 
podráždění 
a zarudnutí nosu

Wobenzym  
800 dražé

Balsam 
kapesník
papírový box
80 ks

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč) Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

Zdravotnický prostředek. Doplněk stravy. (1 cps. = 23,22 Kč)
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Při nákupu tohoto produktu  
obdržíte druhý kus za 0,01 Kč vč. DPH.

Hygienický prostředek.

V nabídce také Lipoxal Effect 270 tbl. za 1090 Kč.  
(1 tbl. = 4,04 Kč)
1 Guarana.   2 Zelený čaj.
Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,99 Kč)

• efektivní spalování tuků2

• snížení hmotnosti1

• redukce hladu1 i chuti2

Lipoxal Effect
120 tbl.
Přestaňte hubnout, zhubněte! 

1 + 1

HUGGIES 
Ultra Comfort
Při nákupu dětských plen Huggies Ultra Comfort získáte NAVÍC Dětské 
vlhčené ubrousky Huggies Natural Care 56 ks za 0,01 Kč vč. DPH.

NAVÍC

+

-300  KčBěžná 
cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 2 690 Kč

2 490  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 139 Kč

129  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 699 Kč

599  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 249 Kč

219  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 219 Kč

199  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 175 Kč

149  Kč
Akční cena

-36  KčBěžná 
cena 185 Kč

149  Kč
Akční cena

59  Kč / 2 ks
Akční cena

-59  Kč

Běžná cena 
359 Kč

299  Kč
Akční cena

-60  Kč
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Doplňky stravy. (při využití akce 1 tbl. = 0,99 Kč)

• obsahuje kombinaci vitaminů 
skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6 a B7)

Dr.Max  
B-komplex Forte 
100 tbl.

* Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů Dr.Max 
uvedených na této stránce zaplatíte za nejlevnější z nich  

pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.

Na produkty vlastní 
značky Dr.Max*

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 2,87 Kč)

• kombinace vitaminu C, zinku a extraktu z echinacey

• vitamin C a zinek přispívají k normální funkci 
imunitního systému 

Dr.Max 
Vitamin C 
Imuno Akut 30 cps.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 0,66 Kč)

• vitamin C přispívá k tvorbě 
kolagenu pro normální funkci cév

• rutin je přírodní látka na bázi bioflavonoidů

Dr.Max 
RutiMax 
60 tbl.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 3,54 Kč)

• 6 kmenů

• 5 miliard mikroorganismů

Dr.Max 
Laktobacily „6“ 
60 cps.

Doplňky stravy. (při využití akce 1 tbl. = 2,22 Kč)

• s extraktem z hlívy ústřičné 
a rakytníku řešetlákového

• selen a zinek přispívají k normální  
funkci imunitního systému

Dr.Max 
Hlíva Forte 
s rakytníkem 
a echinaceou 
120 tbl.

V nabídce také Dr.Max Hlíva Forte s rakytníkem 
a echinaceou 60 tbl. za 249 Kč. (při využití akce 
1 tbl. = 2,77 Kč)

V nabídce také Dr.Max B-komplex Forte 20 tbl. za 45 Kč. (při využití akce 1 tbl. = 1,50 Kč)

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 2,30 Kč)

• aktivní uhlí přispívá ke snižování 
nadměrné plynatosti po jídle

Dr.Max 
CarboMax
20 tbl.

Doplněk stravy. (při využití akce 100 ml = 18,53 Kč)

• šťáva z aloe vera

• aloe vera je rostlina 
obsahující mnoho 
důležitých vitaminů, 
aminokyselin, enzymů 
a polysacharidů

Dr.Max 
Aloe Vera 
juice 500 ml

Doplňky stravy. (při využití akce 1 tbl. = 2,97 Kč)

• s příchutí citronu

• 1 000 mg vitaminu C v jedné tabletě

Dr.Max 
Vitamin C 
1000 mg citron 
20 eff. tbl.

V nabídce také Dr. Max Vitamin C 1 000 mg pomeranč 
20 eff. tbl. za 89 Kč (při využití akce 1 tbl. = 2,97 Kč) 
a Dr. Max Vitamin C 500 mg pomeranč 20 eff. tbl.  
za 79 Kč. (při využití akce 1 tbl. = 2,63 Kč)

59  Kč

129  Kč

319  Kč

399  Kč

149  Kč

139  Kč

69  Kč

89  Kč



Exkluzivně v lékárnách

N
O

V
IN
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VĚDA A PŘÍRODA 
SPOJILY SÍLY
PRO DOKONALÉ ODLÍČENÍ,  

VYČIŠTĚNÍ A OSVĚŽENÍ VAŠÍ PLETI

Kosmetické přípravky.
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 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 nebo akcemi. Akce může být kdykoliv změněna či ukončena. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách se může lišit.

Bariéderm
Chrání, čistí
a obnovuje.

Kosmetické přípravky.

Při nákupu 3 kosmetických přípravků Uriage z řady Bariéderm zaplatíte 
za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč. Akce platí od 1. 2. 2018 až do 28. 2. 2018.

2 + 1

www.drmax.cz
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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 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. 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.
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Zdravotnické prostředky.

Zdravotnické prostředky.

• bavlněný elastický materiál

• technologie pro pohlcování  
nepříjemných pachů

• snížený pas pro maximální diskrétnost

• umístění savého jádra tam,  
kde ženy i muži potřebují

• pro klinicky přesné a ověřené 
měření krevního tlaku a pulzu

• 3 roky záruka, novinka  
s EASY manžetou (pro  
normální i silnou paži) 

• balení se síťovým zdrojem  
navíc v hodnotě 300 Kč

Depend ACTIVE-FIT
Nové natahovací kalhotky 
pro diskrétní a pohodlnou 
ochranu při aktivním pohybu.

Tonometr 
OMRON 
M300 Plus  
se síťovým 
zdrojem

Při koupi 2 balení získáte druhé  
z nich za 0,01 Kč. Do vydání zásob.
Dostupné v různých velikostech pro ženy i pro muže.

V nabídce také tonometr OMRON  
M2 AC-Plus se síťovým zdrojem za 1 390 Kč.

Doplněk stravy. (1 tob. = 5,54 Kč)

• malé, snadno polykatelné tobolky

• vysoce kvalitní omega-3 

• stačí 1 tobolka denně

MaxiCor®  
forte  
70 + 20 tob. 
VSAĎTE NA KVALITU, SÍLA JEDNÉ 
KONCENTROVANÉ KAPSLE!

Doplňky stravy. (100 ml = 99,60 Kč)

• rybí olej z Norska s tradicí od roku 1854

• bohatý zdroj omega-3 mastných kyselin EPA a DHA

• vysoký obsah vitaminu D

• s citronovou příchutí

Möller’s 
Omega 3  
dospělí 50+ 
250 ml

V nabídce také Möller’s Omega 3 ovocná příchuť 
250 ml za 249 Kč. Möller’s Omega 3 natur 
250 ml a Möller’s Omega 3 citron 250 ml za 249 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. NiQuitin Freshmint 4 mg léčivá žvýkací 
guma je léčivý přípravek s účinnou látkou nikotin-resinátu k užití v ústní dutině.

• uleví od náhlé chuti na cigaretu

• zmírňuje abstinenční příznaky

NiQuitin 
Freshmint 4 mg léčivá 
žvýkací guma
100 žvýkaček
Skoncujte s kouřením

NOVINKA

Funkční čaje. (100 g = 145 Kč)

• funkční bylinný čaj

TEEKANNE 
Nachlazení 
se zázvorem 20 g

V nabídce více druhů.

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

• 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

EXKLUZIVNĚ

pouze v lékárnách 

Dr.Max

1 + 1

Doplňky stravy.

Čaje Leros
Kupte 2 libovolná balení
čajů Leros a získejte NAVÍC
Čaj Leros Nachlazení, 
chřipka za 0,01 Kč.

AKCE

 2 + 1

NOVINKA

499  Kč

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 1 850 Kč

1 650  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 289 Kč

249  Kč
Akční cena

-209  KčBěžná 
cena 209 Kč

104,50  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-170  KčBěžná 
cena 699 Kč

529  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 49 Kč

29  Kč
Akční cena
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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. 

Krása  
& zdraví

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

V nabídce také Exoderil® 
kožní roztok 20 ml za 229 Kč.

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

• léčí nehtové a kožní plísně, 
včetně vlasové části hlavy 

• rychle ulevuje od svědění 

• vhodný pro dospělé i děti

Exoderil® 
kožní roztok 
10 ml

Kosmetický přípravek.

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

• pečující pleťový a tělový olej efektivní pro stárnoucí pokožku 

Bi-Oil 125 ml

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

• kryje a léčí akné, 
pro každodenní použití

• dostupný ve dvou odstínech

Aknecolor 
krémpasta 30 g

V nabídce také Aknecolor light 
krémpasta 30 g za 139 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek ke kožnímu podání. 

• na všechny typy jizev  
(po operacích, popáleninách,  
úrazech, strie, akné,  
Dupuytrenova kontraktura a amputace)

• účinkuje na nové a staré jizvy

Contractubex 
gel 20 g

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

Zdravotnický prostředek.

• vaginální tablety 
s laktobacily a kyselinou 
mléčnou vhodné  
při kvasinkové 
i bakteriální infekci

• vhodné také při  
a po antibiotické léčbě

• NAVÍC intimní ubrousky

Beliema Effect 
10 tbl. + intimní 
ubrousky

MAKE-UPOČNÍ PÉČEDENNÍ PÉČEČIŠTĚNÍ PLETI

Dodejte své pleti zdravý vzhled s Vichy!

-500 Kč
PŘI KOUPI  

3 PRODUKTŮ  
PÉČE O PLEŤ*

-300 Kč
PŘI KOUPI  

2 PRODUKTŮ  
PÉČE O PLEŤ*

* Sleva 300 Kč platí při nákupu alespoň 1 produktu (pleťový krém nebo 
make-up) a  druhého produktu z  řad čištění, pleťových krémů nebo make- 
-upů. Sleva 500 Kč platí při nákupu alespoň 2 produktů (pleťové krémy nebo 
make-upy) a  třetího produktu z  řad čištění, pleťových krémů nebo make- 
-upů. Akce platí do 28. 2. 2018 v partnerských lékárnách Vichy. Finální ceny 
produktů určuje lékárna. Slevy se nevztahují na pleťové masky Vichy a nelze 
je kombinovat s jinými zvýhodněnými akcemi.Kosmetické přípravky.

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 799 Kč

599  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 279 Kč

269  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 159 Kč

139  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 349 Kč

289  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

-150  KčBěžná 
cena 749 Kč

599  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 tob. = 2,65 Kč)

• vitamin D přispívá k udržení  
zdravých kostí a svalů

• vitamin D napomáhá normální funkci imunitního systému

• vitamin D podporuje vstřebávání vápníku v těle

VIGANTOLVIT D3 
2000 I.U.
60 tob.

Péče o dítě

Kosmetický přípravek.

• tělové mléko pro zimní péči o velmi  
suchou a citlivou pokožku dětí i dospělých 

• regeneruje ochrannou kožní bariéru

• zanechává kůži dlouhodobě vláčnou a hydratovanou

• vhodné i pro pokožku se sklony k ekzémům

Linola Lotion
200 ml

V nabídce také Bepanthen® 
Care Mast 30 g za 129 Kč.

Zdravotnické prostředky. L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254.

• ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci

• obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje

• vhodný také k péči o pokožku  
po léčbě kortikoidy

• vhodný i pro nejmenší děti  
a těhotné či kojící ženy

Bepanthen®  
Sensiderm krém 50 g

* Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček 
v období 04/2014 – 04/2017; zdroj IMS, počet prodaných kusů.

Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.06.2017.1073.

• pomáhá chránit dětský zadeček 
před vznikem opruzení

• pro každodenní péči

• pečuje i o kojením  
namáhané prsní bradavky

Bepanthen® 
Care Mast 100 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky s účinnou látkou 
dimetindeni maleas. Fenistil gel 
k zevnímu užití a Fenistil kapky 
k vnitřnímu užití.

• rychlá a účinná úleva 
od svědění různého původu

• účinkuje přímo v místě svědění 
a podráždění

• forma gelu má chladivý účinek

Fenistil gel 50 g

V nabídce také Fenistil 
20 ml za 139 Kč.

NOVINKA

Kosmetický přípravek. CZ/VCK/17/0011.

• zvláčňující a zklidňující balzám pro děti od 6 měsíců

• přináší pocit zklidnění, pohodlí a relaxace

Vicks 
BabyBalsam  
50 g

V nabídce také Bepanthen® 
Sensiderm krém 20 g za 139 Kč.

-60  KčBěžná 
cena 279 Kč

219  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 329 Kč

279  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 299 Kč

269  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 349 Kč

279  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena
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Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 39,88 Kč)

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

• prémiová kojenecká výživa s bakteriemi 
mléčného kvašení L. reuteri 

• OPTIPRO – speciální proces k získání směsi 
bílkovin s cílem přiblížit se mateřskému mléku

• 5 ml perorální suspenze  
obsahuje ibuprofenum 100 mg

• příchuť meruňky

• indikován pro použití  
u dětí ve věku 3 měsíce  
(s hmotností více  
než 5 kg) a starších

Nestlé Beba  
OPTIPRO Comfort 2, 3
800 g

IBUPROFEN  
Dr.Max  
100 mg / 5 ml 
perorální suspenze
100 ml

Péče o dítě

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akční cena 299 Kč za 1 ks je platná 
při jednorázovém nákupu 6 ks. Běžná cena 369 Kč za 1 ks. (při využití akce 100 g = 37,38 Kč)

• 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

AKCE

Sunar 
complex 2, 3, 4 a 5 
600 g
• lahodně mléčná chuť

• vápník a vitamin D  
pro normální růst kostí

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 36,50 Kč)

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

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akční cena 49 Kč za 1 ks  
je platná při jednorázovém nákupu 2 ks. Běžná cena 69 Kč za 1 ks. (při využití akce 100 g = 21,78 Kč)

• ideální sytá večeře  
nebo vydatná snídaně

• vyrobeno z kvalitních obilovin

Hami kaše
225 g

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 34,88 Kč) Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

• jedinečné složení s Lactofidus

• lahodná mléčná chuť  
pro spokojené bříško

Hami 6+ 
800 g

V nabídce také Hami 6+  
Na dobrou noc 600 g za 169 Kč. (100 g = 28,17 Kč)

AKCE

V nabídce také  
Hami 12+ Vanilková  
600 g, Hami 12+ Na dobrou noc 600 g a Hami 
24+ Vanilka 600 g za 189 Kč. (100 g = 31,50 Kč)

-420  KčBěžná 
cena 369 Kč/ks

299  Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

-80  KčBěžná 
cena 399 Kč

319  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 259 Kč

219  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná  
cena 69 Kč/ks

49  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-70  KčBěžná 
cena 349 Kč

279  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 239 Kč

189  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  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 28. 2. 2018 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.

Akce a slevy nově 
pouze s Kartou  
výhod Dr.Max.

kartavyhod.drmax.cz  |  Infolinka 844 909 909

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

Slevu 5 % + 25 % na produkty  
vybraných kosmetických značek**

Speciální zvýhodněné Dr.Max ceny  
a pravidelné akční nabídky

Individuální slevové kupony  
dle konkrétních potřeb klienta

Internetový klientský portál 
s kompletním přehledem zakoupených léků

Mobilní aplikaci Můj Dr.Max 
s upozorňováním, co a kdy máte užívat

5 % + 25 %

Všechny nabídky v akčním letáku Dr.Max platí pouze pro držitele  
Karty výhod Dr.Max, kterou získáte v kterékoliv lékárně Dr.Max. 

Pokud ji ještě nemáte, ke svému prvnímu nákupu za zvýhodněné  
ceny použijte tuto jednorázovou papírovou kartu.

Úplná pravidla klientského programu Karta výhod Dr.Max naleznete 
na kartavyhod.drmax.cz. Případné dotazy Vám zodpovíme na infolince 
844 909 909 nebo na e-mailové adrese kartavyhod@drmax.cz.

Co všechno Vám přináší Karta výhod Dr.Max?

*    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 anebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši 
slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku 
anebo 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.

**  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  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 nebo akcemi. Akce může být kdykoliv změněna či ukončena. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách se může lišit. 

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

Mikroparazit  
veterinární dezinfekce 
pro domácnost
250 ml
• pro bezpečné soužití v domácnosti  

s dětmi a zvířecími mazlíčky

• bez chloru! 

• pro účinné čištění všech domácích povrchů, 
včetně kuchyňské linky, lůžkovin, čalounění 
a interiéru automobilu 

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

NOVINKA

Bolfo 2,5 mg/g  
kožní sprej,  
roztok, 250 ml
• léčba a prevence napadnutí psů a koček 

blechami, klíšťaty, vešmi a všenkami

• také k ošetření prostředí zamořeného 
těmito parazity v okolí zvířete

NA ZVÍŘE I NA PROSTŘEDÍ

Veterinární léčivý přípravek. L.CZ.MKT.AH.08.2017.0365.

1 + 1

Při koupi 2 balení získáte druhé z nich za 0,01 Kč.

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

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 FYTO PIPETA pro psy od 10 do 20 kg  
při využití akce za cenu 134,50 Kč/ks a FYTO PIPETA  
pro psy od 20 kg při využití akce za cenu 159,50 Kč/ks.

-20  KčBěžná 
cena 289 Kč

269  Kč
Akční cena

249  Kč

-169  KčBěžná cena 169 Kč

84,50  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks


