
        Využijte  
   letní

 VÝPRODEJ

Vše pro Vaše zdraví i výhodný nákup také v e-shopu na www.drmax.cz

Akční nabídka pro členy 
klientského programu

8/2020

* MAT 1/2019: Biopron je nejprodávanější značkou 
probiotik v ČR v počtu prodaných kusů i v hodnotě.

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,98 Kč)

• pro použití nejen na cestách

• probiotický komplex s S. Boulardii,  
laktobacily a prebiotiky

Biopron Forte
30 + 10 tob. 

Veterinární přípravek.

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

• komplexní kloubní 
výživa pro koně

• pro výživu, ochranu 
a regeneraci kloubních 
chrupavek a tkání

• dezinfekce kůže a sliznice, která nepálí  

• pro léčbu kožních bakteriálních 
a plísňových onemocnění  

Alavis 
Triple Blend 
Extra silný
700 g

Betadine 100 mg/ml 
kožní roztok
30 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. DIOZEN® 500 mg je léčivý 
přípravek s účinnou látkou diosminum micronisatum k vnitřnímu užití.

• zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév

• nový přípravek s patentovanou technologií

• chladivá pěna ve spreji  
s efektem mikromasáže

• sprej můžete aplikovat  
kdekoliv, i přes punčochy

• úlevu pocítíte ihned

DIOZEN® 
500 mg 
potahované 
tablety, 120 tbl.
Těžké nohy?  
Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř!

DIOZZ® spray 
150 ml
Zbavte se těžkých a unavených  
nohou elegantně a hned!

-80 Kč

V nabídce také Betadine  
100 mg/g mast, 20 g, za 89 Kč.

Kosmetický přípravek.

-100 Kč

-80 Kč -200 Kč

Běžná cena 379 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

-30 Kč

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

-70 Kč

Běžná cena 249 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 350 Kč

1 150  Kč
Akční cena
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-40 Kč

Zdravotnický prostředek.

• voděodolná transparentní náplast ve spreji

• do 2 minut zasychá

• po 3–4 dnech samovolně mizí

• zabraňuje přístupu cizorodých látek  
(rána např. ve slané vodě neštípe)

• nezabraňuje pohybu, zcela splyne s ránou

Akutol™  
sprej, 60 ml

DEZINFIKUJE
HOJÍ

Bepanthen® Plus Hojivý krém, 30 g Bepanthen® Plus Hojivý krém, 100 g
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Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Léčivé přípravky k vnějšímu použití.

Na drobná poranění s rizikem infekce

· odřeniny, škrábance, trhlinky, praskliny kůže

Výhodné balení
Běžná cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

Zdravotnický prostředek.

• 3 v 1: chrání před infekcí,  
kryje ránu (může nahradit  
náplast) a urychluje hojení

• nepálí a neštípe

• jednoduchá a rychlá pomoc ve spreji

• s ionizovaným stříbrem – chrání proti mikroorganismům

ALFASILVER
sprej, 50 ml
Na odřeniny, popáleniny 
a další druhy ran

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

• rychlá a účinná úleva  
od svědění různého původu

• účinkuje přímo v místě svědění a podráždění

• forma gelu má chladivý účinek

Fenistil gel 
50 g

Kosmetické přípravky.

• zklidňující pěna 
s D-panthenolem  
vhodná pro péči  
o pokožku po slunění

• D-panthenol hydratuje  
a regeneruje  
podrážděnou pokožku

Dr.Max 
Panthenol 10% 
spray, 150 ml 

V nabídce také 
Dr.Max Panthenol 
7% gel s HA, 100 ml, 
za 79 Kč a Dr.Max 
Panthenol 7% 
tělové mléko s HA,  
200 ml, za 129 Kč.

* Nejprodávanější značka v lékárnách v ČR dle dat společnosti IMS za rok 2019.

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

• jednička na trhu mezi repelenty*

• zvýšený obsah účinné látky
• vhodné pro děti od 2 let
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 4–6 hodin

Repelent  
PREDATOR 
FORTE 
150 ml
Repelentní sprej 
proti komárům a klíšťatům

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

• ochrana proti klíšťatům, 
komárům a dalšímu hmyzu

• k aplikaci na kůži i oděv

OFF! 
Max spray
100 ml

Zdravotnický prostředek.

• k ošetření povrchových  
poranění kůže: odřeniny,  
řezné rány, popáleniny  
a drobná poranění v domácnosti a při sportu

• zabraňuje tvorbě strupů a zlepšuje vzhled jizvy

• použití 1× denně

HemaGel 
5 g

-40 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-40 Kč -20 Kč

-60 Kč

Běžná cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 289 Kč

239  Kč
Akční cena

-30 Kč

-30 Kč-50 Kč Běžná cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena



3
Nízké ceny pro Vaše zdraví

-20 Kč

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

• 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.

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

• účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem

• snadno rozpustné růžové měkké tobolky 
s tekutou účinnou látkou

• při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů,  
zad, svalů a menstruační bolesti

• pro dospělé a dospívající od 12 let  
(od 40 kg tělesné hmotnosti)

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg  
měkké tobolky  
20 tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

ATARALGIN 
tablety, 50 tbl.
• kombinace 3 účinných látek:  

paracetamol, guaifenesin a kofein 
• snižuje horečku při akutních chřipkových onemocněních
• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
• snižuje svalové, emoční a psychické napětí

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte jsou léčivé přípravky s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum  
ke kožnímu podání a Voltaren 140 mg léčivá náplast je léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum natricum ke kožnímu podání.

• analgetikum ve formě gelu s účinkem 
až 12 hodin při použití 2× denně

• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

• snadno otevíratelný uzávěr

Voltaren Forte  
20 mg/g gel, 100 g

V nabídce také Voltaren Forte 20 mg/g gel, 180 g, za 429 Kč a Voltaren Forte 20 mg/g, 150 g, za 349 Kč.

Akční nabídka: Při koupi Voltaren Forte  
20 mg/g gel, 100 g, a Voltaren 140 mg léčivá  
náplast, 5 ks, zaplatíte dohromady pouze 429 Kč.

+

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D

• vápník a vitamin D slouží jako doplněk při léčbě osteoporózy

Calcichew D3 
500 mg / 200 I.U.
60 žvýkacích tbl.

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

• ulevuje od bolesti  
při namožení svalů,  
podvrtnutí či zhmoždění  
v oblasti kloubů 

• nepřetržité uvolňování  
ibuprofenu po dobu 24 hodin

• dlouhotrvající úleva
• diskrétní, flexibilní a neomezuje pohyb 
• působí protizánětlivě

Nurofen
200 mg léčivá 
náplast, 4 ks

Zdravotnické prostředky.

Cosmos  
tradiční 
a hydrokoloidní 
náplasti

Při koupi 3 balení obdržíte nejlevnější z nich za 0,01 Kč.

2 + 1

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

• tlumí bolest a zánět

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

Ibuprofen 
Dr.Max 400 mg 
potahované tablety 
100 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
šťáva a extrakt z čerstvé nati kostivalu cizího (symphytum × uplandicum 
Nyman) ke kožnímu podání.

• k léčbě sportovních  
a volnočasových poranění, pohmožděnin a vymknutí

• při bolesti svalů a kloubů

• k léčbě špatně se hojících i otevřených ran, na doporučení lékaře

Traumaplant 
mast, 100 g

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Běžná cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 259 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 668 Kč

429  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-60 Kč

-40 Kč

-10 Kč

-20 Kč -40 Kč

Běžná cena 95 Kč

75  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč

169  Kč
Akční cena

-40 Kč

Běžná cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena
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Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na  léčivé 
přípravky. Nosní sprej, roztok, Olynth® HA 1 mg/ml, Olynth® 1 mg/ml obsahují xylo-
metazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok, Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid a  dexpanthenol. Jsou k  nosnímu podání. CZ-OL-2000002.

Při koupi léčivého přípravku 
Olynth® nosní sprej, roztok, 
získáte navíc kapesníčky 
za 0,01 Kč.

RYMA V LETE?  
BUDTE PRIPRAVENI

V nabídce také ostatní druhy Olynth® za ceny od 75 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Panadol Extra Novum obsahuje paracetamol a kofein.

• působí při mírné až středně silné  
bolesti hlavy včetně migrény, bolesti  
zubů, při menstruaci a bolesti svalů,  
kloubů a v krku při onemocnění horních cest dýchacích 

• začíná se vstřebávat již za 10 minut

Panadol 
Extra Novum  
500 mg / 65 mg 
30 tbl. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý  
přípravek s účinnou látkou suchý extrakt z břečťanových listů k vnitřnímu užití.

• pro léčbu  
produktivního kašle

• pomáhá uvolnit hlen 
a usnadňuje vykašlávání

• rostlinný léčivý přípravek

Hedemax  
sirup, 120 ml 

Zdravotnický prostředek.

• pro každodenní čištění nosu nebo  
při prvních příznacích nachlazení,  
rýmy, zánětu dutin, k prevenci  
alergických reakcí

• 100% roztok přírodní hypertonické mořské vody

Dr.Max  
Sea Water Spray
150 ml

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

• snižuje horečku a zmírňuje bolest

Parapyrex
500 mg 
30 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k orálnímu podání.

• proti bolesti v krku 

• má antiseptické  
a anestetické vlastnosti

• tlumí bolest a léčí infekci

• působí proti virům  
i proti bakteriím a kvasinkám

• pastilky s pomerančovou příchutí

Orofar
24 pastilek

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

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

• proti zánětu a bolesti  
v krku a dutině ústní

• šetrný aplikátor

• příchuť máty

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

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

TANTUM VERDE  
Lemon
20 pastilek

V nabídce také ostatní příchutě a lékové formy.

dávkování 
pouze

1× denně

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

• léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních  

příznaků vlhkého kašle
• rozpouští hustý hlen 

v dýchacích cestách 
a usnadňuje jeho vykašlávání

ACC® LONG  
600 mg  
šumivé tablety 
20 tbl.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-20 Kč -20 Kč

-10 Kč -30 Kč

-10 Kč -30 Kč

-40 Kč -30 Kč

Běžná cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 95 Kč

79  Kč
Akční cena Běžná cena 129 Kč

109  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou loperamidi hydrochloridum k perorálnímu podání.

• k léčbě náhle vzniklého, 
krátkodobého (akutního) průjmu

Loperamid 
Dr.Max 2 mg
20 tvrdých tob.

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

• k léčbě zácpy

• snadné dávkování 
pomocí odměrky 

• nevstřebává se do těla

Lactulose AL 
sirup
500 ml

* Při užití 1 g aspoň 30 min. před jídlem a 1 g krátce po jídle.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,45 Kč)

• aktivní uhlí přispívá ke snižování 
nadměrné plynatosti po jídle*

Dr.Max 
CarboMax
20 tbl.

Dulcolax® 
čípky, 6 čípků
• účinné projímadlo

• změkčuje stolici

• rychlá úleva od zácpy 
(účinek již  
za 10–30 minut)

• působí přímo v tlustém 
střevě, proto neovlivňuje 
vstřebávání důležitých 
živin ze stravy

• vhodný také pro kojící

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
bisacodylum k rektálnímu podání.

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

• účinné projímadlo

• změkčuje stolici

• působí přímo v tlustém střevě, 
proto neovlivňuje vstřebávání 
důležitých živin ze stravy 

• vhodný také pro kojící 

• doporučuje se užívat večer, úleva 
přichází následující den ráno

• účinek nastupuje  
6–12 hodin po podání  

Guttalax® perorální 
kapky, roztok, 30 ml

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

• obsahuje trávicí enzymy, 
které obnovují a zlepšují trávení

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

Pancreolan® 
FORTE, 60 tbl. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou  
silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum k vnitřnímu užití.

• užívá se při podpůrné  
léčbě při chronickém 
zánětu jater

• při ztučnění  
a ztvrdnutí jater

• u poškození jater vlivem 
alkoholu, jedovatých látek 
a některých léků

Flavobion 
70 mg, 50 tbl.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• lék na obnovu střevní mikroflóry

• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Hylak® forte
perorální  
roztok, 100 ml

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-30 Kč -40 Kč

-30 Kč -40 Kč -50 Kč

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 69 Kč

49  Kč
Akční cena

Běžná cena 89 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-20 Kč -30 Kč-20 Kč
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Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. K úlevě dochází během 5 minut.

Běžná cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Přípravek Canesten GYN 1 den je léčivý přípravek k vaginálnímu použití. Obsahuje léčivou látku clotrimazolum. 
Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. L.CZ.MKT.CC.01.2018.1297.

Zdravotnické prostředky.

• aplikuje se 1× denně

• snadné zavádění pomocí hygienického aplikátoru

• ethyllaktát, kyselina octová, posilovač penetrace  

• k lokální aplikaci na postižené místo kůže a nehtů

• účinný boj s plísní nehtů s unikátní TransActive technologií  

• stačí 1 minuta denně a Váš problém je vyřešen  

V nabídce také Canesten® GYN Combi Pack, 1 vaginální tableta + 20 g krém, za 239 Kč.

V nabídce také Excilor proti plísni 
nehtů pero, 3,3 ml, za 279 Kč.

Canesten® GYN 1 den
1 vaginální tableta  
s aplikátorem
Jediná vaginální tableta Vás  
zbaví kvasinkové infekce

Excilor  
proti plísni nehtů, 3,3 ml

Kosmetické přípravky.

• letní set pro každou ženu

• ulevuje od intimního  
diskomfortu

• dermatologicky a gynekologicky testováno

Australian 
Bodycare 
Femigel  
5×5 ml  
+ Femi  
Daily 100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Canespor 1× denně krém 
a Canespor 1× denně roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití.  
Obsahují léčivou látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818.

• určen k léčbě plísně kůže

• komfortní aplikace – jen 1× denně

Canespor®  
1× denně krém 
15 g
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.

V nabídce také Canespor® 1× denně roztok, 15 ml, za 169 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

• neinvazivní varianta léčby hemoroidů 

• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění 

• účinný proti bolesti

FAKTU 
20 čípků

Zdravotnický prostředek.

• ústenka jednorázová 3vrstvá 
s mikrobakteriálním filtrem 
z netkané textilie

• baleno po 5 ks

Roušky  
3vrstvé
5 ks v balení

Cena za 1 roušku 19,80 Kč.

Zdravotnický prostředek.

• 5vrstvý respirátor třídy FFP2

• příjemný a komfortní, univerzální velikost

• účinnost filtrace je nejméně 95 %

Respirátor FFP2 
PREMIUM, 1 ks

Kosmetický přípravek.

• silný proti nečistotě, jemný k rukám

• příjemně voní, nepáchne po naftě 
a petroleji, působí proti bakteriím 

• obsahuje alkohol v kosmetické 
kvalitě, glycerin, alantoin, 
levandulový olej

NIXX  
hygienický  
gel na ruce
200 ml

Kosmetický přípravek.

• nový Lacalut z řady Aktiv k ochraně před krvácivostí 
dásní – pomáhá předcházet zánětu

• udržuje přirozenou bělost zubů díky modernímu 
enzymatickému bělení na bázi přírodních enzymů  

Lacalut Aktiv  
zubní pasta 
ochrana dásní  
& jemné bělení, 75 ml

Dlouhodobě snížené ceny

-70 Kč -70 Kč

-30 Kč -70 Kč

-30 Kč -30 Kč

Běžná cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

329  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

99  Kč
Běžná cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 
269 Kč

189  Kč
Akční cena

-80 Kč

119  Kč
Běžná cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Zdravotnický prostředek.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Tebokan 120 mg potahované tablety 
je léčivý přípravek s obsahem extraktu EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného 
(Ginkgo biloba) k vnitřnímu užití. Před zahájením léčby se poraďte s lékařem.

Doplněk stravy. (1 tob. = 2,47 Kč)Doplněk stravy. (100 ml = 995 Kč)

• podpůrná terapie očí 
při zánětu, začervenání 
oka, alergiích, používání 
kapek (antibiotika, 
antiglaukomatika)

• léčivý přípravek Tebokan® 
se používá k léčbě: 
– poruch paměti a demence 
– poruch prokrvení končetin 
– závratí a ušních šelestů

• vysoká dávka vitaminu A pro zdravé oči a pokožku

• vitamin D3 1 500 I.U. 
v chuťově neutrálním 
a snadno vstřebatelném oleji

• 440 dávek – vystačí  
na více než jeden rok

• kvalitní švýcarský dávkovač

Immunodrop 
Sakei  
ochranný  
oční roztok
8 ml

Tebokan® 
120 mg
30 tbl.

Vitamin A 
MAX
32 tob.

DeVit® Forte
20 ml / 440 dávek

Zdravotnický prostředek.

• poskytuje okamžitou úlevu 
pro podrážděné a unavené oči

• vhodné pro citlivé oči

• lze aplikovat na kontaktní čočky

Ocutein  
SENSITIVE  
PLUS  
oční kapky 
DaVinci, 15 ml

Magne B6  
Control Stress 
30 potahovaných tbl.
Odolnost vůči stresu

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 3,32 Kč)

• extrakt z Rhodiola rosea přispívá 
k odolnosti vůči stresu

• hořčík přispívá ke snížení míry únavy

1 + 1

Při koupi 2 balení obdržíte 
jedno z nich za 0,01 Kč.

Informace vycházejí z návodu k použití.
Zdravotnický prostředek. CZ-OFX-1900003-09-19.

• úleva a intenzivní hydratace

• pro suché, pálící a podrážděné oči 

• vhodné i pro uživatele kontaktních čoček

SystaneTM ULTRA  
zvlhčující oční kapky, 10 ml

Doplňky stravy. (1 tbl. = 19,90 Kč)

• se zlatobýlem pro podporu 
správné funkce močových cest

• obohaceno o extrakt 
z kanadských brusinek

Urinal 
Akut
10 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,99 Kč)

• optimální zdroj vitaminů B1–B12

• 100% RHP vitaminů skupiny B 
pouze ve 4 tabletách díky 
speciálnímu procesu  
řízené fermentace

• tradiční česká značka  
od roku 1958

Pangamin  
přírodní  
B komplex
120 tbl. 

2020
2019

*Příznivého účinku se dosáhne při užívání 250 mg EPA a DHA denně.
**Příznivého účinku se dosáhne při užívání 250 mg DHA denně.

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,38 Kč)

• vysoká dávka omega-3 prémiové  
kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak

• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce*

• DHA pak také k normální funkci mozku a zraku**

Omega-3 
rybí olej 
1 000 mg
120 + 60 tob.

V nabídce také Urinal Sirup,  
150 ml, za 199 Kč. (100 ml = 132,67 Kč) 

Dlouhodobě snížené ceny

-40 Kč -40 Kč -100 Kč

-30 Kč

-70 Kč-30 Kč

-50 Kč-50 Kč -70 Kč

Běžná cena 269 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

269  Kč
Akční cena

Běžná cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

199  Kč
Běžná cena

Běžná cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

79  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 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou 
lišit. Dostupnost produktů v jednotlivých lékárnách se může lišit, aktuální informace získáte na info@drmax.cz. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Kosmetický přípravek.

Kosmetický přípravek.

Kosmetický přípravek.

Při nákupu kosmetických přípravků značky Uriage z řady D.S. 
a DS Hair sleva 20 %. Platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.

Kosmetický přípravek.

• chrání před předčasným stárnutím 
a zpomaluje šedivění vlasů

• zvyšuje objem a hustotu vlasů

• chrání barvu vlasů

• revitalizační šampon proti vypadávání vlasů

• pomáhá posilovat vlasové kořínky tím, 
že podporuje jejich energetické zásobování

• dodává vlasům lesk, jemnost a pružnost

• chrání před předčasným stárnutím 
a zpomaluje šedivění vlasů

• šetrně myje a chrání barvu vlasů

• podporuje energetické  
zásobování vlasových kořínků 

• pomáhá stimulovat vlasové folikuly 
a podporovat tak růst stávajících vlasů

• omezují maštění vlasů a tím bojují 
proti opětovnému výskytu potíží

• přípravky jemně čistí, odstraňují 
lupy, účinně působí proti podráždění 
a zarudnutí vlasové pokožky

Revalid  
Anti-Aging Fluid
100 ml

Eucerin Dermo Capillaire  
Šampon proti vypadávání vlasů
250 ml

URIAGE
DS HAIR
Šampon

proti 
lupům
200 ml

Revalid  
Anti-Aging Shampoo
200 ml

Speciální nabídka 
pro péči o vlasy

Eucerin Dermo Capillaire  
Tonikum proti vypadávání vlasů
100 ml

URIAGE DS HAIR
Jemný zklidňující
šampon
200 ml

Ideální v kombinaci s Revalid® 
Anti-Aging Shampoo.

Ideální v kombinaci 
s Revalid® Anti-Aging Fluid.

sleva
20    %

URIAGE
DS HAIR 
Šampon

na pokožku 
trpící

nadměrnou
tvorbou lupů

150 ml

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,32 Kč)

• kombinace vysokého obsahu  
aminokyselin a extraktu  
z přesličky rolní s komplexem vitaminů a minerálů

• přeslička rolní přispívá k dobrému stavu pleti, nehtů a vlasů

Dr.Max  
ReviHair, 60 cps.

Akční ceny platí na produkty Eucerin Dermo 
Capillaire pro držitele Karty výhod Dr.Max 
a nelze je kombinovat s jinými akcemi a slevami.

Akční ceny platí na produkty Eucerin Dermo 
Capillaire pro držitele Karty výhod Dr.Max  
a nelze je kombinovat s jinými akcemi a slevami.

Pro zdraví a krásu

-50 Kč

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 369 Kč

289  Kč
Akční cena

Běžná cena 449 Kč

369  Kč
Akční cena

-80 Kč -80 Kč

Běžná cena 379 Kč

329  Kč
Akční cena

Běžná cena 699 Kč

599  Kč
Akční cena

-50 Kč -100 Kč


