1.–31. 12. 2018

Adventní nabídka
uvnitř letáku

Akční cena

99 Kč
cena
119 Kč
Voltaren
Forte
2,32% gel 100 g
Tussical
Běžná

Akční nabídka pro členy klientského programu

0 Kč

2

Pro vánoční

formě gelu
7,5• analgetikum
mg / 5veml
s účinkem až na 12 hodin
sirup
• tlumí 200
bolest zad,ml
svalů a kloubů

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
nákupu 2s účinnou
balení SLEVA
LéčivýPřipřípravek
látkou100 Kč,
a NAVÍCcitras
vánoční
taštička zapodání.
0,01 Kč.
butamirati
k perorálnímu

Do vydání zásob.

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

Dr.MaxTip

• léčí• suchý,
dráždivý
stačí aplikovat
2× kašel
denně
různého
původu
• snadno
otevíratelný uzávěr

pohodu

Co je pro Vás ta pravá vánoční pohoda? Cukroví, vánočka, kapr, koledy, pohádky,
sníh za oknem… Určitě mnohé z toho a především je to čas strávený s těmi
nejbližšími, s těmi, které máme rádi. A co k Vánocům také neodmyslitelně
patří, jsou dárky. Kéž by šlo darovat i to nejcennější – zdraví. To sice koupit
nejde, ale zadarmo také není – je třeba si jej vážit a dobře se o něj starat.
Přejeme Vám krásné svátky naplněné radostí a tou pravou vánoční pohodou!

A
SLEV č

PHARMATON
GERIAVIT
100 měkkých tob.

100 K

• zlepšuje fyzickou a psychickou kondici
Akční cena

29 Kč

• zmírňuje únavu a vyčerpání

• posiluje odolnost organismu

-10

Kč se
Čtěte pečlivě příbalovou
Běžná informaci a poraďte
39 Kč Pharmaton Geriavit je
s lékařem nebocena
lékárníkem.
volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Akční cena při koupi 2 ks

249 Kč/ks

Paralen® 500
24 tbl.
• tlumí bolest, snižuje teplotu,
COMPLEX
pomáhá
při chřipce6 AKTIV
180 + 90 tbl.
• nedráždí žaludek
UNIKÁTNÍ SLOŽENÍ NOVÉ
• je vhodný
i proPRO
diabetiky
GENERACE
VAŠE KLOUBY
• vyroben
v Českéchondroitin,
republicenativní kolagen
• glukosamin,
typu II, hyaluronát sodný a MSM

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
C přispívá
k normální
Léčivý• vitamin
přípravek
s účinnou
látkou tvorbě kolagenu
pro správnou
funkci užití.
kostí a chrupavek
paracetamol
k vnitřnímu
Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,96 Kč)
Limitovaná edice do vyprodání zásob.

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

849 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Pharmaton Geriavit je volně prodejný léčivý
přípravek k vnitřnímu užití.

Kč
-100

Akční cena

Akční cena

Běžná
cena 1 090 Kč

Běžná
cena 299 Kč/ks

Kč
-241

799 Kč
Běžná
cena 1199 Kč

K
-400

č

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,96 Kč)
Limitovaná edice do vyprodání zásob.

www.drmax.cz

Akční cena

499 Kč

Akční cena

349 Kč

0 Kč

-25

Běžná
cena 749 Kč

Kč
-100

Běžná
cena 449 Kč

GS Condro®
DIAMANT
120 + 40 tbl.

Hyalgel
Collagen MAXX
vánoční balení 2× 500 ml

• 1 600 mg glukosamin sulfátu v denní
dávce a DIAMANT FORTESCIN®
• vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě
kloubních chrupavek a menisků

• unikátní kloubní výživa s kolagenem, hyaluronanem,
chondroitinsulfátem a vitaminem C, který přispívá k normální
tvorbě kolagenu pro správnou funkci kostí a chrupavek

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,12 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Doplněk stravy. (100 ml = 34,90 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Akční cena

Tip
na vánoční
dárek

Akční cena

299 Kč

Cemio Kamzík®
60 + 30 cps.

Běžná
cena 399 Kč

Kč
-100

Švýcarský originál na klouby

• kombinuje rostlinné
extrakty* pro správnou
funkci prostaty
a močového ústrojí

Akční cena

499 Kč
Běžná
cena 699 Kč

Kč
-200

• 1 tableta denně
*

Saw palmetto a kopřiva dvoudomá.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,54 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Kč
-150

Běžná
cena 649 Kč

• vyvážené složení 3 látek,
obohaceno o ExPur komplex
• obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen
• s vitaminem C, který podporuje správnou tvorbu
kolagenu pro normální funkci chrupavek
Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,22 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

AKCE

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

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

www.drmax.cz

Akční cena

599 Kč
Běžná
cena 749 Kč

• užívá se 1 tobolka denně

V I. a II. stadiu tohoto onemocnění.

Doplněk stravy. (1 kostička = 3,33 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

499 Kč

• péče o Vaše klouby
s účinkem přetrvávajícím
až 2–3 měsíce
po ukončení užívání

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

*

Colafit
120 + 30 kostiček

Akční cena

Prostamol UNO
90 měkkých tob.

NAVÍC knížka „Partnerské vztahy –
Jak nezůstat sám a nahý“ za 0,01 Kč.
Do vydání zásob.

Kč
-180

• výhodné dárkové balení na 5 měsíců užívání

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,32 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Prostenal
Control
90 tbl.

Běžná
cena 679 Kč

• darujte čistý krystalický kolagen v malých,
měkkých, lehce polykatelných kostkách

• vitamin C přispívá k normální tvorbě
kolagenu pro normální funkci kostí

Proenzi® 3 plus
180 + 45 tbl.

499 Kč

Kč
-150

Cemio RED3
90 cps.
NAVÍC – multifunkční nářadí s náhradními nástavci
Akční cena

599 Kč
Běžná
cena 649 Kč

- 50 K

č

• nová generace péče se slivoní africkou pro podporu
zdraví prostaty, macou pro podporu potence
a sibiřským ženšenem pro podporu vitality
• klinicky ověřené složky v prvotřídní švýcarské kvalitě
Doplněk stravy. (1 cps. = 6,66 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

MaxiCor®
Cholesta
60 tob.

Akční cena

299 Kč

Mějte cholesterol
pod kontrolou!

Akční cena

299 Kč

• originální kombinace
rostlinných sterolů, které
přispívají k udržení normální Běžná
cena 399 Kč
hladiny cholesterolu v krvi,
a 90 % čistých, vysoce
kvalitních omega-3 mastných kyselin

Kč
-100

Kč
-120

Běžná
cena 419 Kč

Spektrum
Vitalita 50+
90 tbl.
• komplexní multivitamin
s minerály a ženšenem pro
aktivní život po padesátce

• příznivého účinku se dosáhne při přijímání
0,8 g rostlinných sterolů denně
Doplněk stravy. (1 tob. = 4,98 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 3,32 Kč)
Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Spektrum Imunita
90 tbl.

Spektrum Energie
90 tbl.

• komplexní multivitamin s minerály,
vitaminem C a zinkem, které
podporují správnou funkci imunity

• komplexní multivitamin s minerály, koenzymem
Q10 a vitaminem B6 pro udržení energie, který
přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

AKCE

Centrum
pro ženy
vánoční
balení
60 tbl.

Centrum
A-Z
vánoční
balení
100 + 30 tbl.
• kompletní
multivitamin s minerály
a stopovými prvky

Akční cena

• nyní v limitované vánoční
edici + měsíc užívání navíc

499 Kč
Běžná
cena 529 Kč

č
- 30 K

• kompletní multivitamin
s minerály a stopovými
prvky vytvořený
speciálně pro potřeby
moderních žen

Akční cena

449 Kč

V nabídce také Centrum Silver vánoční
balení 100 + 30 tbl. za 499 Kč.

V nabídce také Centrum
pro muže vánoční balení 60 tbl. za 449 Kč.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 3,84 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 7,48 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Akční cena

2 490 Kč
Wobenzym®
800 tbl.

GS Dormian®
Rapid
40 + 20 cps.
• pro rychlé usínání
a klidný spánek
po celou noc

Kč
-200

• posiluje oslabenou imunitu
• urychluje hojení po úrazech a operacích
• podporuje léčbu zánětů kloubů, šlach a svalů (i při artróze)
Akční cena

239 Kč

• účinná kombinace
4 bylin – kozlíku,
meduňky,
mučenky a chmele

Běžná
cena 2 690 Kč

Běžná
cena 289 Kč

- 50 K

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,98 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

č

NAVÍC poukaz
na DÁRKOVÝ SET
přírodní kosmetiky
WELEDA
v hodnotě 450 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Akční cena

649 Kč
Běžná
cena 799 Kč

0 Kč

-15

Akční cena

249 Kč
Běžná
cena 349 Kč

OCUTEIN®
BRILLANT Lutein 25 mg
90 + 30 tob.
NAVÍC antistatický ubrousek na brýle
• extra velké množství luteinu – 25 mg

Kč
-100

Lecithin FORTE
100 + 50 tbl.
• dvojitě filtrovaný lecithin ve vysoké dávce

• vitamin A přispívá k udržení
kvalitního zraku

• je důležitým přirozeným zdrojem cholinu,
inositolu a kyseliny linolové, která pomáhá
udržovat správnou hladinu cholesterolu v krvi

Doplněk stravy. (1 tob. = 5,41 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,66 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

www.drmax.cz

Dr.Max naděluje!
Adventní nabídka pro naše
věrné klienty
Jako poděkování za Vaši věrnost jsme pro Vás
připravili Adventní nabídku Dr.Max. Každý
týden tipy na vánoční dárky pro Vás a Vaše
blízké. Darujte svým nejbližším dárek z lékárny
Dr.Max, který potěší!
Nabídka je platná
pro držitele Karty
výhod Dr.Max.

TÝDEN 3.– 9. 12. 2018
Vibovit želé
50 ks

Doplňky stravy.
(1 želé = 1,89 Kč)

Voltaren Emulgel
100 g

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

AKCE

1+1

100 g + 50 g

NAVÍC

Při koupi 2 balení získáte Běžná cena 189 Kč/ks
druhé z nich za 0,01 Kč. Akční cena 94,50 Kč/ks

NAVÍC Voltaren Emulgel
50 g za 0,01 Kč.

Corega fixační krém
Ochrana dásní
40 g

Centrum pro ženy/muže
60 tbl.

Zdravotnické prostředky.

40 Kč

V akci více druhů.

Doplňky stravy.
(1 tbl. = 3,74 Kč)

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

SLEVA

300 Kč

Běžná cena 1 250 Kč
Akční cena 950 Kč

VÝHODNÁ NABÍDKA

AKCE

SLEVA
Běžná cena 109 Kč
Akční cena 69 Kč

Běžná cena 318 Kč
Akční cena 199 Kč

Condrosulf 400 mg
180 tvrdých tob.

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

1+1
Akční cena v letáku 449 Kč/ks
Adventní cena 224,50 Kč/ks

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. Akce se z důvodu legislativního omezení
nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

Nabídka platí pouze v uvedené týdny do vyprodání zásob. Běžné ceny jsou platné pro kamenné lékárny, v e-shopu se mohou lišit.

TÝDEN 10.–16. 12. 2018
Colafit
60 kostiček

Doplněk stravy.
(1 kostička = 3,16 Kč)

Prostamol UNO
90 měkkých tob.

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

AKCE

SLEVA

1+1

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

Běžná cena 379 Kč/ks
Akční cena 189,50 Kč/ks

Ibalgin® KRÉM
100 g

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

100 Kč

Akční cena v letáku 599 Kč
Adventní cena 499 Kč

Pharmaton Geriavit
100 měkkých tob.

Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.

Doplněk stravy.
(1 tbl. = 1,85 Kč)

SLEVA

100 Kč

AKCE

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

Dr.Max Complex 3 Aktiv
180 + 90 tbl.

Akční cena v letáku 599 Kč
Adventní cena 499 Kč

VÝHODNÁ NABÍDKA

SLEVA

1+1

100 Kč

Akční cena v letáku 129 Kč/ks
Adventní cena 64,50 Kč/ks

Akční cena v letáku 849 Kč
Adventní cena 749 Kč

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. Akce se z důvodu legislativního omezení
nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

TÝDEN 17.–23. 12. 2018
Cemio RED3
60 cps.

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

Tonometr
Tensoval comfort
classic

Doplněk stravy.
(1 cps. = 4,58 Kč)

Magne B6 Forte tablety
50 tbl.

AKCE

1+1
Běžná cena 549 Kč/ks
Akční cena 274,50 Kč/ks
Zdravotnický prostředek.

SLEVA

200 Kč

Akční cena v letáku 999 Kč
Adventní cena 799 Kč

Doplňky stravy.

AKCE
NAVÍC Magne B6 Balance
20 sáčků za 0,01 Kč.

Celaskon®
LONG EFFECT
60 tob.

NAVÍC
CELASKON®
long effect
30 tob. za 0,01 Kč.

Běžná cena 348 Kč
Akční cena 199 Kč

Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu
užití s účinnou látkou acidum ascorbicum.

Elmex Caries Protection
zubní pasta
75 ml

Kosmetický přípravek.

AKCE

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

1+1
Běžná cena 95 Kč/ks
Akční cena 47,50 Kč/ks

VÝHODNÁ NABÍDKA

AKCE
Běžná cena 364 Kč
Akční cena 219 Kč

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. Akce se z důvodu legislativního omezení
nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

Nabídka platí pouze v uvedené týdny do vyprodání zásob. Běžné ceny jsou platné pro kamenné lékárny, v e-shopu se mohou lišit.

AKCE

Coldrex
Horký nápoj
Citron
14 sáčků
• léčivý přípravek ve formě horkého nápoje, který
účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení
• snižuje horečku, tlumí bolest hlavy, svalů a kloubů,
bolest v krku a uvolňuje ucpaný nos

Akční cena

149 Kč

V nabídce také Coldrex Horký nápoj Citron 10 sáčků
a Coldrex Horký nápoj Citron s medem 10 sáčků za 149 Kč.

Běžná
cena 199 Kč

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

-50 K

č

Akční cena

99 Kč

Akční cena

199 Kč

- 40 K

Běžná
cena 239 Kč

Nízké ceny
pro Vaše
zdraví

č

Stérimar®
Na ucpaný nos
50 ml

č
Olynth®
Běžná
- 20 K
cena 119 Kč
HA 0,1 %
nosní sprej, roztok 10 ml

• rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje nosní sliznici díky
obsahu kyseliny hyaluronové ve formě sodné soli
• neobsahuje konzervační látky

• hypertonická mořská voda
na ucpaný nos s příměsí mědi
na infekční bakteriální rýmu

Při nákupu léku Olynth®
nosní sprej, roztok získáte
navíc kapesníčky za 0,01 Kč.

• pro dospělé a děti od 3 let,
těhotné i kojící ženy

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Reklama na léčivé přípravky. Nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání.

Zdravotnický prostředek. CE 0459.

Akční cena

79 Kč

- 20 K

Běžná
cena 99 Kč

č

MUCOSOLVAN®
long effect
20 tob.
Léčí vlhký kašel.
• rozpouští hlen

ACC® 20 mg/ml
sirup, 100 ml

• usnadňuje vykašlávání
Působí až 24 hodin, stačí
užít pouze 1× za den.

• léčí vlhký kašel
• sirup s třešňovou příchutí
• rozpouští hustý hlen v dýchacích
cestách a usnadňuje vykašlávání
• pro děti od 2 let
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Volně prodejný
lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

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

Akční cena

119 Kč
Běžná
cena 149 Kč

- 30 K

č

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

Akční cena

119 Kč
Akční cena

Ambrobene
15 mg / 5 ml,
sirup 100 ml

69 Kč
Běžná
cena 95 Kč

č
- 26 K

• na vlhký kašel, rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
• sirup vhodný i pro děti včetně kojenců
V nabídce také Ambrobene 30 mg 20 tbl. za 49 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou
ambroxoli hydrochloridum k vnitřnímu užití.

www.drmax.cz

Běžná
cena 139 Kč

- 20 K

č

Stoptussin
kapky 50 ml
• díky kombinaci 2 účinných
látek zastaví suchý dráždivý
kašel a zároveň napomáhá
odkašlávání
• k užití u dětí od 6 měsíců

Orasept
menthol
0,6 mg / 1,2 mg
24 pastilek
• úleva od bolesti v krku
• zvlhčení a zklidnění
podrážděné sliznice

Akční cena

99 Kč
Běžná
cena 129 Kč

- 30 K

V nabídce také Stoptussin sirup 180 ml za 119 Kč.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

č

PARALEN® GRIP
horký nápoj citrón
650 mg / 10 mg
12 sáčků
• odstraňuje příznaky chřipky
a nachlazení, jako jsou:
horečka, ucpaný nos, bolest
hlavy a bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

PARALEN®
GRIP chřipka
a bolest 24 tbl.
Akční cena

139 Kč
Běžná
cena 169 Kč

- 30 K

č

V nabídce také PARALEN® GRIP horký
nápoj echinacea a šípky 500 mg / 10 mg 12 sáčků
za 139 Kč a Paralen® Grip horký nápoj pomeranč
a zázvor 500 mg / 10 mg 12 sáčků za 139 Kč.

• odstraňuje příznaky chřipky
a nachlazení, jako jsou:
– horečka
– ucpaný nos
– bolest hlavy
– bolest v krku
• díky kofeinu působí také
proti únavě a ospalosti

Akční cena

Septabene® citron
a bezový
květ, 3 mg / 1 mg
pastilky,
16 pastilek

Akční cena

119 Kč
Akční cena

Běžná
cena 149 Kč

99 Kč
Běžná
cena 125 Kč

Běžná
cena 139 Kč

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

CELASKON®
tablety 250 mg
100 tbl.

99 Kč

V nabídce také PARALEN® GRIP chřipka a kašel 24 tbl. za 99 Kč.

- 26 K

- 30 K

č

- 40 K

č

Septabene® 1,5 mg / ml +
5,0 mg / ml, orální sprej,
roztok
30 ml

č

• vitamin C podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu v zimním období
• vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,
v těhotenství, při kojení, namáhavé práci, sportu,
infekčních onemocněních, po úrazech, ve stáří a u kuřáků

Septabene®
3 mg / 1 mg, pastilky,
16 pastilek
• komplexní léčba bolesti v krku:
protizánětlivý, analgetický a antiseptický účinek
• snižuje lokální známky zánětu:
bolest, zarudnutí, otok a pocit tepla

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem. Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje acidum ascorbicum.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu užití.

Akční cena

119 Kč
Běžná
cena 149 Kč

-3

0 Kč

Akční cena

139 Kč
Běžná
cena 169 Kč

- 30 K

č

Akční cena

149 Kč
Běžná
cena 185 Kč

- 36 K

č

STREPSILS
Plus Spray, 20 ml
• na bolest v krku
• účinkuje proti bakteriím, virům a kvasinkám
• anestetický účinek
• rychlá aplikace
V nabídce také STREPSILS
Plus, 24 pastilek za 139 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

Akční cena

189 Kč

Akční cena

SANORIN 1PM
nosní sprej,
roztok 10 ml

79 Kč
Běžná
cena 89 Kč

Běžná
cena 219 Kč

- 10 K

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny
• snižuje otok nosní sliznice
V nabídce také SANORIN 0,5 PM
nosní sprej, roztok 10 ml za 79 Kč.

č

č
- 30 K

ERDOMED 225 mg, granule
pro perorální suspenzi, 20 sáčků
Nově bez receptu
• léčivý přípravek na kašel, rýmu a zánět dutin
• ředí hlen, nezvyšuje jeho objem
• působí proti bakteriím
• pro děti od 12 let a dospělé

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou
naphazolini nitras k nosnímu podání.

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

Septofort
2 mg 24 tbl.
• ničí široké spektrum
bakterií i viry
• proti infekcím v dutině ústní

Akční cena

99 Kč
Běžná
cena 135 Kč

- 36 K

• mátová příchuť
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou
chlorhexidini digluconas k orálnímu podání.

Akční cena

449 Kč
Běžná
cena 549 Kč

Kč
-100

TEREZIA
Hlíva ústřičná
s rakytníkovým
olejem 120 cps.
NAVÍC Krokoměr
• nejsilnější hlíva na trhu od tradičního českého výrobce
• bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy. (1 cps. = 3,74 Kč)

www.drmax.cz

č

Dexoket®
25 mg
potahované
tablety 10 tbl.
ENZYCOL
DNA*
100 + 40 tob.
• DNA* pod kontrolou
• napomáhá k normální
funkci dolních cest
močových**
*
**

• rychlá a účinná pomoc,
když Vás zasáhne bolest:*
– pohybového aparátu
– zubů
– menstruační

Akční cena

499 Kč
Běžná
cena 649 Kč

Kč
-150

Zinek přispívá k normální syntéze DNA.
Kyselá višeň.

Běžná
cena 89 Kč

č
-10 K

Ke krátkodobé léčbě bolesti mírné až střední intenzity.

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

Akční cena

Cannaderm
Thermolka hřejivé
mazání 200 ml

99 Kč

Nurofen
Rapid 400 mg

• úleva pro ztuhlé klouby,
přetížené svaly a záda
• originální mazání s konopným
olejem a jedlí sibiřskou

Konopná péče.

79 Kč

V nabídce také Dexoket® 25 mg granule
pro perorální roztok 10 sáčků za 79 Kč.
*

Doplněk stravy. (1 tob. = 3,56 Kč)

V nabídce také Cannaderm
Mentholka konopné mazání
200 ml za 169 Kč, Cannaderm
Thermolka EXTRA hřejivé
mazání 150 ml za 199 Kč
a Cannaderm Mentholka
EXTRA konopné mazání
150 ml za 199 Kč.

Akční cena

20 měkkých tob.

Běžná
cena 145 Kč
Akční cena

99 Kč

• rychlá a účinná úleva
od horečky a bolesti,
včetně bolesti hlavy, zad,
zubů či bolesti při menstruaci Běžná

cena 119 Kč

• 2× rychlejší absorpce
v porovnání s obalovanými tabletami Nurofen

Běžná
cena 219 Kč

č
- 40 K

- 20 K

• tlumí zánět

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

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

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem. Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Ibalgin® krém je volně
prodejný léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnějšímu užití.

- 30 K

• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky
kterému se hořčík v těle rychleji doplní

LINEX®
FORTE
28 cps.
• 2 miliardy přátelských
bakterií v každé tobolce

č

129 Kč

Akční cena

BIOPRON9
premium
30 + 10 tbl.

Akční cena

199 Kč

• vyrovnaný poměr bakterií mléčného kvašení
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium
animalis subsp. lactis

Akční cena

Revitanerv
Strong 30 tbl.

399 Kč
Běžná

• stabilita přípravku nejen díky gastrorezistentní tobolce

cena 469 Kč
• s obsahem vitaminu B1, B6
a niacinu, které přispívají
k normální činnosti nervové soustavy

Doplněk stravy. Není určen k náhradě pestré stravy. (1 cps. = 7,11 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 13,30 Kč)

www.drmax.cz

• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů a menstruační bolesti

V nabídce také NUROFEN Rapid 400 mg
10 měkkých tob. za 59 Kč.

• zlepšuje příznaky nedostatku hořčíku, např.:
– nervozity, vyčerpanosti, podráždění
– svalových křečí, mravenčení

Běžná
cena 149 Kč

Účinné analgetikum:

• snižuje horečku

• potlačuje bolest
svalů a kloubů, tlumí
Akční cena
zánět a snižuje otok
• k léčbě bolestivých
poranění, jako jsou
podvrtnutí, natažení,
č
Běžná
zhmoždění
- 20 K
cena 149 Kč
• dobře se vstřebává
• bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let

MAGNE B6
50 obalených tbl.

č

Ibalgin® krém
100 g

Akční cena

119 Kč

č

Ibalgin® 400
100 tbl.

Akční cena

179 Kč

- 46 K

- 70 K

č

259 Kč
Běžná
cena 299 Kč

- 40 K

• kombinace 9 probiotických kmenů
v maximální koncentraci 20 CFU* miliard v denní dávce
• vhodný při a po užívání antibiotik
• pro dospělé a děti od 3 let
*

CFU – počet živých mikroorganismů tvořících kolonie (colony-forming units)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 6,48 Kč)

č

Corega Originál Extra silný 40 g
+ Bio tablety 30 ks
Akční cena

169 Kč

Akční cena

249 Kč
Běžná
cena 349 Kč

Fixační krém + čisticí tablety
pro kompletní péči
o Vaši zubní náhradu

AKCE

0 Kč

-10

Swissdent pasta
EXTREME
50 ml
• intenzivní bělicí
zubní pasta

V nabídce také
Corega Max
Control 40 g +
Bio tablety 30 ks.

Kosmetický přípravek.

Zdravotnické prostředky.

- 30 K

Běžná
cena 199 Kč

č

Akční cena

199 Kč
Běžná
cena 219 Kč

- 20 K

č

Praktická dóza pro Vaši
zubní náhradu NAVÍC.
Do vydání zásob.

Refresh oční
kapky
15 ml
• nahrazují vlastní slzy a chrání
oči proti různým škodlivým
vlivům (klima, smog, vítr...)

Canesten®
krém 20 g

• příjemná úleva pro
podrážděné a unavené oči

Akční cena

119 Kč

• léčí plísňová onemocnění kůže
• vhodný i na léčbu vnějších projevů vaginální mykózy

Běžná
cena 139 Kč

• působí na více druhů plísní

• umožňují nošení kontaktních
čoček po celý den

č
- 20 K

V nabídce také Optive
Fusion 10 ml za 299 Kč.

• pro dospělé a děti již od 2 let věku
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Canesten® krém je léčivý přípravek
k vnějšímu použití s účinnou látkou clotrimazolum. L.CZ.MKT.CC.02.2018.1328.

1

Ulevuje jiZ bEhem 5 minut
Akční cena

69 Kč

-10

Běžná
cena 79 Kč

Kč

99 Kč
Běžná
cena 139 Kč

- 40

NA
PÁLENÍ
ŽÁHY*

179 Kč
Běžná
cena 229 Kč

Akční cena

749 Kč
Běžná
cena 899 Kč

Nicorette®
Spray 1mg / dávka,
orální sprej,
roztok
2× 13,2 ml

č

Kč
-150

• účinkuje rychle a potlačí touhu
po cigaretě již po 60 sekundách

Kandisin Stevia
200 tbl.

V nabídce také Kandisin Stevia Tekutá
125 ml za 169 Kč (100 ml = 135,20 Kč)
a Kandisin Stevia Sypká 75 g za 169 Kč.

• zmírňuje chuť na cigaretu

č

- 20 K

• dávkovač tablet – stolní sladidlo

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

- 50 K

Akční cena

• sladidlo získané
z rostlinného zdroje

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ

• neobsahuje cukr

*Zdroj: IMS prodeje z/do lékáren, trh 03G – Acid control&Heartburn prd., v hodnotě, období: 2016, 2017 a 1–3 2018.

Běžná
cena 119 Kč

č

• dovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu

Akční cena

Kč

- 50 K

Běžná
cena 189 Kč

• umožňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění nikotinu v těle

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.07.2018.1449

99 Kč

139 Kč

Zdravotnické prostředky.

ZapomeNte na pálení Záhy!
Akční cena

Akční cena

• rychlá úleva od chuti
na cigaretu a nutkání kouřit

Akční cena

TEEKANNE
Nachlazení
se zázvorem 20 g
• funkční bylinný čaj

(100 g = 225,33 Kč)

V nabídce více druhů.

Potraviny. (1 tbl. = 0,50 Kč)

Funkční čaje. (100 g = 145 Kč)

29 Kč
Běžná
cena 49 Kč

-2

0 Kč

• umožňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění
nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr

Akční cena

699 Kč
Běžná
cena 799 Kč

Kč
-100

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Reklama na léčivé přípravky.
Léčivé žvýkací gumy obsahují nikotin-resinát a orální sprej,
roztok obsahuje nikotin a jsou k orálnímu podání.

www.drmax.cz

Dr.Max Complex 3
Aktiv
180 + 90 tbl.
• unikátní složení nové generace
pro klouby
• obsahuje glukosamin, chondroitin,
hyaluronát sodný a MSM

Akční cena

599 Kč

• navíc s nativním kolagenem typu II
• vitamin C pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních chrupavkách

Běžná
cena 899 Kč

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,22 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Tip
na vánoční
dárek

Kč
-300

Dr.Max
Glukosamin
PLUS Curcumin
120 tbl.
Dr.Max
Achillex
60 + 30 cps.
• speciální péče
o vazy a šlachy
• přispívá k normální tvorbě
pojivových tkání (mangan)

Akční cena

399 Kč

Kč
-200

Běžná
cena 599 Kč

• obsahuje glukosamin
sulfát – stavební složku
kloubní chrupavky
Akční cena

• navíc kurkumin-fosfolipidový
komplex a extrakt
z pepřovníku černého

499 Kč
Běžná
cena 599 Kč

Kč
-100

• vitamin C pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních chrupavkách

V nabídce také Dr.Max Glukosamin PLUS
Curcumin 160 tbl. za 499 Kč. (1 tbl. = 3,12 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 4,43 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,16 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Dr.Max
Lutein Complex
Premium
90 + 30 cps.
• přispívá k udržení normálního
stavu zraku (zinek)
• vysoka dávka karotenoidů,
luteinu a zeaxanthinu
• navíc s betakarotenem, vitaminy C a E
a omega-3 mastnými kyselinami
Doplněk stravy. (1 cps. = 3,49 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Akční cena

419 Kč
Běžná
cena 559 Kč

Kč
-140

Akční cena

499 Kč
Dr.Max
ReviHair
60 + 30 cps.
• přispívá k udržení normálního
stavu pokožky, vlasů a nehtů
(zinek, přeslička rolní)
• unikátní kombinace
aminokyselin, komplexu
vitaminů a minerálů
Doplněk stravy. (1 cps. = 2,77 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

www.drmax.cz

Dr.Max
GoldAktiv
Premium
120 cps.
Akční cena

249 Kč
Běžná
cena 399 Kč

Kč
-150

Běžná
cena 649 Kč

Kč
-150

• komplex vitaminů pro snížení únavy a vyčerpání
• s výtažkem z ženšenu pravého
• obsahuje vitaminy B2, B6, B12, B5, B3, C,
železo a kyselinu listovou
Doplněk stravy. (1 cps. = 4,16 Kč) Limitovaná edice do vyprodání zásob.

Produkty zobrazené na této stránce jsou již zlevněné a nelze je zakoupit v akci 3 za cenu 2 na produkty Dr.Max.

ZAČÍNÁ
ZLATÁ ÉRA
VAŠÍ KRÁSY

1
+
1
*

Exkluzivně v lékárnách
a v e-shopu drmax.cz.
*Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Nuance zaplatíte ze levnější z nich pouze 0,01 Kč.

INOVACE OCHRANA PROTI
MODRÉMU SVĚTLU

AGE
PROTECT
ZPEVNĚNÍ, VITALITA,
ROZJASNĚNÍ

INK
V
O
N

A

1
+
1

URIAGE, TERMÁLNÍ VODA Z FRANCOUZSKÝCH ALP

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Uriage zaplatíte za levnější nich pouze 0,01 Kč.

SLEVA

PROŽIJTE
VÁNOCE
BEZ VRÁSEK!

100 Kč

Kosmetické přípravky.

Sleva 100 Kč platí na přípravky proti vráskám z řady: HYALURON-FILLER, HYALURON-FILLER + VOLUME LIFT,
HYALURON-FILLER + ELASTICITY, HYAL-UREA, Q10 ACTIVE A EVEN BRIGHTER od 1. 12. do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob.

NK
NOVI

A

1+ 1

Nuance Glamour
Body Cream
200 ml

Nuance Glamour
Beauty Oil
100 ml
• multifunkční olej
na obličej, tělo a vlasy
• výživa, zvlhčení,
zjemnění a regenerace

• multifunkční tělový krém

• vysoký účinek díky komplexu
přírodních olejů a aktivních
látek v nejvyšším stupni
koncentrace a čistoty

• bohatá krémová emulze, která se lehce roztírá
a zanechává pleť jemnou a hladkou jako hedvábí
• vysoká koncentrace aktivních látek v nejčistších
rostlinných extraktech

• vhodný pro všechny typy pleti

• vhodný pro všechny typy pleti
Kosmetické přípravky.

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Nuance zaplatíte ze levnější z nich pouze 0,01 Kč.

Tonometr
OMRON M300
Plus se síťovým
zdrojem

NĚ
UZIV h
EXKzeLv lékárnác
pou Dr.Max

• 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

Akční cena

1650 Kč
Běžná
cena 1 890 Kč

Kč
-240

V nabídce také tonometr OMRON
M2 AC-Plus se síťovým zdrojem za 1 350 Kč.
Zdravotnické prostředky.

Tonometr digitální
VEROVAL pažní +
adaptér
• velký a přehledný LCD displej
• použití pro 2 osoby

Akční cena

1490 Kč
Běžná
cena 1 890 Kč

Kč
-400

• záruka 5 let

Akční cena

• navíc adaptér
• automatické nafukování manžety
• technologie Comfort Air
pro pohodlné měření

Bioderma
Sensibio H2O
500 ml

V nabídce také Tonometr
VEROVAL Compact za 999 Kč.

• originální micelární voda
pro dokonalé odlíčení pleti

Zdravotnické prostředky.

Kosmetický přípravek.

www.drmax.cz

299 Kč
Běžná
cena 499 Kč

Kč
-200

N OV

NOVÁ GENERACE MLÉK

INK A

Akční cena

429 Kč

Nutrilon 2, 3, 4, 800 g*
• vyvinuta na základě 40 let
výzkumu mateřského mléka
• unikátní směs prebiotik
GOS/FOS s klinickou evidencí
•	obsahuje omega-3 mastné
kyseliny (ALA) přispívající
k rozvoji mozku

Běžná
cena 489 Kč

AKCE

Včetně příchutí.

• mléčná kojenecká výživa při alergii v rodině

299 Kč/ks

Kč
-420

Běžná
cena 369 Kč/ks

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)

č

Nutrilon 2, 3 HA
ProExpert
800 g

Akční cena při koupi 6 ks

*

- 60 K

V nabídce také Nutrilon 2 AR 800 g za 369 Kč
(100 g = 46,13 Kč) a Nutrilon 2 Comfort ProExpert
400 g za 219 Kč. (100 g = 54,75 Kč)
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 53,63 Kč)

Sunar®
complex
2, 3, 4 a 5
600 g
Kojenecká a batolecí
výživa s mléčným tukem
• komplexní péče
pro spokojené bříško
• vápník a vitamin D je
potřebný pro normální růst
a vývoj kostí dítěte

Péče o dítě

Akční cena

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

199 Kč
Běžná
cena 249 Kč

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka. (100 g = 33,17 Kč)

Bepanthen® Care
Mast Duopack
2× 100 g

č

Akční cena

• pomáhá chránit dětský
zadeček před vznikem opruzení
• pro každodenní péči

- 50 K

499 Kč
Běžná
cena 599 Kč

Kč
-10 0

• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky
V nabídce také Bepanthen® Care mast 30 g za 129 Kč.
Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období 07/2017 – 07/2018; zdroj IMS, počet prodaných kusů.

*

Kosmetické přípravky. Limitovaná edice do vydání zásob.

1+1

Akční cena

NUROFEN
Pro děti
200 ml

169 Kč
Běžná
cena 219 Kč

- 50 K

č

• suspenze pro děti již od 3 měsíců
• rychlá a účinná úleva od horečky a bolesti

Dr.Max
Simethicon
Baby
30 ml

V nabídce také NUROFEN Pro děti Jahoda 200 ml za 169 Kč.

• simethicon v přírodním
olivovém oleji
bez konzervantů
a umělých sladidel

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

Zdravotnický prostředek.
(100 ml = 330 Kč)

• obsahuje dávkovací trubičku pro snadné a přesné dávkování

Akční cena při koupi 2 ks

• pro léčbu poruch trávení,
nadýmání a střevní koliky

Huggies
Pure 56 ks

Akční cena

99 Kč
Běžná
cena 119 Kč

19,50 Kč/ks

• pro ošetření citlivé
dětské pokožky

- 20 K

č

Běžná
cena 39 Kč/ks

- 39 K

• působí jako voda a vata
Kosmetický přípravek.

www.drmax.cz

č

AKCE 1 + 1*
Víme,
jak se rodí
opravdová
přátelství

*Při nákupu jakéhokoliv produktu PET HEALTH CARE obdržíte NAVÍC
druhý, stejný, za 0,01 Kč. Nabídka se vztahuje na Péči o klouby, uši,
oči, zuby, zažívání, srdce, Fytoobojek, pipety, sprej a šampony.
Nabídka platí do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob.

1+1
Péče o klouby
90 tbl.
• 5 účinných látek

Veterina

• péče o klouby a pohybový aparát
psů, napomáhá při pohybových
problémech psů
• má příznivý vliv na stavbu
a výživu kloubní chrupavky
a elasticitu kloubní tekutiny

Akční cena při koupi 2 ks

249,50 Kč/ks
Běžná cena 499 Kč/ks

Kč
-499

Veterinární přípravek.

AKCE

Akční cena

339 Kč
Běžná
cena 518 Kč

Kč
-179

Proactivet
Zdravý senior 7+
Multivitamin
90 tbl.
• výrazně zlepšuje vitalitu, podporuje imunitní systém
• vyvážený multivitaminový komplex
pro psy všech plemen od 7 let
• játrová příchuť
Při nákupu veterinárního přípravku Proactivet Zdravý
senior 7+ Multivitamin 90 tbl. obdržíte NAVÍC Proactivet
Antiparazit Derma šampon 250 ml za 0,01 Kč.
Veterinární přípravky.

Akční cena

Alavis Triple
Blend Extra Silný
700 g

1090 Kč
Běžná
cena 1 290 Kč

Kč
-200

• komplexní kloubní výživa pro koně
• pro výživu, ochranu a regeneraci kloubních chrupavek a tkání
Veterinární přípravek.

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. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na stránkách www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

