9.–31. 1. 2019

Akční cena

19 Kč

č
-10 K

Běžná
cena 29 Kč

Algirin 500 mg
tablety
10 tbl.
• k úlevě od bolesti hlavy, zubů,
svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí zánět
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou kyselina
acetylsalicylová k vnitřnímu užití.

Akční nabídka pro členy klientského programu

STREPFEN
24 pastilek

Zdravě

• pastilky, které rychle
a dlouhodobě uleví
od zánětu a otoku v krku
• tlumí bolest v krku až na 6 hodin

V nabídce také STREPFEN Pomeranč
bez cukru 8,75 mg pastilky
24 pastilek za 149 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky
s účinnou látkou flurbiprofen k orálnímu užití.

Stoptussin
kapky 50 ml
• díky kombinaci 2 účinných látek
zastaví suchý dráždivý kašel
a zároveň napomáhá odkašlávání

Je tu leden a s ním nový rok, nové začátky a mnohá předsevzetí. Čas zimních radovánek,
ale také plískanic a četných nachlazení. Aby Vám sílu do plnění novoročních předsevzetí
nevzala chřipka či nachlazení, nezapomeňte na Váš imunitní systém. Dopřejte si dostatek
ovoce, zeleniny a ryb a místo studeného nápoje si doma připravte třeba šípkový čaj.
V případě prvních příznaků nachlazení zasáhněte hned v samém počátku vhodným
léčivým přípravkem a zvolněte pracovní tempo. Ať máte dost sil plnit svá novoroční
předsevzetí, přejeme Vám, vykročte zdravě do nového roku.

119 Kč
Běžná
cena 149 Kč

NAVÍC Bylinný čaj
Průdušky za 0,01 Kč.
V nabídce také Stoptussin
Akční
cena
sirup 180 ml za
119 Kč.

79 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Olynth®
HA 0,1%
Dr.Max
nosní sprej,
Mořská
roztok voda
10 ml

do nového roku

Akční cena

• k užití u dětí od 6 měsíců

Běžná
cena 99 Kč

Dr.MaxTip

• uklidňující efekt již po 2 minutách

-20 K

č

-30 K

č

Pečlivě čtěte
příbalovou
informaci.
Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.

Akční cena

149 Kč
Běžná
cena 199 Kč

rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje
30• ml

Akční cena

nosní sliznici díky obsahu kyseliny

• nosníhyaluronové
sprej pro uvolnění
a vyčištění
ve formě sodné
soli
nosu
a
nosních
dutin
při
nachlazení
• bez obsahu konzervačních
látek
Před použitím
pečlivě přečtěte celou příbalovou
V nabídce
vícesidruhů.
informaci. Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,

roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu
Zdravotnické
prostředky.
podání. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK.

AKCE

79 Kč
Běžná
cena 119 Kč

-50 K

č

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

č
- 40 K

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK.

www.drmax.cz

Vicks
SymptoMed
Complete
citrón
10 sáčků
• horký nápoj pro úlevu
od příznaků chřipky
a nachlazení

Akční cena

V nabídce také Vicks SymptoMed Forte citrón 10 sáčků nebo Vicks
SymptoMed Classic citrón 500 mg / 12,2 mg 14 sáčků za 139 Kč.

139 Kč

- 30 K

Běžná
cena 169 Kč

č

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Aspirin C
šumivé
tablety
20 tbl.

Akční cena

119 Kč
Běžná
cena 149 Kč

- 30 K

č

• při zánětlivých
onemocněních horních
cest dýchacích a chřipce

Hedemax
sirup 120 ml

• ulevuje od bolesti v krku,
bolesti svalů, kloubů a zad

• pro léčbu
produktivního kašle

Akční cena

149 Kč

• pomáhá uvolnit hlen
a usnadňuje vykašlávání

Akční cena

179 Kč

• ulevuje od horečky
a od bolestí během nachlazení

Běžná
- 30
Coldrex
cena 179 Kč
MAXGrip
Lesní ovoce 10 sáčků

Běžná
cena 199 Kč

- 20 K

č

Kč

• horký nápoj s kombinací 3 účinných látek, který
uleví od příznaků chřipky a silného nachlazení
• snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy,
bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos

• rostlinný léčivý přípravek

V nabídce také Aspirin C šumivé tablety 10 tbl. za 109 Kč.

V nabídce také Coldrex MaxGrip Citron
10 sáčků za 149 Kč.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Aspirin C šumivé tablety jsou volně
prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.08.2018.1472.

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

1+1

Pří koupi 2 ks

69,50 Kč/ks

9 Kč

-13

Běžná cena 139 Kč/ks

Theraflu
500 mg / 100 mg / 6,1 mg
tvrdé tobolky 16 tob.

• sprej pro krátkodobé
zmírnění příznaků
doprovázejících
bolest v krku

• efektivní úleva od příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou
mírně nebo středně silná bolest, horečka, ucpaný nos

• účinkuje už
po 5 minutách
a až 6 hodin

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli
Při nákupu 2 balení získáte druhé z nich za 0,01 Kč.

ACC® LONG
600 mg
šumivé tablety
10 šumivých tbl.

• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• chrání před dalším zahleněním
V nabídce také
MUCOSOLVAN® long
effect 20 tob. za 119 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Léčivé přípravky
s účinnou látkou ambroxoli
hydrochloridum k vnitřnímu užití.

www.drmax.cz

Akční cena

99 Kč
Běžná
cena 125 Kč

- 26

Kč

Akční cena

149 Kč

- 50 K

Běžná
cena 199 Kč

č

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Mucosolvan®
pro dospělé
100 ml

STREPFEN
Sprej 8,75 mg
orální sprej,
roztok 15 ml

í
ován
Dávk uze
po ně
× den

1

• léčí vlhký kašel
• stačí 1 tableta 1× denně
• lze užívat od prvních příznaků kašle
• rozpouští hustý hlen v dýchacích
cestách a usnadňuje jeho vykašlávání
Před použitím čtěte příbalový leták.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

Akční cena

119 Kč
Běžná
cena 139 Kč

- 20 K

č

AKCE

A
3Z 2
CE NU

Akční cena

Oscillococcinum®
6 dávek

Preventan®
Akut
30 tbl.

• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu i jednotlivce

Při koupi 3 ks

126 Kč/ks

• bez věkového omezení
Při nákupu 3 balení získáte třetí z nich za 0,01 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

CELASKON®
tablety 250 mg
100 tbl.

Běžná
cena 169 Kč

- 30 K

č

S medvědí silou do období plískanic.

Kč
-189

Běžná
cena 189 Kč/ks

139 Kč

• originál s obsahem patentované látky ProteQuine®
a vitaminu C, který přispívá ke správné funkci imunity
Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,63 Kč)

Akční cena

• 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

99 Kč
Běžná
cena 125 Kč

- 26 K

č

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

Akční cena

119 Kč
Běžná
cena 139 Kč

- 20 K

č

Akční cena

299 Kč

Betaglukan
IMU 200 mg
60 tob.

Sanorin
Virustop
nosní sprej
15 ml

Běžná
cena 369 Kč

Akční cena

- 70 K

č

299 Kč

• obsahuje 200 mg přírodního
betaglukanu, 150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D,
který přispívá k normální funkci imunitního systému

Imudon Neo
40 tbl.

• zkracuje délku onemocnění

• betaglukan je kvasničného původu
s garancí čistoty minimálně 80 %

• připravený z nejčastějších původců onemocnění
dutiny ústní, hrdla a dýchacích cest, s vitaminem C

• zabraňuje množení virů

• pro dlouhodobé užívání

• pro děti od 6 let, mladistvé a dospělé

Zdravotnický prostředek.

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,98 Kč)

Doplněk stravy se sladidly. (1 tbl. = 7,48 Kč)

• uleví od příznaků rýmy
a nachlazení

Běžná
cena 399 Kč

Kč
-100

Akční cena

39 Kč
Běžná
cena 55 Kč

Akční cena

- 16 K

č

Megafyt
Průdušková čajová
směs 20× 1,5 g
• usnadňuje odkašlávání,
rozpouští a uvolňuje hleny
V nabídce také Megafyt Čajová směs
při nachlazení 20× 1,5 g za 39 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

369 Kč
Běžná
cena 419 Kč

- 50 K

č

TEREZIA
Hlíva ústřičná + lactobacily
60 + 60 kapslí
• originální hlíva od českého výrobce bez příměsí
a konzervačních látek
• s deklarovaným množstvím betaglukanů
a 3 probiotickými kmeny v počtu 10 mld. v denní dávce
Doplněk stravy. (1 kapsle = 3,08 Kč)

www.drmax.cz

ATARALGIN
tablety
50 tbl.

Akční cena

149 Kč

• tlumí bolest hlavy
a krční páteře
• snižuje svalové a psychické napětí

Běžná
cena 189 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

- 40 K

č

Akční cena

29 Kč
Běžná
cena 39 Kč

Nízké ceny
pro Vaše
zdraví

Akční cena

99 Kč

č
-10 K

Běžná
cena 129 Kč

Kapsaicinová
náplast
12 × 18 cm
1 ks

Ibuprofen
Dr.Max 400 mg
potahované tablety
100 tbl.

• bezpečně a dlouhodobě
pomáhá při ztuhlosti
svalů a kloubů a navozuje
svalovou relaxaci

• tlumí bolest, zánět a snižuje horečku

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

Akční cena

85 Kč

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky
20 tob.

• úleva od akutní bolesti
kloubů, svalů a šlach

Akční cena

99 Kč

• protizánětlivý účinek –
zmírňuje bolest, zánět,
zarudnutí a otok

Běžná
cena 125 Kč

Běžná
cena 99 Kč

• účinné analgetikum
s protizánětlivým účinkem

- 26 K

č

• snížené riziko kardiovaskulárních komplikací

• snadno rozpustné růžové
měkké tobolky s tekutou
účinnou látkou

č
-14 K

Panadol
Extra Novum 500 mg / 65 mg
30 tbl.
Akční cena

79 Kč

• komfortní dávkování – stačí i 2 tablety denně

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

V nabídce také Etrixenal gel 100 g za 169 Kč.

cena 99 Kč
• pro dospělé a dospívající
od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Etrixenal 250 mg tablety je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Etrixenal gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání.
Obsahují léčivou látku naproxen.

Běžná

- 20 K

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

č

• působí při mírné až středně silné bolesti hlavy včetně
migrény, bolesti zubů a při menstruaci a bolesti svalů,
kloubů a v krku při onemocnění horních cest dýchacích
• začíná se vstřebávat již za 10 minut
V nabídce také Panadol Novum 500 mg 24 tbl. za 29 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Panadol Extra Novum obsahuje paracetamol a kofein, Panadol Novum
500 mg obsahuje paracetamol.

Akční cena

199 Kč
Běžná
cena 229 Kč

- 30 K

č

Olfen
140 mg
léčivé náplasti 5 ks
• léčivá náplast pro úlevu od bolesti svalů a kloubů končetin
Pečlivě čtěte příbalový leták. Léčivý přípravek s účinnou látkou sodná
sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

www.drmax.cz

č

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

Kosmetický přípravek.

ETRIXENAL
250 mg tablety
20 tbl.

- 30 K

Akční cena

Olfen, gel
100 g
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

149 Kč
Běžná
cena 179 Kč

• přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 14 let
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

- 30 K

č

* 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 mj. 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. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách
či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

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

www.drmax.cz

200,-

+

200,-

+

150,150,-

+

NAVÍC

=

+

100,-

=

350,-

-100,

450,-

Při nákupu 3 vybraných produktů značky Dr.Max uvedených na této dvoustraně zaplatíte za nejlevnější z těchto
tří produktů pouze 0,01 Kč (pro účely této reklamy byla výsledná cena zaokrouhlena na celé koruny). Akce platí pro
držitele Karty výhod Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

Běžná cena za 1 ks

79 Kč

Dr.Max
B-komplex
Forte
100 tbl.

Běžná cena za 1 ks

149 Kč

Dr.Max
Silymarin
Premium
30 tbl.

Běžná cena za 1 ks

149 Kč

Dr.Max
PRO32
Zubní pasty
více druhů
75 ml:

• vitaminy B1, B2 a B7 přispívají
ke správné činnosti nervové soustavy

• přispívá k udržení normální
funkce jater (cholin)

• Intensive – pro ochranu dásní

• vitaminy B3 a B5 napomáhají ke snížení míry únavy a vyčerpání

• pro správný metabolismus tuků (cholin)

• Whitening – intenzivní odstraňování skvrn

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Kosmetické přípravky.

• Sensitive – komplexní péče pro citlivé zuby

Běžná cena za 1 ks

Dr.Max
Chlorella
Premium
Natural
750 tbl.
Chlorella
pyrenoidosa:
• napomáhá pročištění
organismu a jeho
přirozené detoxikaci
• přispívá k normálnímu
trávení a funkci jater
Doplněk stravy.

www.drmax.cz

Běžná cena za 1 ks

229 Kč
Běžná cena za 1 ks

499 Kč

139 Kč
Dr.Max
Aloe Vera
juice 500 ml

Dr.Max Zelený
ječmen Natural
150 g

• 99,7% šťáva z aloe vera

• 100% prášek z listů zeleného ječmene
• ječmen působí jako antioxidant

• jemná chuť bez
výrazného aromatu

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• s obsahem vitaminů,
aminokyselin, enzymů
a polysacharidů

Dr.Max
Glucea 60 tbl.

Běžná cena za 1 ks

199 Kč

Dr.Max
Metabosyn
30 cps.

Běžná cena za 1 ks

349 Kč

Dr.Max
Wet Wipes
Sensitive
80 ks

Běžná cena za 1 ks

49 Kč

• extrakt z listů morušovníku bílého,
který přispívá ke správnému
metabolismu glukózy

• přispívá ke správné tvorbě kolagenu
pro normální funkci kostí a chrupavek (vitamin C)

• vlhčené ubrousky pro citlivou
pokožku s panthenolem

• zinek a chrom přispívají k normálnímu
metabolismu cukrů, tuků a bílkovin

• unikátního složení Oralvisc® obsahuje kyselinu
hyaluronovou, dermatan sulfát a vitamin C

• panthenol zajišťuje dostatek vlhkosti, pečuje o pokožku,
zklidňuje a chrání ji před vysoušením

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Kosmetický přípravek.

Běžná cena za 1 ks

139 Kč

Běžná cena za 1 ks

139 Kč

Dr.Max
LadyMax
mycí gel
Sensitive
250 ml

Dr.Max
LadyMax
mycí gel
Antibakterial
250 ml

• mycí gel pro každodenní
intimní hygienu žen a dívek

• mycí gel s antibakteriální
přísadou pro každodenní
intimní hygienu žen a dívek

• s obsahem kyseliny mléčné,
laktobacilů, allantoinem
a kyselinou hyaluronovou
Kosmetický přípravek.

• s obsahem probiotické kultury,
kyseliny mléčné a chlorhexidinu
Kosmetický přípravek.

Dr.Max
ReviHair
60 cps.
• přispívá k udržení normálního
stavu pokožky, vlasů a nehtů
(zinek, přeslička rolní)

Běžná cena za 1 ks

249 Kč

• kombinace aminokyselin,
komplexu vitaminů a minerálů
Doplněk stravy.

www.drmax.cz
Při nákupu 3 vybraných produktů značky Dr.Max uvedených
na této dvoustraně zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů
pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.
Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

Běžná cena za 1 ks

149 Kč
Dr.Max
Kids Gummies
AIRPLANES
50 ks
• želé s vitaminy, zinkem a rutinem
• přírodní ovocná příchuť

Běžná cena za 1 ks

19 Kč

Dr.Max
Hroznový cukr
s vitaminem C
14 tbl.

• speciálně určené pro děti od 3 let

• různé druhy: jahoda, citrón, malina,
máta, pomeranč, hrozen a multivitamin

Doplněk stravy.

Doplňky stravy.

www.drmax.cz

LINEX®
FORTE
28 cps.

Pangamin
klasik
200 tbl.

Akční cena

199 Kč

• po antibiotické léčbě,
při cestování a při změně stravy

• osvědčený český
produkt od roku
1958 z pivovarských
kvasnic v praktickém
uzavíratelném sáčku

- 50 K

Běžná
cena 249 Kč

č

• bez nutnosti uchovávat v lednici

• získal ocenění VOLBA
SPOTŘEBITELŮ 2018
v kategorii doplňků
stravy na imunitu a cenu
CZECH SUPERBRANDS
AWARD 2018

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

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,30 Kč)

• obsahuje probiotika
• minimálně 2 miliardy přátelských
bakterií v každé tobolce

Akční cena

59 Kč

- 20 K

Běžná
cena 79 Kč

č

NA
PÁLENÍ
ŽÁHY*

Nízké ceny
pro Vaše
zdraví

Akční cena

69 Kč
Běžná
cena 79 Kč

Akční cena

-10

119 Kč

Kč

Běžná
cena 139 Kč

č
- 20 K

Akční cena

189 Kč
Běžná
cena 229 Kč

- 40 K

č

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.07.2018.1449
*Zdroj: IMS prodeje z/do lékáren, trh 03G – Acid control&Heartburn prd., v hodnotě, období: 2016, 2017 a 1–3 2018.

Magnetrans
375 mg
50 tyčinek
• denní dávka hořčíku
bez zapíjení
• snadno a rychle se
rozpouští v ústech

Barny’s®
Kolostrum
s beta-glukany
30 cps.

Akční cena

119 Kč
Běžná
cena 159 Kč

- 40 K

č

Akční cena

269 Kč
Běžná
cena 329 Kč

• obsahuje první mateřské
mléko – mlezivo (garance 30 % imunoglobulinů)

• osvěžující chuť citrón-grapefruit
• do kabelky i do kapsy

• nové vylepšené Barny‘s Kolostrum
s patentovaným beta-glukanem Yestimun®

Doplněk stravy. (1 tyčinka = 2,38 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 8,97 Kč)

Akční cena

- 60 K

159 Kč

č

Espumisan®
Běžná
20 Kč
cena 179 Kč
40 mg
100 měkkých tob.
• pro úlevu od nadýmání
• tobolky jsou vhodné pro dospělé a děti od 6 let
• lze užívat v těhotenství

N OV

V nabídce také
Espumisan®
kapky
100 mg/ml,
30 ml
za 135 Kč.

INK A

Magne B6
Control Stress
30 potahovaných tbl.
• obsahuje extrakt z Rhodiola rosea,
která přispívá k odolnosti vůči stresu
• obsahuje také hořčík, vitamin
B6 a vitamin B9, které přispívají
ke snížení únavy a vyčerpání
Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,63 Kč)

www.drmax.cz

• kapky pro
kojence, děti
i dospělé

Akční cena

169 Kč
Běžná
cena 199 Kč

- 30 K

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

Zovirax Duo
50 mg/g +
10 mg/g
krém 2 g
• krém na léčbu oparu
s dvojím složením:
– zabraňuje množení viru
– pomáhá léčit zánět
• pomáhá zastavit
vznik puchýřků

Akční cena

179 Kč

Baldriparan®
30 tbl.
Akční cena

229 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou
Běžná
informaci. Léčivý přípravek
cena 289 Kč
s účinnou látkou aciclovirum
a hydrocortisonum k vnějšímu použití.

Běžná
cena 199 Kč

• rostlinný léčivý přípravek
ke zmírnění poruch spánku
a k úlevě od mírného nervového napětí

- 60 K

č

-2

Akční cena

0 Kč

• pro dospělé a děti od 12 let

199 Kč

NEOSPAN
Forte 45 tob.

40 Kč

cena 239 Kč
• extra silná dávka kozlíku
lékařského + pomerančovník
hořký pomáhá s usínáním a omezuje předčasné probouzení
Běžná

• obsahuje vědecky ověřené složky s prokázanou účinností

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Baldriparan je léčivý
přípravek s účinnou látkou valerianae extractum siccum k vnitřnímu užití.

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,42 Kč)

Akční cena

129 Kč

- 30 K

Běžná
cena 159 Kč

č

FAKTU
20 čípků
• neinvazivní varianta léčby hemoroidů
• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění
• účinný proti bolesti
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

Swiss NatureVia®
VITAMIN D3
– Efekt 1000 I.U.
90 tbl.

Akční cena

229 Kč

Urinal Akut
10 tbl.

Běžná
cena 249 Kč

• se zlatobýlem pro podporu
funkce močových cest

- 20 K

č

Omega-3 FORTE
1000 mg
180 tbl.

Akční cena

239 Kč
Běžná

• obohaceno o extrakt z kanadských brusinek

• bohatý zdroj nenasycených cena 299 Kč
mastných kyselin omega-3
(DHA a EPA) ve vysoké dávce pro zdravé srdce

Doplněk stravy. (1 tbl. = 22,90 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,33 Kč)

99,9 % o

chrany

RESPIMASK

N OV

INK A

Unikátní ústenka
z nanovlákna
• mechanický záchyt virů,
bakterií, pylů a smogu 99,9 %
bez použití chemických látek
• okamžitá a komfortní ochrana
pro celou rodinu např. při
chřipkových epidemiích,
alergiích nebo pro lidi
s oslabenou imunitou
V nabídce více druhů.
Při koupi 2 balení
získáte druhé
z nich za 0,01 Kč.
Zdravotnické prostředky.

1+1

Běžná
cena 39 Kč/ks

-3

9 Kč

- 60 K

č

V nabídce také Swiss
NatureVia® VITAMIN D3
– Efekt Kids 60 tbl.
za 159 Kč. (1 tbl. = 2,65 Kč)

99 Kč

Akční cena

99 Kč
Běžná
cena 125 Kč

- 26 K

č

DEPEND Normal
Duopack
2× 14 ks

DEPEND Mini
Duopack
2× 14 ks

Akční cena

19,50 Kč/ks

• denní dávka v 1 malé tabletce

Doplňky stravy. (1 tbl. = 1,10 Kč)

DEPEND Ultra
Mini Duopack
2× 22 ks

Při koupi 2 ks

• „sluneční vitamin“ D pro podporu
správné funkce imunity, udržení
zdravých kostí, zubů a pro
normální vstřebávání vápníku

Akční cena

99 Kč

• spolehlivé a diskrétní vložky pro ženy s lehkým únikem moči nyní ve výhodném balení

Akční cena

99 Kč

Zdravotnické prostředky.

www.drmax.cz

NiQuitin
Freshmint
4 mg léčivá
žvýkací guma
100 ks

Akční cena

549 Kč

Kč
-150

Běžná
cena 699 Kč

Skoncujte s kouřením
• pomoc při odvykání kouření
• uleví od náhlé chuti na cigaretu
• zmírňují abstinenční příznaky
V nabídce také NiQuitin mini 4 mg 20 lisovaných pastilek za 179 Kč
a NiQuitin Clear 21 mg transdermální náplasti 7 ks za 399 Kč.

Novoroční
předsevzetí

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Lisované pastilky a léčivé žvýkací gumy jsou léčivé přípravky s účinnou látkou
nikotin-resinátu k užití v ústní dutině. Transdermální náplasti jsou léčivé přípravky s účinnou látkou nikotin k vnějšímu použití.

výzva
PRVNÍ
TÝDEN
bez cigarety

*Na základě studie provedené s transdermální náplastí s obsahem nikotinu.

Akční cena

399 Kč
Běžná
cena 499 Kč

Akční cena

0 Kč

-10

Nicorette® Spray

1 mg/dávka, orální sprej, roztok,
13,2 ml

179 Kč
Běžná
cena 229 Kč

-50

Nicorette® Mint

4 mg, lisované pastilky,
20 ks

Akční cena

Kč

499 Kč
Běžná
cena 599 Kč

0 Kč

-10

Nicorette® invisipatch
25 mg/16 h, transdermální
náplast, 7 ks

Akční cena

749 Kč
Běžná
cena 899 Kč

Kč
-150

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

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette® FreshFruit Gum, Nicorette®
Icemint Gum obsahuje nikotin-rezinát a je k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Lisované pastilky
Nicorette® Mint 4 mg obsahují nikotin- rezinát a jsou k orálnímu podání. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/ dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. MAT/6290/11/2018

Akční cena

599 Kč

Lipoxal
Effect
120 tbl.

Běžná
cena 729 Kč

Kč
-130

Přestaňte hubnout, zhubněte!
• efektivní spalování tuků2
• snížení hmotnosti1
• redukce hladu i chuti
1

2

V nabídce také Lipoxal Effect 270 tbl. za 1 090 Kč.
(1 tbl. = 4,04 Kč)
Guarana. 2 Zelený čaj.
Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,99 Kč)

1

www.drmax.cz

Forfemina SLIM
60 cps.
• extrakt z kopřivy přispívá
ke správné funkci ledvin
a vylučování vody z těla
• extrakt z hořkého pomeranče
podporuje metabolismus tuků
• extrakty z hořkého pomeranče
a černého pepře napomáhají
kontrole hmotnosti
• s obsahem minerálů
Doplněk stravy. (1 cps. = 3,32 Kč)

Akční cena

199 Kč
Běžná
cena 249 Kč

- 50 K

č

SLOŽILI JSME SE SPOLU
NA DALŠÍ 4 TAXÍKY MAXÍKY
V ROCE 2019 ZAČNOU VOZIT SENIORY
V ČESKÉM TĚŠÍNĚ, FRÝDLANTU n./O.,
PÍSKU A PRAZE 15
SLOUŽIT BUDOU UŽ NA 12 MÍSTECH ČR

DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ
ZNAČCE Dr.Max
www.drmax.cz

inzerce_210x297mm.indd 3
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VĚDA
A PŘÍRODA
SPOJILY SÍLY
PRO DOKONALÉ ODLÍČENÍ,
VYČIŠTĚNÍ A OSVĚŽENÍ
VAŠÍ PLETI

Exkluzivně v lékárnách
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 či rezervace 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. Bližší informace v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Roséliane
CHRÁNÍ A ZKLIDŇUJE
PRO CITLIVOU PLEŤ
ZMÍRŇUJE ZČERVENÁNÍ

1
+
1

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

Akční cena

179 Kč

NOVÁ GENERACE MLÉK
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 239 Kč

Včetně příchutí.

AKCE

• jedinečné složení
s Lactofidus
• lahodná mléčná chuť
pro spokojené bříško

299 Kč/ks

V nabídce také pokračovací
a batolecí mléka Hami 600 g, různé druhy za 179 Kč
(100 g = 29,83 Kč) a Hami 6+ 800 g za 279 Kč. (100 g = 34,88 Kč)

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

Hami 12+
600 g

Akční cena při koupi 6 ks

*

- 60 K

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 29,83 Kč)

AKCE
Sunar®
complex
2, 3, 4 a 5
600 g
Kojenecká a batolecí
výživa s mléčným tukem
• komplexní péče
pro spokojené bříško

Péče o dítě

Akční cena při koupi 6 ks

199 Kč/ks

• vápník a vitamin D je potřebný pro normální růst a vývoj kostí dítěte
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka. Sunar complex 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy.
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (při využití akce 100 g = 33,17 Kč)

Běžná
cena 249 Kč/ks

Kč
-300

Multi-Sanostol
300 g
SPECIÁLNÍ SET 2 v 1
PRO PODPORU IMUNITY
Marťánci PROimun +
Marťánci PROimun akut

• užívá se k prevenci a léčbě
nedostatku vitaminů
• při ztrátě chuti
k jídlu, při poruchách
vývoje a růstu
• ke zlepšení
celkového stavu
po prodělané nemoci
• v těhotenství a období
kojení, vhodný pro děti
od 1 roku, mladistvé
a dospělé

Akční cena

179 Kč
Běžná
cena 199 Kč

- 20 K

č

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Akční cena

99 Kč

Akční cena

299 Kč
Běžná
cena 349 Kč

- 50 K

Běžná
cena 129 Kč

č

• výtažek z černého bezu,
vitamin C a zinek
přispívají ke správné
funkci imunitního systému

BIOPRON
Laktobacily
babyBIFI+
30 tob.

Akční cena

149 Kč
Běžná

• meduňka lékařská a výtažky z šípků
přispívají ke správné funkci dýchacích cest

cena 165 Kč
• optimální kombinace
probiotických kmenů
přizpůsobená dětské střevní mikroflóře

• obohaceno o betaglukany z přírodních zdrojů

• pro děti již od narození

Doplňky stravy.

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,97 Kč)

č
-16 K

- 30 K

č

Panadol pro děti
Jahoda 24 mg/ml
100 ml
• snižuje horečku a bolest
• vhodný pro děti od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol a barviva
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou paracetamol k vnitřnímu užití.

www.drmax.cz

Akční cena

49 Kč

- 10 K

Běžná
cena 59 Kč

č

Akční cena

Akční cena

149 Kč

Sinupret
forte
20 tbl.

Běžná
cena 189 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

- 40 K

č

Sójový nápoj
ZAJÍC
NATURAL
400 g

Prostamol UNO
90 měkkých tob.

599 Kč
Běžná
cena 649 Kč

- 50 K

č

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

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

Akční cena

Dlouhodobě
snížené
ceny

89 Kč
Běžná
cena 99 Kč

- 10 K

č

HiPP 2, 3, 4
Combiotik 900 g

sab simplex
30 ml

2 090 Kč
Běžná
cena 2 390 Kč

Akční cena

19 Kč

č
-10 K

Běžná
cena 449 Kč

- 30 K

č

Akční cena

469 Kč

Sarapis Soja
60 cps.

Běžná
cena 499 Kč

Doplněk stravy. (1 cps. = 7,82 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 23,22 Kč)

Běžná
cena 29 Kč

Kč
-xxx

419 Kč

Výživu konzultujte s lékařem. HiPP 2 BIO Combiotik
je pokračovací mléčná kojenecká výživa. Kojení je
pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 46,56 Kč)

Čtěte pečlivě příbalový leták.
Léčivý přípravek s účinnou látkou dimetikon k vnitřnímu užití.

Akční cena

Ovosan
90 cps.

Akční cena

- 30 K

č

Akční cena

29 Kč
Běžná
cena 39 Kč

č
-10 K

Akční cena

2 490 Kč
Běžná
cena 2 690 Kč

Kč
-200

VINCENTKA
přírodní 0,7 l

Zaječická hořká
500 ml

Wobenzym
800 tbl.

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

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 9. do 31. 1. 2019 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.

