Akční nabídka pro členy
klientského programu
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Více než
polovina léků
bez doplatku
Více informací na str. 6

-120 Kč
Voltaren Forte
20 mg/g gel
180 g
• analgetikum ve formě gelu s účinkem
na 24 hodin při použití 2× denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr

Akční cena

399 Kč

Při koupi Voltaren Forte 20 mg/g gel, 180 g, NAVÍC obdržíte
multifunkční sportovní hodinky za 0,01 Kč. Do vydání zásob.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání.

-20 Kč

-50 Kč
Akční cena

349 Kč
Colafit
60 kostiček

Běžná
cena 519 Kč

Běžná
cena 399 Kč

• čistý krystalický kolagen ve formě
měkkých, snadno polykatelných
kostiček, bez barviv a přídatných látek
• balení na 2 měsíce užívání
Doplněk stravy. (1 kostička = 5,82 Kč)

Paralen® 500
24 tbl.
• tlumí bolest, snižuje teplotu,
pomáhá při chřipce
• nedráždí žaludek
• je vhodný i pro diabetiky
• vyroben v České republice
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
paracetamol k vnitřnímu užití.

Akční cena

19 Kč
Běžná
cena 39 Kč

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-20 Kč

-80 Kč

Revitanerv
Strong
30 tbl.

Akční cena

419 Kč

ATARALGIN
tablety
50 tbl.

Akční cena

169 Kč

Běžná
• obsahuje 500 mg kyseliny
cena 499 Kč
alfa-lipoové a vitaminy B1, B2,
B3 a B6, které přispívají k normální činnosti nervové soustavy

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

Doplněk stravy. (1 tbl. = 13,97 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Běžná
cena 189 Kč

-30 Kč
Akční cena

89 Kč

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky
30 tob.
• účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem

Běžná
cena 119 Kč

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

-100 Kč

-200 Kč

Proenzi 3 plus
180 tbl.

Dr.Max Complex 6
Aktiv, 180 tbl.

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

• kombinace glukosaminu,
chondroitinu, MSM, hyaluronátu
sodného, kolagenu typu II
a vitaminu C

• vyvážené složení 3 látek
obohaceno o ExPur komplex

Akční cena

699 Kč

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

-10 Kč

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,77 Kč)

-50 Kč

Dexoket® 25 mg
potahované tablety, 10 tbl.

79 Kč

Běžná
cena 89 Kč

Běžná
cena 699 Kč

• vitamin C podporuje správnou tvorbu
kolagenu pro normální funkci chrupavek

-100 Kč

• rychlá a účinná pomoc, když Vás zasáhne bolest:*
– svalů a kloubů
Akční cena
– zubů
– hlavy
– při menstruaci

499 Kč

• obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen

Běžná
cena 799 Kč

Doplněk stravy.
(1 tbl. = 3,89 Kč)

Akční cena

Akční cena

Condrosulf
400 mg
60 tvrdých tobolek

399 Kč
Běžná
cena 499 Kč

Flector EP
Tissugel
transdermální
náplast, 5 ks
• léčivá náplast proti bolesti,
proti zánětu a proti otoku

Akční cena

239 Kč
Běžná
cena 289 Kč

V nabídce také Dexoket®
25 mg, granule pro perorální roztok, 10 sáčků, za 85 Kč.

• švýcarský léčivý přípravek k léčbě
artrózy kolene, kyčle a kloubů prstů ruky

• 2 náplasti postačí na 24 hodin

Ke krátkodobé léčbě bolesti mírné až střední intenzity.

• obvykle se užívá 2× ročně po dobu 3 měsíců

• pro dospělé a dospívající od 16 let

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

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

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

*

• působí v místě aplikace
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-200 Kč

-40 Kč

Dr.Max
Collagen
Drink, 30 sáčků
• 10 g hydrolyzovaného
kolagenu v denní dávce
• mangan přispívá k normální
tvorbě pojivových tkání

Akční cena

499 Kč

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

Běžná
cena 699 Kč

Doplněk stravy. (1 sáček = 16,63 Kč)

Akční cena

-10 Kč

Akční cena

Algirin
500 mg tablety
10 tbl.

99 Kč

-20 Kč

19 Kč
Běžná
cena 29 Kč

• 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.

Dr.Max
Magnesium 375
Citrate
20 šumivých tbl.
• hořčík přispívá ke snížení
míry únavy a vyčerpání
a k normální činnosti svalů
a nervové soustavy
• vysoká vstřebatelnost
• pomerančová příchuť
Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,95 Kč)

Běžná

cena 139 Kč
Ibuprofen
Dr.Max 400 mg
potahované tablety
100 tbl.
Akční cena

99 Kč
Běžná
cena 119 Kč

• tlumí bolest a zánět
• ke zmírnění bolesti hlavy včetně migrény,
bolesti zubů a menstruační bolesti
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-20 Kč

-20 Kč

Akční cena

149 Kč

Coldrex tablety
24 tbl.

Běžná
cena 169 Kč

• ulevuje od příznaků
chřipky a nachlazení
• kombinace 5 účinných látek
tlumí bolest hlavy, bolest
v krku, uvolňuje ucpaný
nos, snižuje horečku
• s přídavkem léčivé látky
na odkašlávání

Akční cena

129 Kč

Nogrip
500 mg / 200 mg / 25 mg,
granule pro perorální roztok
v sáčku, 14 sáčků

Běžná
cena 149 Kč
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

• k léčbě příznaků nachlazení a chřipky

-20 Kč

-10 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

-30 Kč

Robitussin
Expectorans
na odkašlávání
100 ml
• léčí vlhký kašel
• uvolňuje hlen a napomáhá
odkašlávání

Akční cena

69 Kč

• pro děti od 2 let a dospělé
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
guaifenesinum k vnitřnímu užití.

Běžná
cena 79 Kč

Mucosolvan®
pro dospělé
100 ml
• ulehčuje vykašlávání
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel

Akční cena

129 Kč
Běžná
cena 159 Kč

-30 Kč

Akční cena

109 Kč
Běžná
cena 129 Kč

• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť

Xylomax
1 mg/ml
nosní sprej, roztok, 10 ml
• zajišťuje rychlou a dlouhotrvající úlevu
od ucpaného nosu a snižuje otok nosní sliznice
• pomáhá udržovat volný nosní průchod,
což usnadňuje dýchání

V nabídce také Mucosolvan® junior, 100 ml, za 99 Kč.

V nabídce také Xylomax 0,5 mg/ml
nosní sprej, roztok, 10 ml, za 69 Kč.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky
s účinnou látkou xylometazolini hydrochloridum k nosnímu podání.

Akční cena

129 Kč
Běžná
cena 159 Kč

Stoptussin
kapky, 50 ml

-20 Kč

• správná volba proti kašli
díky 2 účinným látkám,
tiší dráždivý kašel
a napomáhá vykašlávání

Acetylcystein
Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl.
• léčí vlhký kašel – působí na hustý hlen,
rozpouští ho a usnadňuje tak vykašlávání
• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou acetylcystein k vnitřnímu užití.

Akční cena

99 Kč
Běžná
cena 119 Kč

V nabídce také Stoptussin
sirup, 180 ml, za 129 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Stoptussin, perorální kapky, roztok
a Stoptussin sirup jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
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-50 Kč
Vicks
SymptoMed
Complete citrón
10 sáčků

-10 Kč
Akční cena

129 Kč

Bromhexin
12 KM – kapky
30 ml

Běžná
cena 179 Kč

• uleví při chřipce a nachlazení

• zkapalňuje a rozpouští hlen při
onemocněních dýchacích cest
a usnadňuje jeho vykašlávání

• léčí bolest hlavy, svalů, v krku, horečku,
průduškový kašel a uvolní ucpaný nos

Akční cena

89 Kč

• bez alkoholu, cukru a barviv
V nabídce také Vicks SymptoMed
Forte citrón, 10 sáčků, za 129 Kč.

• pro děti od 2 let

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

Běžná
cena 99 Kč

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

-50 Kč

-10 Kč

-20 Kč

Akční cena

199 Kč
Běžná
cena 249 Kč

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

-30 Kč
Akční cena

Sanorin 1 ‰
nosní sprej,
roztok, 10 ml

85 Kč
Běžná
cena 95 Kč

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny
• snižuje otok nosní sliznice
V nabídce také Sanorin 0,5 ‰ nosní
sprej, roztok, 10 ml, za 85 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky
s účinnou látkou naphazolini nitras k nosnímu podání.

Akční cena

Sanorin
Aqua NATURA
sprej
20 ml

119 Kč
Běžná
cena 139 Kč

• izotonický nosní sprej s obsahem
propolisu, mateřídoušky a eukalyptu
• pro uvolnění dýchání při trvalé rýmě
Zdravotnický prostředek.

-26 Kč
Akční cena

Muconasal®
Plus, 10 ml

89 Kč
Běžná
cena 119 Kč

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

Levopront kapky 60 mg/ml, 15 ml
• rychlá úleva od suchého kašle
• působí přímo v dýchacích cestách
bez nežádoucího ovlivnění mozku
• kapky s příchutí lesního ovoce a sirup
s příchutí třešně pro dospělé a děti od 2 let
• tablety pro dospívající od 12 let a dospělé

• navíc obsahuje i éterické oleje z máty a eukalyptu
• vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let
Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem. Léčivý přípravek s účinnou látkou
tramazolini hydrochloridum monohydricum k nosnímu podání.

V nabídce také Levopront 60 mg, 10 tbl.,
a Levopront sirup 6 mg/ml, 120 ml, za 129 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou levodropropizin k vnitřnímu užití.

Akční cena

99 Kč
Běžná
cena 125 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
NEPŘÍJEMNÁ BOLEST V KRKU?

-20 Kč

Strepfen Sprej
15 ml
• úleva od bolesti v krku již
po 5 minutách až na 6 hodin
• zmírňuje otok
a zánět

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

Akční cena

169 Kč

• proti zánětu a bolesti
v krku a dutině ústní

Akční cena

Běžná
cena 209 Kč

V nabídce také
Strepfen, 24 pastilek, a Strepfen
Pomeranč bez cukru 8,75 mg pastilky, 24 pastilek, za 159 Kč.

159 Kč

• šetrný aplikátor
• příchuť máty

Běžná
cena 209 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Strepfen, Strepfen Sprej a Strepfen Pomeranč bez cukru 8,75 mg pastilky, jsou léčivé přípravky s účinnou látkou flurbiprofen k orálnímu podání.

Akční cena

129 Kč

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

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

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

Akční cena

129 Kč
Běžná
cena 149 Kč

-70 Kč

Běžná
cena 159 Kč

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. Léčivé přípravky k orálnímu užití.

Akční cena

129 Kč
Běžná
cena 159 Kč

Akční cena

149 Kč
Běžná
cena 169 Kč

Orasept
menthol
0,6 mg / 1,2 mg
24 pastilek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

Běžná
cena 269 Kč

• lék na bolest a zánět v krku s antimikrobiálním účinkem
• ulevuje i po chirurgických a stomatologických zákrocích
v dutině ústní a krku

• úleva od bolesti v krku

V nabídce také Orasept med a citron
0,6 mg / 1,2 mg, 24 pastilek, za 119 Kč.

199 Kč
TANTUM
VERDE
roztok
240 ml

-10 Kč

• zvlhčení a zklidnění
podrážděné sliznice

Akční cena

• vhodný i při aftách, zánětech dásní,
mandlí a při léčbě antibiotiky
Akční cena

119 Kč
Běžná
cena 129 Kč

• pro děti od 4 let a dospělé
V nabídce také TANTUM VERDE roztok, 120 ml, za 139 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou
benzydamin hydrochlorid k místnímu užití v ústech a krku.

Více než polovina
*
léků bez doplatku
*

Po předložení Karty výhod Dr.Max jsou ve všech kamenných lékárnách Dr.Max v ČR vydávány
vybrané léky na lékařský předpis hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
bez doplatku, tj. je poskytována sleva ve výši 100 % z doplatku formou neuplatnění maximální
obchodní přirážky. Více informací o této akci, jakož i o klientském programu Karta výhod Dr.Max
je k dispozici na kartavyhod.drmax.cz.
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-80 Kč

-160 Kč

Spektrum
Gummies Imunita
60 tbl.

Centrum Silver
100 tbl.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,15 Kč)

459 Kč

• kompletní multivitamin s minerály
a stopovými prvky vhodný pro osoby nad 50 let

• komplex vitaminů a minerálů
s extraktem z echinacey,
která podporuje správnou
funkci imunitního systému
V nabídce také Spektrum
Gummies 50+, 60 tbl.,
za 249 Kč.

Akční cena

Běžná
cena 619 Kč

• bez cukru
• pro podporu imunity a zdraví kostí*
V nabídce také Centrum AZ, 100 tbl., za 439 Kč.

Akční cena

249 Kč

(1 tbl. = 4,39 Kč)
*

Běžná
cena 329 Kč

-30 Kč

V itamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,59 Kč)

Akční cena

99 Kč

Celaskon®
tablety 250 mg
100 tbl.

Běžná
cena 129 Kč

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

Apotheke
Dětský čaj BIO
fenyklový
20× 1,5 g

Akční cena

239 Kč

-30 Kč

Sustenium® Biorytmus 3
multivitamin ŽENA, 30 tbl.

Běžná
cena 269 Kč

• obsahuje fenykl, který
napomáhá dobrému trávení

• nový multivitaminový přípravek s 3fázovým uvolňováním
• specifické složení právě pro Vás – žena,
žena 60+, muž a muž 60+

• obsahuje antioxidanty
• fenykl též podporuje imunitní
systém a správnou funkci
dýchacího systému

V nabídce také Sustenium® Biorytmus 3 multivitamin
MUŽ, 30 tbl., za 239 Kč (1 tbl. = 7,97 Kč) a Sustenium®
Biorytmus 3 multivitamin ŽENA 60+, 30 tbl.,
a Sustenium® Biorytmus 3 multivitamin MUŽ 60+,
30 tbl., za 259 Kč. (1 tbl. = 8,63 Kč)

V nabídce také Apotheke Dětský
čaj BIO heřmánkový, 20 nálevových
sáčků po 1 g, za 35 Kč.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 7,97 Kč)

Doplňky stravy. (100 g = 117 Kč)

TEREZIA
Černý
česnek
60 cps.

• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí
Doplněk stravy. (1 cps. = 5,82 Kč)

Akční cena

35 Kč
Běžná
cena 45 Kč

Běžná cena

-80 Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
60 + 60 cps.

• fermentovaný
česnek s vyšší
koncentrací
účinných látek
• česnek pomáhá regulovat
hladinu cholesterolu
a lipidů v krvi

-10 Kč

399 Kč

• nejsilnější hlíva na trhu s deklarovaným obsahem betaglukanů
Akční cena

349 Kč
Běžná
cena 429 Kč

• bez příměsí a konzervačních látek od tradičního českého výrobce
Při koupi TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem, 60 + 60 cps., NAVÍC
obdržíte doplněk stravy TEREZIA Ostropestřec
+ Reishi, 10 cps., za 0,01 Kč. Do vydání zásob.
Doplňky stravy. (1 cps. = 3,33 Kč)

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Dlouhodobě snížené ceny
-10 Kč

-40 Kč

-50 Kč

Akční cena

199 Kč
Běžná
cena 29 Kč

499 Kč

Běžná
cena 239 Kč

Akční cena

19 Kč

Akční cena

Běžná
cena 549 Kč

Protectum
Ginkgo Extra
90 cps.

Elmex gelée
25 g
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k dentálnímu užití.

Doplněk stravy. (1 cps. = 5,54 Kč)

-10 Kč

-50 Kč

Akční cena

29 Kč
Běžná
cena 39 Kč

Akční cena

499 Kč

Vincentka
přírodní 0,7 l

Zaječická hořká
500 ml

BioGaia
10 ml

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

Doplněk stravy. (100 ml = 4 990 Kč)

-50 Kč

-10 Kč

-440 Kč

Běžná
cena 549 Kč

Akční cena

Akční cena

399 Kč

49 Kč
Běžná
cena 59 Kč

Běžná
cena 449 Kč

Caltrate PLUS
90 tbl.

Sójový nápoj
ZAJÍC
NATURAL
400 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

-10 Kč

-291 Kč

Akční cena

89 Kč

Akční cena

Akční cena

Běžná
cena 99 Kč

999 Kč

sab simplex
30 ml

Condrosulf
400 mg
180 tvrdých tobolek

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

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

Běžná
cena 1 290 Kč

Wobenzym
800 tbl.

2 550 Kč
Běžná
cena 2 990 Kč

• urychluje hojení po úrazech a operacích
• posiluje oslabenou imunitu
• působí proti otokům a zánětům
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
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Vlastní značka 3 za 2
Dr.Max
Coenzym Q10
s thiaminem, 30 cps.
• extrémně vysoká
dávka koenzymu Q10
• obsahuje thiamin, který přispívá
k normální psychické činnosti,
k normální činnosti srdce
a nervové soustavy

Běžná cena za 1 ks

299 Kč

Dr.Max
Kolagen 2000
Aktiv
120 tbl.

Běžná cena za 1 ks

299 Kč

V nabídce také Dr.Max Coenzym Q10, 60 mg, s thiaminem, 60 cps., běžná cena 239 Kč/ks.

• vysoce kvalitní 100% přírodní hydrolyzovaný
kolagen typu I Peptan® a vitamin C

Doplňky stravy.

Doplněk stravy.

Běžná cena za 1 ks

149 Kč
Dr.Max
Combi D3 + K2
30 cps.

Běžná cena za 1 ks

419 Kč

Dr.Max
Lutein Complex
Premium, 90 cps.

• vitaminy D a K přispívají k udržení zdravých kostí
• vitamin D navíc přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku
a fosforu a ke správné funkci imunitního systému

• vysoká dávka karotenoidů luteinu a zeaxanthinu
• navíc s betakarotenem a vitaminy C a E

V nabídce také Dr.Max Vitamin D3, 60 cps. za 79 Kč/ks.

Doplněk stravy.

Doplňky stravy.

Dr.Max
Metabosyn
30 cps.
www.drmax.cz

Běžná cena za 1 ks

Dr.Max
Iron fruit
245 ml

219 Kč

Běžná cena za 1 ks

349 Kč

• obsahuje vitamin C, který
přispívá ke správné tvorbě kolagenu
pro normální funkci kostí a chrupavek

Při nákupu 3 vybraných produktů značky Dr.Max uvedených
na této straně 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.

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

Dr.Max
Happy Sleep
30 cps.

Dr.Max
Magnesium B6
Premium, 50 tbl.

Běžná cena za 1 ks

169 Kč

• kombinace bylinných
extraktů a aminokyseliny L-theaninu

Doplněk stravy.

Běžná cena za 1 ks

179 Kč

• kozlík působí proti stresu a má relaxační účinky

• obsahuje organickou formu hořčíku
(magnesium citrát) a vitamin B6, které
napomáhají snížení míry únavy a vyčerpání

• vhodné pro těhotné a kojící ženy

• extrakt z chmelových šištic přispívá
k normální činnosti nervové soustavy

• hořčík přispívá k normální činnosti svalů
a k normální psychické činnosti

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• železo přispívá ke správné tvorbě
červených krvinek a hemoglobinu
• velmi dobře vstřebatelné

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-20 Kč

-100 Kč

Biopron9
Premium
30 tob.
• ideální podpora Vaší celkové
pohody a rovnováhy střevní
mikrobioty při a po léčbě
antibiotiky
*

-30 Kč

Swiss NatureVia
Mega brusinky
50 + 10 cps.
• prémiová kvalita, velké množství
účinných látek jen v 1 kapsli
• pro dlouhodobé užívání
i rychlou potřebu
• unikátní složení CranMax®
a BioShield®
• postupné uvolňování
• nyní 20 % kapslí NAVÍC

Akční cena

199 Kč
Běžná
cena 299 Kč

389 Kč

I MS sell-out MAT 10/18–1/19: BIOPRON je značka č. 1 na českém
trhu probiotik v počtu prodaných kusů i v hodnotě.

Doplněk stravy. (1 tob. = 6,63 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 6,48 Kč)

Zažívací problémy?
Stačí jeden lék
Akční cena

129 Kč

Apo-Ome 20
14 tob.

Běžná
cena 149 Kč

• při častém pálení žáhy
• uleví až na 24 hod.

•
•
•
•
•
•

6

• pouze 1 tobolka denně

Akční cena

Běžná
cena 419 Kč

-80 Kč

Nadýmání?
Pocit plnosti?
Křeče v břiše?
Bolest břicha?
Bolest žaludku?
Nevolnost?

Akční cena

Forfemina
30 cps.

1

189 Kč
Běžná
cena 269 Kč

• kopřiva napomáhá vylučování
vody z těla a podporuje normální činnost ledvin

LÉK
NA
ZAŽÍVACÍCH
PROBLÉMŮ

• zinek přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

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

Doplněk stravy. (1 cps. = 6,30 Kč)

Akční cena

99 Kč

-20 Kč

-70 Kč

Běžná
cena 119 Kč

• sladidlo získané
z rostlinného zdroje

Akční cena

329 Kč 159 Kč

• dávkovač tablet –
stolní sladidlo

Běžná
cena 429 Kč

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. (100 g = 225,33 Kč)
Potraviny. (1 tbl. = 0,50 Kč)

Výhodné balení
Iberogast 50 ml

Akční cena

Běžná
cena 199 Kč

Iberogast 20 ml

Č TĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je
léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Je složený z tekutých
extraktů z různých částí bylin. www.iberogast.cz

L.CZ.MKT.CC.02.2020.1828.

Kandisin
Stevia
200 tbl.

Akční cena

Omega-3 FORTE
1000 mg, 180 tob.
• vysoká dávka omega-3
prémiové kvality

-40 Kč

Nutridrink balíček 7 + 2

Medisens
Zeleninový krém
3× 70 g

• zvlášť vhodný pro pacienty trpící nedostatečnou
výživou (senioři), před operací
i po ní a pro pacienty
Akční cena
s nádorovým
onemocněním

299 Kč
Běžná
cena 319 Kč

Potravina pro zvláštní lékařské účely,
o užívání se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. (100 ml = 16,61 Kč)

Běžná
cena 319 Kč

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,38 Kč)

-20 Kč

• nutričně kompletní tekutá výživa pro pacienty
trpící nedostatečným příjmem energie a živin
nebo nechutenstvím z různých příčin

249 Kč

• první slaná chuť
hyperkalorické výživy na trhu
• unikátní receptura
a snadná příprava
V nabídce také Medisens
Žampionový krém, 3× 70 g,
za 119 Kč.

Akční cena

119 Kč
Běžná
cena 159 Kč

Potravina pro zvláštní lékařské účely.
O užívání se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. (100 g = 56,67 Kč)
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
Rychlá úleva
od chuti
na cigaretu

Akční cena

419 Kč
Běžná
cena 499 Kč

V akci také Nicorette® Classic Gum 4 mg, léčivá žvýkací guma, 105 ks, za 749 Kč, Nicorette® Spray
1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml, za 419 Kč a Nicorette® Spray 1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 2× 13,2 ml, za 799 Kč.

MAT/7749/01/2020

*Při užití dvou dávek. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivé přípravky. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka a orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka,
obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Léčivé žvýkací gumy obsahují účinnou látku nikotin-resinát. Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

-100 Kč

-30 Kč

Akční cena

299 Kč

Akční cena

ProctoGlyvenol®
50 mg/g + 20 mg/g
rektální krém, 30 g

149 Kč
Běžná
cena 179 Kč

Dr.Max
ProstaMax
90 cps.

Běžná
cena 399 Kč

• léčivý přípravek pro místní léčbu
vnějších a vnitřních hemoroidů

• kopřiva dvoudomá přispívá k udržení
normální funkce prostaty a také
napomáhá vylučování vody z organismu

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,32 Kč)

Při koupi 2 ks

139 Kč/ks

-100 Kč

Depend absorpční
navlékací kalhotky
pro ženy
a pro muže
10 ks

Běžná
cena 189 Kč/ks

• celobarevné natahovací kalhotky
pro každodenní použití
• vhodné pro střední únik moči
V nabídce více velikostí.
Zdravotnické prostředky.

-30 Kč

Imazol
krémpasta, 30 g

Akční cena

119 Kč

• léčba plenkové dermatitidy
Běžná
cena 149 Kč
způsobené kvasinkami
• léčba kvasinkové infekce v kožních záhybech
• vhodný pro děti i dospělé
V nabídce také léčivý přípravek Imazol Plus, 30 g, za 119 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Imazol krémpasta obsahuje klotrimazol
a Imazol Plus obsahuje klotrimazol a hexamidin-diisetionát, jde o léčivé
přípravky k vnějšímu užití.

TENA
Lady Slim
Ultra Mini
28 ks + 50 %
NAVÍC
• inkontinenční
pomůcka pro ženy

129 Kč

Zdravotnický prostředek.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Pro zdraví a krásu
Nuance Magical
Anti-Ageing Complex
Denní krém
pro suchou pleť
50 ml

Nuance Magical
Anti-Ageing Complex
Denní krém
pro normální
a smíšenou pleť
50 ml

Nuance Magical
Anti-Ageing Complex
Oční krém pro všechny
typy pleti
15 ml
Nuance Magical
Anti-Ageing Complex
Noční krém
pro všechny typy pleti
50 ml

sleva

150 Kč

• vysoký účinek díky komplexu
přírodních aktivních látek
• řada napomáhá zmírnit projevy stárnutí,
vyživuje, rozjasňuje, hydratuje

Nuance Magical
Anti-Ageing Complex
Sérum pro všechny
typy pleti
30 ml

Při nákupu kosmetických přípravků značky Nuance Magical
Anti-Ageing Complex získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.

-150 Kč

1+1

Uriage
Age Protect
Multifunkční denní
krém pro normální
a suchou pleť *
40 ml
•p
 omáhá zabraňovat tvorbě
vrásek, chrání pleť proti
ztrátě pevnosti i proti
pigmentovým skvrnám
• c hrání před působením
modrého světla

*

Nepoužívejte v době těhotenství.

Při nákupu Uriage Multifunkčního denního krému
pro normální a suchou pleť 40 ml získá držitel
Karty výhod Dr.Max druhé balení navíc za 0,01 Kč.
Kosmetický přípravek.

Akční cena

449 Kč

Nuance
Běžná
cena 599 Kč
Glamour
Body Cream 200 ml
• hydratuje, vyživuje
a zjemňuje pokožku

• obsahuje vysokou
koncentraci aktivních látek
Kosmetický přípravek.
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Pro zdraví a krásu
Nuance For Men Absolute
Reparativní noční
krém pro muže
50 ml

Nuance For Men
Absolute
Balzám po holení
pro muže
50 ml

Akční cena

499 Kč
Běžná
cena 599 Kč

URIAGE DS
HAIR
Šampon
na pokožku
trpící
nadměrnou
tvorbou lupů
150 ml

Akční cena

449 Kč
sleva

Běžná
cena 549 Kč

100 Kč
Akční cena

499 Kč

Akční cena

249 Kč

Běžná
cena 599 Kč

Nuance For Men
Absolute
Osvěžující ranní
gel pro muže
50 ml

Běžná
cena 349 Kč

URIAGE DS
HAIR
Jemný
zklidňující
šampon
200 ml

Nuance For Men
Absolute
Čisticí gel
na obličej
pro muže
100 ml

• navrženo pro potřeby pánské pleti
• hydratuje a vyživuje

Kosmetické přípravky.

Uriage Bébé
Hydratační tělové mléko
pro nejmenší
500 ml

2+1
Uriage Bébé
Šampon pro nejmenší
200 ml

• jemné přípravky
s vysokou snášenlivostí
a obsahem termální
vody Uriage pro děti
a miminka
Při nákupu tří kosmetických přípravků značky Uriage řady Bébé
získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich navíc za 0,01 Kč.

Uriage Bébé
Mycí krém
pro nejmenší
500 ml

sleva

20 %
URIAGE DS HAIR
Šampon proti
lupům
200 ml

• přípravky jemně čistí,
odstraňují lupy, účinně
působí proti podráždění
a zarudnutí vlasové pokožky
• omezují maštění vlasů a tím
bojují proti opětovnému
výskytu potíží
Při nákupu kosmetických přípravků značky Uriage z řady
D.S. a DS HAIR získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 20 %.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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-30 Kč
Akční cena

99 Kč

Lacalut Aktiv
Běžná
cena 129 Kč
zubní pasta
ochrana dásní & jemné bělení, 75 ml
• nový Lacalut z řady Aktiv k ochraně před krvácivostí
dásní – pomáhá předcházet zánětu

Wartner
Kryoterapie, 50 ml
• samoléčba bradavic založená
na stejném principu jako
zmrazování, které používají lékaři
• zmrazí bradavici při teplotě -50 °C
až k jejímu jádru (nejnižší teplota
mezi dostupnými přípravky
na domácí léčbu)
• obvykle postačí 1 ošetření
• vhodný pro děti starší 4 let

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

V nabídce také Wartner pero
na odstranění bradavic za 349 Kč.

Kosmetický přípravek.

Zdravotnické prostředky.

-70 Kč

Akční cena

479 Kč
Běžná
cena 549 Kč

Akční cena

319 Kč

-100 Kč

-100 Kč

-50 Kč

Běžná
cena 369 Kč

Flixonase
50 mikrogramů/dávka
nosní sprej, suspenze, 60 dávek

Akční cena

Bi-Oil
125 ml

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy
• ulevuje od kýchání, svědění nosu,
ucpaného nosu, svědění a slzení očí

399 Kč
Běžná
cena 499 Kč

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

• komplexní úleva od alergické rýmy na 24 hodin již v 1 dávce

• pečující pleťový a tělový olej efektivní pro stárnoucí pokožku

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou flutikason-propionát k nosnímu podání.

Kosmetický přípravek.

-30 Kč

-60 Kč

Akční cena

Akční cena

Hyal-Drop multi
oční kapky, 10 ml

Akční cena

169 Kč
Canespor®
1× denně
krém, 15 g

Běžná
cena 199 Kč

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ.
KONEC PLÍSNĚ.

• určen k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1× denně
V nabídce také Canespor® 1× denně roztok,
15 ml, za 169 Kč.
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.01.2019.1548.

139 Kč
Běžná
cena 239 Kč

Vagisan
HydroKrém
25 g

219 Kč
Běžná
cena 279 Kč

• účinná pomoc při příznacích vaginální suchosti

• účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči

• obsahuje nejen zvlhčující složky, ale i zklidňující lipidy

• použitelnost 6 měsíců po otevření

• regeneruje a zvláčňuje sliznici pochvy

• bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči

• bez hormonů

Zdravotnický prostředek.

Zdravotnický prostředek.

Femibion 2
Těhotenství
28 tbl. + 28 tob.

-100 Kč

-40 Kč

• inovované složení s kyselinou
listovou, Metafolinem®,
vitaminem D3,
luteinem a DHA
• obohacený o železo,
zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu

499 Kč
Běžná
cena 599 Kč

V nabídce také Femibion 3 kojení,
28 tbl. + 28 tob., za 499 Kč a Femibion 1 plánování
a 1. trimestr, 28 tbl., za 299 Kč. (1 tbl. = 10,68 Kč)
Doplňky stravy.

Akční cena

159 Kč

Akční cena

Herpesin
krém, 5 g

Běžná
cena 199 Kč

• při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Herpesin krém, 5 g,
je léčivý přípravek s účinnou látkou aciklovir k zevnímu použití.

14

Péče o dítě
NUTRILON
PRVNÍ HNED PO MAMINCE*
Nutrilon 2–4, 800 g
(včetně příchutí)

• s unikátní směsí prebiotik
GOS/FOS inspirovanou
mateřským mlékem

Při koupi 6 ks

299 Kč/ks
Běžná
cena 389 Kč/ks

• pro podporu imunity a zdravého
vývoje Vašeho miminka**
Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Pokračovací kojenecká výživa. Způsob použití a další informace na obalech
a na stránkách www.nutriklub.cz. (100 g = 37,38 Kč) *První hned po mamince – Nutrilon je nejprodávanější řada pokračovacích kojeneckých mlék na českém trhu v součtu dat dle Nielsen Czech Republic
a IQVIA Solutions a.s., souhrnný objem za období 03/2019 – 10/2019. **Nutrilon, tak jako všechna pokračovací kojenecká výživa, obsahuje vitaminy C a D, které přispívají k normální funkci imunitního
systému; kyselinu alfa-linolenovou, podporující rozvoj mozku a nervové soustavy; vitamin D, potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí.

-40 Kč

Nestlé sinlac
500 g
• speciální kaše při
nesnášenlivosti bílkovin
kravského mléka, sóji
a při celiakii
• receptura obohacena
o probiotické bakterie
Bifidus BL i další důležité
vitaminy a minerální látky
• vhodná pro děti i dospělé
Potravina. (100 g = 31,80 Kč)

Akční cena

159 Kč
Běžná
cena 199 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* jsou
potřebné pro normální růst
a vývoj kostí dítěte

Při koupi 2 ks

189 Kč/ks

Podle požadavků legislativy všechna pokračovací kojenecká mléka obsahují vápník a vitamin D.

*

Běžná
cena 249 Kč/ks

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální kojenecká mléka.
Více o výrobcích na www.sunar.cz. Sunar Complex 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy. (při využití akce 100 g = 31,50 Kč)

-180 Kč

Při koupi 2 ks

239 Kč/ks

Bepanthen®
Baby, 100 g

-80 Kč

MUSTELA® MASÁŽNÍ OLEJ
100 ml

Běžná
cena 329 Kč/ks

• přírodní masážní olej z avokáda, granátového
jablka a slunečnice hydratuje dětskou pokožku
a zanechá na ní příjemný ochranný film

Pomáhá chránit zadeček
před vznikem opruzení.

• každodenní jemná péče i pro tu nejcitlivější pokožku
• bez parfemace a umělých konzervantů
• vhodný k ošetření bradavek po kojení
• s mandlovým olejem a panthenolem pro přirozenou regeneraci pokožky

Při koupi 1 ks

279 Kč
Běžná
cena 329 Kč

Nejdůvěryhodnější značka roku 2019 v kategorii dětské krémy proti opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz)
Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785.

• navíc nádherně voní
• 99 % přírodního složení
• pro děti již od narození*
• po večerním koupání je ideální
chvíle na zklidňující masáž
Vašeho miminka

Akční cena

-60 Kč

Hami 12+
600 g

179 Kč
Běžná
cena 239 Kč

• jedinečné složení pro spokojené bříško

Akční cena

199 Kč

• lahodná chuť
• potřebné živiny pro správný růst a vývoj

Běžná
cena 279 Kč

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)
Způsob použití a další informace na obalech. Batolecí mléka obsahují železo,
přispívající k rozvoji poznávacích funkcí, vápník a vitamin D, potřebné pro normální růst a vývoj
kostí u dětí. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. (100 g = 29,83 Kč)

*

Včetně novorozenců dle NICU.

Kosmetický přípravek.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
15

Veterina
Foresto 1,25 g + 0,56 g
obojek pro kočky
a psy do 8 kg

-200 Kč

Antiparazit, derma
šampon, 250 ml

• 8měsíční ochrana před klíšťaty –
odpuzuje a hubí je ještě před přisátím

• rychle po aplikaci likviduje
blechy, klíšťata a vši

• až 8měsíční ochrana před blechami
a jejich vývojovými stadii
• vhodný pro psy i kočky

Foresto
soutěž

Akční cena

599 Kč

V nabídce také Foresto 4,50 g
+ 2,03 g obojek pro psy nad 8 kg
(délka 70 cm) za 799 Kč.

Běžná
cena 799 Kč

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Veterinární léčivé přípravky.

FYTO PIPETA pro malé
psy do 10 kg a kočky
1× 15 ml

Více na www.soutezforesto.cz.

Soutěž trvá od 1. 3. do 30. 4. 2020 na území České republiky.
Účastník soutěže je povinen si uschovat originál dokladu o nákupu.
Zadavatelem soutěže je Bayer s.r.o., IČO 00565474. L.CZ.MKT.AH.01.2020.0783.

• vhodné použít před aplikací
obojků a spot-on pipet, vysoce
efektivní při akutní
invazi parazitů
Akční cena
• nevhodné
pro kočky!
Veterinární přípravek.

199 Kč
Běžná
cena 239 Kč

-40 Kč

-100 Kč

FYTO OBOJEK
FORTE
pro psy a kočky
65 cm

• repelentní pipety proti klíšťatům
i blechám, vhodné pro psy i kočky
• parazity odpudí anebo vysuší
• neobsahují insekticidy
ani hormony
V nabídce také FYTO PIPETA
pro psy od 10 do 20 kg
za 219 Kč a FYTO PIPETA pro psy
od 20 kg za 269 Kč.

-40 Kč

Akční cena

139 Kč

Běžná
cena 179 Kč
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Složení: geraniol 9 g/kg. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

-200 Kč

• proti klíšťatům i blechám

Akční cena

399 Kč
Běžná
cena 499 Kč

• parazity odpudí anebo vysuší,
obvykle nemají dost času na přenos infekce
• neobsahuje insekticidy ani hormony
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace
o přípravku. Složení: geraniol 5 g/kg. FYTO OBOJEK FORTE
pro psy a kočky je biocid. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

-30 Kč

Akční cena

149 Kč
Běžná
cena 179 Kč

Drontal Dog Flavour
150/144/50 mg
tablety, 2 tbl.

V nabídce také NOVINKA Drontal Dog
Flavour XL 525/504/175 mg tablety,
2 tbl., za 369 Kč nebo pro kočky
Drontal tablety,
2 tbl., za 129 Kč.

• ochucené tablety pro snadné
odčervení psů
• ověřená kvalita společnosti Bayer
• doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce
Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.05.2019.0683.

Akční cena

1150 Kč
Alavis
Triple Blend
Extra silný
700 g

Běžná
cena 1 350 Kč

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

FYPRYST combo 50 mg / 60 mg
roztok pro nakapání na kůži –
spot-on pro kočky
a fretky, 1 pipeta
• účinný proti klíšťatům,
blechám a vývojovým
stadiím blech

Akční cena

99 Kč

Běžná
cena 159 Kč

V nabídce také FYPRYST combo
67 mg / 60,3 mg roztok pro nakapání na kůži pro malé psy, 1 pipeta, za 129 Kč,
FYPRYST combo 134 mg / 120,6 mg roztok pro nakapání na kůži pro střední psy, 1 pipeta, za 149 Kč,
FYPRYST combo 268 mg / 241,2 mg roztok pro nakapání na kůži pro velké psy, 1 pipeta, za 179 Kč
a FYPRYST combo 402 mg / 361,8 mg roztok pro nakapání na kůži pro velmi velké psy, 1 pipeta, za 219 Kč.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Vyhrazené veterinární léčivé přípravky s účinnou látkou fipronilum/S-methoprenum, pouze pro zvířata, roztok pro nakapání na kůži.

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. 3. 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.

-60 Kč

