Akční nabídka pro členy
klientského programu

1/ 2021

Chraňte své zdraví,
podpořte imunitu
-100 Kč

-100 Kč

Preventan®
Clasic, 90 tbl.
+ dezinfekční gel

Oscillococcinum®
30 dávek
Akční cena

399 Kč

Prevence na 30 týdnů

Aktivní podpora
imunity již v dutině
ústní (cucavé tablety)
Běžná cena 499 Kč
• patentovaná látka ProteQuine®
s vitaminem C pro normální funkci imunity
• navíc kvalitní dezinfekční gel s obsahem 70% izopropylalkoholu
Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

-60 Kč

Akční cena

599 Kč

Běžná cena 699 Kč
• prevence a léčba chřipkových stavů,
jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů

• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Oscillococcinum® je homeopatický léčivý
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě
chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

AKCE

Celaskon®
LONG EFFECT
30 tob.

Centrum
pro ženy, 60 tbl.

• zmírňuje a zkracuje
příznaky chřipky
a nachlazení

• kompletní multivitamin
s minerály a stopovými prvky
• vytvořeno pro potřeby žen
a pro podporu imunity a zdraví kostí *

Akční cena

469 Kč

V nabídce také
Centrum
pro muže,
60 tbl.

Běžná cena 519 Kč
Při koupi Centrum pro ženy nebo pro muže, 60 tbl.,
získáte NAVÍC Centrum pro ženy nebo pro muže, 30 tbl., za 0,01 Kč. Do vydání zásob.
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí.

*

Doplňky stravy. (1 tbl. = 5,21 Kč)

DeVit® Forte
22 ml / 440 dávek
• vitamin D3 1 500 I.U.
v chuťově neutrálním
a snadno vstřebatelném oleji
• 440 dávek

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 259 Kč

• kvalitní švýcarský dávkovač
Doplněk stravy. (1 dávka = 0,45 Kč)

2+ 1

• s postupným uvolňováním
vitaminu C až 12 hodin
pro jeho lepší vstřebávání
• podpořte svoji imunitu
pravidelným užíváním
Při koupi 3 balení získáte třetí z nich za 0,01 Kč.

Běžná cena za 1 ks

149 Kč

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

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

Nízké ceny pro Vaše zdraví
-40 Kč

-30 Kč

Coldrex Horký nápoj
Citron, 10 sáčků
Akční cena

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení

139 Kč

• díky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy a bolest v krku

Běžná cena 179 Kč

• s přídavkem léčivé látky na uvolnění
ucpaného nosu a s vitaminem C

V nabídce také Coldrex Horký nápoj Citron s medem, 10 sáčků,
za 149 Kč, Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 10 sáčků, za 159 Kč, Coldrex
MAXGrip Citron, 10 sáčků, za 159 Kč a Coldrex tablety, 24 tbl., za 119 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu
užití. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Akční cena

MUCOSOLVAN®
pro dospělé
100 ml

-30 Kč

PARALEN® GRIP
horký nápoj citrón
650 mg / 10 mg, 12 sáčků

109 Kč
Běžná cena 139 Kč

• ulehčuje vykašlávání, uvolňuje zahlenění a zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu

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

Akční cena

139 Kč

• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

Běžná cena 169 Kč

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

• jahodová příchuť
NAVÍC obdržíte zdravotnický prostředek MUCODUAL
pastilky, 18 pastilek, za 0,01 Kč. Do vydání zásob.
V nabídce také MUCOSOLVAN® long effect, 20 tob.,
za 129 Kč a MUCOSOLVAN® junior, 100 ml, za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

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

-10 Kč

-40 Kč

Panadol
Extra Novum
500 mg / 65 mg, 30 tbl.

Tussirex sirup
120 ml
• sirup na všechny druhy
kašle spojené s nachlazením

• působí při mírné až středně silné bolesti hlavy včetně
migrény, bolesti zubů, při menstruaci a bolesti svalů,
kloubů a v krku při onemocnění horních cest dýchacích
• začíná se vstřebávat již za 10 minut

• zmírňuje suchý dráždivý
i průduškový kašel
Akční cena

89 Kč

V nabídce také Panadol Novum 500 mg, 24 tbl., za 35 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Panadol Extra Novum obsahuje paracetamol a kofein, Panadol Novum
500 mg obsahuje paracetamol.

-30 Kč

Běžná cena 99 Kč

-30 Kč

• léčí vlhký kašel

• pro léčbu
produktivního kašle

• lze užívat od prvních příznaků kašle

• rostlinný léčivý přípravek

Akční cena

V nabídce také Tussirex
junior, 120 ml, za 139 Kč.
Zdravotnické prostředky.

139 Kč
Běžná cena 179 Kč

-20 Kč

ACC® 20 mg/ml
sirup, 200 ml

Hedemax
sirup, 120 ml
• pomáhá uvolnit hlen
a usnadňuje vykašlávání

• rychlá úleva

• sirup s třešňovým aromatem

Akční cena

119 Kč
Běžná cena 149 Kč

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

• rozpouští hustý hlen
v dýchacích cestách
a usnadňuje jeho vykašlávání
• pro děti od 2 let, dospívající a dospělé

Akční cena

159 Kč
Běžná cena 189 Kč

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

Acetylcystein
Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl.

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 119 Kč

• 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.
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-50 Kč

-10 Kč

Parapyrex
Combi
500 mg / 65 mg
30 tbl.

Akční cena

49 Kč

Běžná cena 59 Kč
• snižuje horečku a přináší
úlevu od příznaků chřipky a nachlazení,
jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku

• nedráždí žaludek
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnými
látkami paracetamolum a coffeinum k vnitřnímu užití.

-10 Kč

Strepfen, 24 pastilek
• úleva od bolesti v krku až na 6 hodin
• zmírňuje otok a zánět
• uklidňující efekt už po 2 minutách*
V nabídce také Strepfen, 16 pastilek, za 139 Kč
a Strepfen Sprej, 15 ml, za 169 Kč.
*

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 219 Kč

Akční cena

19 Kč

Algirin
500 mg tablety
10 tbl.

Běžná cena 29 Kč

• k úlevě od bolesti hlavy, zubů,
svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí zánět

Daný lékovou formou pastilky.

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání. Obsahují flurbiprofen.

-30 Kč

Akční cena

Akční cena

75 Kč
Běžná cena 95 Kč

Akční cena

79 Kč

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

Běžná cena 119 Kč

Zvlhčuje nosní sliznici
Účinek po dobu 10 hodin
Bez konzervačních látek
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivý
přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml a Olynth® 1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid.
Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol.
Jsou určeny k podání do nosu. CZ-OL-2000073.

Stoptussin
kapky
50 ml
• proti kašli díky 2 účinným
látkám, tiší dráždivý
kašel a napomáhá vykašlávání

Akční cena

129 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.

Běžná cena 159 Kč

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

Dr.Max
Laktobacily „6“
30 cps.
• komplex 6 kmenů
laktobacilů a bifidobakterií

Akční cena

• 5 miliard mikroorganismů
V nabídce také Dr.Max Laktobacily „6“, 60 cps., za 299 Kč. (1 cps. = 4,98 Kč)

179 Kč
Běžná cena 199 Kč

Doplňky stravy. (1 cps. = 5,97 Kč)

-20 Kč

Čajová směs
při nachlazení
20× 1,5 g
• tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný
při nemocech z nachlazení provázených
zvýšenou teplotou, při zánětech dutiny
ústní a horních cest dýchacích
V nabídce také další vybrané léčivé
čajové směsi Megafyt Pharma.

Akční cena

Akční cena

Běžná cena 199 Kč

Běžná cena 419 Kč

159 Kč 329 Kč
V nabídce také Iberogast, 100 ml, za 499 Kč.
Akční cena

45 Kč

Běžná cena 55 Kč

Pečlivě čtěte příbalové informace na obalu. Léčivé přípravky
k vnitřnímu užití. Použití těchto tradičních rostlinných léčivých přípravků
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

L.CZ.MKT.CC.11.2020.2100.

-10 Kč

Akční cena

49 Kč

Urosept
Bylinný čaj
20 nálevových sáčků

Běžná cena 69 Kč

• bylinný čaj s kanadskými brusinkami

› nadýmání
› pocit plnosti
› bolest břicha

› bolest žaludku
› křeče v břiše
› nevolnost

ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Je složen z tekutých extraktů
různých částí bylin.

Doplněk stravy. (1 sáček = 2,45 Kč)

-70 Kč

-20 Kč

Urinal
D-manosa Forte
10 sáčků

Akční cena

249 Kč

Espumisan®
40 mg
100 měkkých tob.

Běžná cena 319 Kč

• vysoká dávka D-manosy
s patentovanou kombinací brusinek a vitaminu D

• pro úlevu od nadýmání

Akční cena

159 Kč
Běžná cena 179 Kč

• tobolky jsou vhodné pro dospělé a děti od 6 let

• s extraktem z břízy pro zdraví močových cest

• lze užívat v těhotenství

• extra silná péče
V nabídce také Urinal Akut, 10 tbl., za 229 Kč.

V nabídce také zdravotnický prostředek
Espumisan® easy, 14 sáčků, za 89 Kč.

Doplňky stravy. (1 sáček = 24,90 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
Espumisan® 40 mg s účinnou látkou simetikon k vnitřnímu užití.

(1 tbl. = 22,90 Kč)

-30 Kč

-40 Kč

-60 Kč

Physiomer
Hypertonic
135 ml

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 129 Kč

Akční cena

159 Kč

Vitamin A
MAX
32 tob.

Magne B6 Forte
potahované
tablety, 50 tbl.

• vysoká dávka vitaminu A
pro zdravé oči a pokožku

• obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku

Běžná cena 199 Kč

• vitamin A přispívá k normální funkci imunitního systému

• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální psychické činnosti

Doplněk stravy. (1 tob. = 3,09 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,18 Kč)

• uvolní ucpaný nos
při rýmě a nachlazení
• urychluje úlevu
od symptomů rýmy
• přírodní nosní sprej
s obsahem 100% mořské vody
• bezpečný pro každodenní použití
V nabídce více druhů.

Akční cena

189 Kč
Běžná cena 249 Kč

Zdravotnické prostředky.
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-40 Kč

-20 Kč

Akční cena

99 Kč

Ibolex® 200 mg
20 potahovaných tbl.
Nová generace léku proti bolesti

Olfen, gel
100 g

• obsahuje krystalicky čistý dexibuprofen

Akční cena

149 Kč

• rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• s příjemným chladivým efektem

Běžná cena 119 Kč

• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
• pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach
a kostí, jako je např. bolest zad

Běžná cena 189 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Olfen, gel je léčivý
přípravek s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

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

1+1

VoltaTherm
Hřejivá
náplast, 5 ks

Voltaren
Rapid 25 mg
20 měkkých tob.

Akční cena

119 Kč

Voltaren
140 mg
léčivá
náplast, 5 ks

• 8 h tepla pro úlevu
od bolesti až na 24 h*

Akční cena

299 Kč

• rychlá a účinná úleva od bolesti zad a svalů

• léčivá náplast pro úlevu
od akutní bolesti

• snadno polykatelné želatinové tobolky

• působí přímo v místě aplikace, stačí aplikovat 2× denně

• s protizánětlivým účinkem

• 1 mm tenká, samostatně balená pro komfort používání

Běžná cena 159 Kč

• neobsahuje léčiva

Běžná cena 349 Kč

Běžná cena za 1 balení

299 Kč

Při koupi 2 balení obdržíte
jedno balení za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Při akutní nespecifické bolesti dolní části zad během a po 2 dnech používání.

*

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

-10 Kč

• uvolňuje svalové
napětí a poskytuje
svalům relaxaci
a zvýšenou flexibilitu

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Zdravotnický prostředek.

-40 Kč

-60 Kč

Kapsaicinová
náplast
12 × 18 cm
• bezpečně a dlouhodobě
pomáhá při ztuhlosti
svalů a kloubů a navozuje
svalovou relaxaci
Kosmetický přípravek.

Akční cena

29 Kč
Běžná cena 39 Kč

-10 Kč

Akční cena

99 Kč

Valetol®
24 tbl.
Lék na bolesti:
• hlavy
• zad v křížové oblasti
• zubů
• při menstruaci

Akční cena

199 Kč

Běžná cena 139 Kč

Akční cena

79 Kč
Běžná cena 89 Kč

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Valetol® 300 mg / 150 mg / 50 mg tablety.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Pouze pro krátkodobé použití.

Ibuprofen
Dr.Max 400 mg
potahované tablety
100 tbl.

Běžná cena 259 Kč

• tlumí bolest a zánět

Olfen 140 mg
léčivé náplasti
5 ks

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

• léčivá náplast pro dlouhotrvající úlevu od bolesti
svalů a kloubů končetin až na 12 hodin

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

Pečlivě čtěte příbalový leták. Olfen 140 mg léčivé náplasti jsou léčivé
přípravky s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Dlouhodobě snížené ceny
-10 Kč

-300 Kč

-50 Kč
Akční cena

529 Kč
Běžná cena 579 Kč

Akční cena

2 190 Kč

Ovosan
90 cps.

Běžná cena 2 490 Kč

BioGaia
10 ml
V nabídce také BioGaia
s vitaminem D, 10 ml, za 529 Kč.

Doplněk stravy. (1 cps. = 24,33 Kč)

Doplňky stravy. (100 ml = 5 290 Kč)

-50 Kč

-50 Kč

Akční cena

19 Kč

Akční cena

449 Kč

Běžná cena 29 Kč

Běžná cena 499 Kč

Sinupret
forte
20 tbl.

Vincentka
přírodní
0,7 l

Akční cena

149 Kč

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-10 Kč

-10 Kč

Běžná cena 199 Kč

Caltrate PLUS
90 tbl.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-400 Kč

Akční cena

49 Kč

Akční cena

29 Kč

Běžná cena 59 Kč

Běžná cena 39 Kč

Sójový nápoj
ZAJÍC
NATURAL
400 g

Zaječická hořká
0,5 l

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

-10 Kč

-50 Kč

Akční cena

2 590 Kč
Vitar soda
100 g
Doplněk stravy.

Akční cena

39 Kč
Běžná cena 49 Kč

Sarapis Soja
60 cps.
Doplněk stravy. (1 cps. = 8,32 Kč)

Akční cena

499 Kč
Běžná cena 549 Kč

Běžná cena 2 990 Kč

Wobenzym
800 tbl.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
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Vlastní značka 3 za 2

Dr.Max
Vitamin B
Complex Forte
100 tbl.

Běžná cena za 1 ks

169 Kč

• vitaminy B1, B2 a B7 přispívají
ke správné činnosti nervové soustavy
• vitaminy B3 a B5 napomáhají ke snížení míry únavy a vyčerpání
V nabídce také Dr.Max Vitamin B Complex Forte,
20 tbl., běžná cena 49 Kč/ks.
Doplňky stravy.

Dr.Max
Vitamin C
Imuno Akut
30 cps.

Běžná cena za 1 ks

139 Kč

• kombinace silné dávky
vitaminu C, zinku
a extraktu z echinacey
• s postupným uvolňováním až 12 hodin
Doplněk stravy.

Běžná cena za 1 ks

179 Kč
Běžná cena za 1 ks

• magnesium přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální činnosti svalů

Dr.Max
Silymarin
Premium
30 cps.

• vitaminy skupiny B (B1, B6 a B12) přispívají k normální
funkci nervové soustavy a k normální psychické činnosti

• cholin přispívá k udržení normální funkce
jater a ke správnému metabolismu tuků

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Dr.Max
Magnesium Sticks 400 mg, 30 sáčků

149 Kč

Běžná cena za 1 ks

219 Kč
Dr.Max
Iron fruit
245 ml

Běžná cena za 1 ks

• železo přispívá ke správné
tvorbě červených krvinek
a hemoglobinu

www.drmax.cz

• velmi dobře vstřebatelné
• vhodné pro těhotné
a kojící ženy
Doplněk stravy.

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.

Dr.Max
Simethicon 80 mg
60 cps.

99 Kč

• měkké a snadno polykatelné kapsle
• simethicon je látka s protipěnivým efektem
Doplněk stravy.

Běžná cena za 1 ks

79 Kč

Běžná cena za 1 ks

99 Kč

Dr.Max
Psyllium
200 g

Dr.Max
Coenzyme Q10
s thiaminem
30 cps.

Běžná cena za 1 ks

299 Kč

Dr.Max
PRO32
Zubní pasty,
více druhů, 75 ml

• v trávicím traktu zvětšuje
až 40× svůj objem
při vzniku gelu

• extrémně vysoká dávka koenzymu Q10

• Intensive – pro ochranu dásní
• Sensitive – komplexní péče o citlivé zuby
• Whitening – intenzivní odstraňování skvrn
• Junior – pro děti od 6 let

• obsahuje thiamin, který přispívá k normální psychické
činnosti, k normální činnosti srdce a nervové soustavy

V nabídce také Dr.Max PRO32 Zubní
pasta Kids, 50 ml, běžná cena 59 Kč/ks.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Kosmetické přípravky.

• psyllium je přírodní vláknina

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Ušetřete až polovinu
z doplatku na recept.
Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných
na recept 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 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 stránkách kartavyhod.drmax.cz.

www.drmax.cz
ÚZKOST? NERVOZITA?
PODRÁŽDĚNOST?

SÉDATIF PC®
ZMÍRNÍ PŘÍZNAKY STRESU BĚHEM DNE
A ZKVALITNÍ VÁŠ SPÁNEK V NOCI
K léčbě úzkosti, emočního napětí
a lehkých poruch spánku
Bez věkového omezení
	Mohou užívat i těhotné
a kojící ženy

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 279 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Sédatif PC® je homeopatický léčivý přípravek užívaný
tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí
a k léčbě lehkých poruch spánku. Lék k orálnímu podání.

Novoroční předsevzetí
NiQuitin Clear 21 mg,
transdermální náplasti, 7 náplastí

KOMBINOVANÁ TERAPIE
NiQuitin mini 4 mg,
lisované pastilky
60 pastilek

• pomáhají při odvykání kouření
• 24hodinová kontrola
při odvykání kouření

Akční cena

449 Kč

• zmírňují abstinenční příznaky

Běžná cena 499 Kč

Náplasti přípravku NiQuitin
Clear se mohou používat buď samostatně,
nebo v kombinaci s orálními formami nikotinu.
Kombinovaná terapie poskytuje větší šanci
přestat s kouřením než samotné náplasti.*
*

V nabídce
také NiQuitin
Freshmint 4 mg,
léčivá žvýkací
guma, 100 ks,
za 629 Kč.

Akční cena

449 Kč

Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.

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

Běžná cena 499 Kč

V novém roce bez cigaret
PRO VŠECHNY, KTEŘÍ
TO MYSLÍ VÁŽNĚ!

Udělej něco neobyčejného!

Akční cena

749 Kč

Široký sortiment
přípravků
Nicorette®
Vám pomůže.

Běžná cena 799 Kč

Akční cena

749 Kč

Akční cena

499 Kč

Běžná cena 849 Kč

Běžná cena 599 Kč

Akční cena

249 Kč

Akční cena

429 Kč
Běžná cena 499 Kč

Akční cena

179 Kč

749 Kč

Běžná cena 229 Kč

Běžná cena 849 Kč

Akční cena

Běžná cena 299 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette® FreshFruit Gum, Nicorette® Icemint Gum, lisované pastilky Nicorette®
Mint 45 mg a 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. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch
25 mg / 16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice. CZ-NI-2000090.

-200 Kč

-200 Kč

Lipoxal
Radical
90 tbl.

Bellasin
Effect
90 tob.

Přestaňte hubnout,
zhubněte!
• zelený čaj přispívá
ke spalování tuků
• guarana podporuje
snížení hmotnosti
• vinná réva
redukuje celulitidu
Doplňky stravy. (1 tbl. = 5,54 Kč)

Akční cena

499 Kč
Běžná cena 699 Kč

V nabídce také
Lipoxal Radical,
180 tbl., za 899 Kč.
(1 tbl. = 4,99 Kč)

• nové složení
s dvojnásobnou
dávkou zeleného
čaje a guaranou
pro efektivní
hubnutí a intenzivní
spalování tuků u zralých žen
Doplněk stravy. (1 tob. = 7,77 Kč)

Akční cena

699 Kč
Běžná cena 899 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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-100 Kč

TEREZIA
Hlíva ústřičná
+ lactobacily
60 + 60 cps.

Akční cena

369 Kč

Běžná cena 469 Kč
• originální hlíva od českého
výrobce bez příměsí a konzervačních látek

• s deklarovaným množstvím betaglukanů a 3 kmeny
probiotických kultur v množství 10 mld. v denní dávce

-20 Kč

-40 Kč

Swiss
NatureVia®
VITAMIN D3-Efekt
1 000 I.U.
90 tbl.

LINEX®
COMPLEX
14 tob.

• vitamin D – „sluneční vitamin“
pro podporu imunity,
zdravé kosti, zuby
a vstřebávání vápníku
• denní dávka v 1 malé tabletce

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,08 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,43 Kč)

-200 Kč

-30 Kč

Probiotikum
k doplnění bakterií
střevní mikroflóry
Akční cena

129 Kč
Běžná cena 149 Kč

• betaglukan je kvasničného původu
s garancí čistoty minimálně 80 %

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1,
B2, B6 a zinek. Není určen k náhradě pestré stravy. (1 tob. = 12,79 Kč)

Imunit
Echinaceové
kapky, 100 ml
• díky extraktu z kořene
echinacey a selenu podporují
obranyschopnost organismu

Akční cena

499 Kč

• dávkování 1 tobolka denně

V nabídce také Imunit
Echinaceové kapky, 190 ml,
za 299 Kč. (100 ml = 157,37 Kč)

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,16 Kč)

Doplňky stravy.

-70 Kč

-60 Kč

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

Běžná cena 699 Kč

Akční cena

249 Kč

• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce*
• DHA pak také k normální funkci mozku a zraku**
Příznivého účinku se dosáhne při užívání 250 mg EPA a DHA denně.
Příznivého účinku se dosáhne při užívání 250 mg DHA denně.

**

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,38 Kč)

-30 Kč

Akční cena

169 Kč
Běžná cena 199 Kč

SWISSDENT COLOURS
zubní kartáčky
Soft-Medium
3 ks
• výhodné balení zubních kartáčků
s patentovaným zástřihem čisticích vláken
• malá hlavice i pro špatně dostupná místa
Zubní kartáčky.

269 Kč

Akční cena

• vysoká dávka omega-3 prémiové
Běžná cena 319 Kč
kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak

*

179 Kč

• vitamin B6 a zinek přispívají
k normální funkci imunitního
Běžná cena 219 Kč
systému a vitaminy B2 a B6
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání

-40 Kč

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

Akční cena

Tebokan® 120 mg
30 tbl.

Běžná cena 299 Kč

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

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 239 Kč

Akční cena

269 Kč

• Špatně se soustředíte nebo si nemůžete vzpomenout?

• více kolostra s min.
obsahem 30 % IgG

• Trpíte ušními šelesty?

• patentovaný betaglukan Yestimun®

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

• vitamin C, selen a zinek pro podporu
správné funkce imunitního systému

Běžná cena 329 Kč

Doplněk stravy. (1 cps. = 8,97 Kč)

1+1

-30 Kč

parodontax
EXTRA 0,2%
ústní voda, 300 ml

Běžná cena za 1 ks

119 Kč

• pomáhá zabraňovat tvorbě zubního plaku
• intenzivní péče při problémech s dásněmi*
• až 12hodinový účinek
• 0,2% chlorhexidin diglukonát
Akční cena
• bez alkoholu

Meridol
zubní pasta, 75 ml

Při čištění zubů zubní pastou
parodontax 2× denně.

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

*

Kosmetický přípravek.

139 Kč
Běžná cena 169 Kč

• podporuje přirozenou regeneraci podrážděných dásní
• chrání zuby

Kosmetický přípravek.
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-40 Kč

-60 Kč

Akční cena

189 Kč

Baldriparan®
30 tbl.

Běžná cena 229 Kč

• rostlinný léčivý přípravek ke zmírnění
poruch spánku a k úlevě od mírného nervového napětí
• pro dospělé a děti od 12 let
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Baldriparan je léčivý přípravek
s účinnou látkou valerianae extractum siccum k vnitřnímu užití.

-80 Kč

PERSEN® forte
40 tvrdých tob.

Akční cena

• léčivý přípravek obsahující
rostlinné extrakty se zklidňujícím
a uvolňujícím účinkem

259 Kč
Běžná cena 319 Kč

• navozuje vnitřní klid, zbavuje pocitu strachu,
obnovuje psychickou rovnováhu
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-20 Kč

Paranit
Extra silný
sprej
100 ml

Akční cena

349 Kč

Nutridrink
balíček, 7 + 2

• odstraní vši do 5 minut

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

• klinicky prokázaná 100% účinnost*

*

Běžná cena 429 Kč

• chrání před opakovanou
nákazou až do 72 hodin*
• dermatologicky testován, bez silikonů
V nabídce také ostatní druhy Paranitu za akční ceny.

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

Ochrana faktorem LPF a aktivita proti vším byly prokázány ex vivo. Paranit
sprej zabíjí 100 % vší a téměř 100 % hnid. Pro úspěšné ošetření proti hnidám
doporučujeme nechat působit 10 minut. Používejte dostatečné množství
produktu a důkladně vyčešte všechny hnidy.

*

Akční cena

299 Kč

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

Běžná cena 319 Kč

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Zdravotnické prostředky.

iD Pants Large
navlékací kalhotky
Spolehlivé řešení při úniku moči
• vysoká savost včetně
pohlcení zápachu
• diskrétní, vypadají jako
běžné spodní prádlo

Akční cena

289 Kč

Akční cena

189 Kč

Běžná cena 309 Kč

V nabídce také velikost
Medium za akční ceny.

Běžná cena 209 Kč

Zdravotnické prostředky.

-30 Kč

-20 Kč

TENA Lady Pants Noir M, 9 ks
• první černé inkontinenční kalhotky TENA Lady Pants Noir
• vypadají jako spodní prádlo, chrání jako TENA

FAKTU
20 čípků
• neinvazivní varianta
léčby hemoroidů

Akční cena

139 Kč
Běžná cena 169 Kč

• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění

• jsou diskrétním řešením pro ženy se středním
až silným únikem moči a poskytují
diskrétní ochranu proti
přetečení, vlhkosti i zápachu
• ve velikosti Medium a Large

• účinný proti bolesti

V nabídce také TENA Lady Pants
Noir L, 8 ks, za 169 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

Zdravotnické prostředky.

Akční cena

189 Kč
Běžná cena 209 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Pro zdraví a krásu
URIAGE Roséliane
celá řada

-90 Kč

• péče o citlivou pleť se sklonem k začervenání

1+1

• hydratuje a poskytuje pleti
dlouhodobý komfort

Akční cena

339 Kč
Běžná cena 429 Kč

Uriage Roséliane
Krém
40 ml
Uriage Roséliane
Maska
40 ml

Eucerin
AtopiControl
Acute krém
40 ml
• byl vyvinut speciálně tak,
aby intenzivně pečoval
o pokožku s projevy
atopické dermatitidy
• neobsahuje parfemaci
a lze jej použít
na problematická místa
tak často, jak potřebujete

Uriage Roséliane
Dermočisticí fluid
250 ml

• prokazatelně zlepšuje
kvalitu spánku a kvalitu
života uživatelů s pokožkou
se sklony k atopickému ekzému

Uriage Roséliane
CC tónovaný krém
s SPF 30, 40 ml

Uriage Roséliane
Výživný krém
40 ml

Při nákupu dvou libovolných přípravků značky Uriage z řady Roséliane
zaplatí držitel Karty výhod Dr.Max za levnější z nich 0,01 Kč.
Kosmetické přípravky.

URIAGE
Bariéderm
Dermatologický
Cica olej
100 ml
• regenerační olej
pro masáž strií
a nedávných jizev
• zvláčňuje pokožku
a pomáhá
předcházet
tvorbě strií
• koriguje viditelnost
již vzniklých jizev

Sleva 20 % platí pro držitele Karty výhod Dr.Max
na přípravky značky Eucerin z řady AtopiControl.
Kosmetické přípravky.

URIAGE
Intimní hygiena

-100 Kč

• vhodný pro dospělé, děti a kojence od tří měsíců

• zklidňuje podráždění
a zmírňuje
pocit svědění

Osvěžující mycí gel
na intimní hygienu
500 ml

nově

ve velkém
balení

Zklidňující čisticí
gel na intimní
hygienu
100 ml
Akční cena

229 Kč
Běžná cena 329 Kč

Osvěžující mycí gel
na intimní hygienu
200 ml

Akční cena

299 Kč
Běžná cena 399 Kč

Akční cena

Akční cena

229 Kč

299 Kč
Běžná cena 449 Kč

Běžná cena 329 Kč
Kosmetický přípravek.

Kosmetické přípravky.
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Pro zdraví a krásu
-150 Kč

-100 Kč

NUANCE
Glamour
tělový krém
200 ml
• r egeneruje
a hydratuje pokožku
• p ro všechny typy pleti
• v ysoký účinek díky
komplexu přírodních
aktivních látek
Akční cena

449 Kč
Běžná cena 599 Kč
Kosmetický přípravek.

199 Kč
Bi-Oil Gel
pro suchou kůži
100 ml

Běžná cena 299 Kč

• přípravek s přelomovým složením, kde je voda
unikátně nahrazena olejem
• silné hydratační vlastnosti pro suchou kůži
Kosmetický přípravek.

NUANCE oční krémy, všechny řady
• p rvní příznaky stárnutí se projevují právě okolo očí,
nezapomínejte proto na péči o oční okolí
• pleť v okolí očí je jemnější a sušší, klasický krém na obličej na ni nepatří
Nuance Hyaluron
HA5 Active oční krém
pro všechny typy pleti
15 ml
• hydratuje a vypíná pleť
• v yplňuje vrásky a redukuje váčky pod očima

Akční cena

299 Kč
Běžná cena 449 Kč
Akční cena

299 Kč
Kosmetické přípravky.

Akční cena

Běžná cena 449 Kč

Nuance Magical
Anti-Ageing
Complex
oční krém
pro všechny
typy pleti
15 ml
• hydratuje pleť
• v yživuje a zlepšuje
elasticitu pleti

Nuance Magical
Supreme Lifting
pro všechny typy pleti
15 ml
• pomáhá vyhlazovat vrásky
a předchází tvorbě nových
• v yplňuje pokožku kolem očí
Akční cena

349 Kč
Běžná cena 499 Kč

Nuance
Caviar and Pearl
Absolute Eye Cream
oční krém
15 ml
• v yživuje, hydratuje
a regeneruje pleť
• obsahuje výtažek z perel
pro rozjasnění pleti
Akční cena

499 Kč
Běžná cena 649 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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-40 Kč

-100 Kč

-100 Kč

Systane™ ULTRA
zvlhčující
oční kapky
bez konzervačních látek, 10 ml

Akční cena

149 Kč
Běžná cena 189 Kč

Marťánci
Gummy
Echinacea
50 + 20 tbl.

Ocuvite
LUTEIN forte
60 + 30 tbl.

• s echinaceou, vitaminem C a zinkem, které přispívají
ke správné funkci imunitního systému

• s luteinem, zeaxantinem, vitaminy C a E a zinkem,
který přispívá k udržení normálního stavu zraku

V nabídce také SystaneTM COMPLETE Běžná cena 319 Kč
zvlhčující oční kapky, 10 ml, za 249 Kč.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,13 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

Zdravotnické prostředky.

-50 Kč

-40 Kč

Zovirax Duo
50 mg/g +
10 mg/g
krém, 2 g

Immunodrop
Sakei ochranný
oční roztok, 8 ml

• krém na léčbu oparu
s dvojím složením:
– zabraňuje množení viru
– pomáhá léčit zánět
• pomáhá zastavit
vznik puchýřků

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 299 Kč

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

Akční cena

399 Kč
Běžná cena 499 Kč

• poskytují rychlou úlevu suchým, unaveným
a podrážděným očím
Akční cena
• vhodné také pro použití
s kontaktními čočkami

219 Kč

Běžná cena

209 Kč

• unikátní probiotický oční
roztok, který aktivuje odpověď
imunitního systému
• obnovuje ochrannou bariéru proti
Akční cena
vnějším mikrobiálním látkám
• navozuje přirozenou rovnováhu
slz během očních infekcí nebo
po nich (zánět spojivek, blefaritida, Běžná cena 269 Kč
blefarokonjunktivitida a ječné zrno)

OPTI-FREE®
Express®
355 ml

Zdravotnický prostředek.

Zdravotnický prostředek.

229 Kč

Kendamil
pokračovací
kojenecké
mléko 2
900 g

• víceúčelový dezinfekční roztok
OPTI-FREE® Express® nejen
čistí, ale také dezinfikuje
kontaktní čočky a poskytuje
každodenní pohodlí

V nabídce také
Kendamil batolecí mléko 3,
900 g, za 349 Kč.

• z plnotučného mléka
• bez palmového oleje
Akční cena

349 Kč
Běžná cena 399 Kč

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 38,78 Kč)

Celé portfolio Kendamilu najdete na www.drmax.cz
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Péče o dítě
-50 Kč

-60 Kč
Akční cena

119 Kč

Sunar® Complex
2, 3, 4 a 5, 600 g

Běžná cena 179 Kč

BEBELO Baby
Winter Cream, 50 ml

Nové, vylepšené složení s mléčným
tukem, bez palmového oleje

• ochranný, pečující a vyživující
dětský krém na zimní období

• komplexní péče pro spokojené bříško
• vápník a vitamin D pro normální
růst a vývoj kostí dítěte
*

*

Akční cena

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

*

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální kojenecká mléka.
Více o výrobcích na www.sunar.cz. (100 g = 33,17 Kč)

199 Kč
Běžná cena 249 Kč

NUTRILON
PRVNÍ HNED
PO MAMINCE*

multi-sanostol
300 g

**

(včetně příchutí)

• s unikátní směsí prebiotik
GOS/FOS inspirovanou
mateřským mlékem

• užívá se k prevenci a při
nedostatku vitaminů

Při koupi 6 ks

299 Kč/ks

• pro podporu imunity
a zdravého vývoje
Vašeho miminka***

• při ztrátě chuti k jídlu,
při poruchách vývoje a růstu
• ke zlepšení celkového
stavu po prodělané nemoci

Běžná cena 399 Kč/ks

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. Potravina pro zvláštní výživu. (při
využití akce 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 09/2019 – 08/2020. **Tvrzení Nutricia podloženo průzkumem provedeným společností Nielsen (4.–29. 11. 2019, N = 204 pediatrů, telefonické dotazování, celá Česká republika).
***
Nutrilon, tak jako všechna pokračovací kojenecká výživa, obsahuje vitaminy C a D, které přispívají k normální funkci imunitního systému, vitamin D je navíc potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí.

Hami 12+, 24+
600 g

Kosmetický přípravek.

-20 Kč

Nutrilon 2–4, 800 g

-70 Kč

• obsahuje extrakt z alpské
„sněžné řasy“, která hydratuje
pokožku a chrání v chladu

Akční cena

179 Kč

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 219 Kč

• v těhotenství a období kojení,
vhodný pro děti od 1 roku, mladistvé a dospělé
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-30 Kč

Běžná cena 249 Kč

• jedinečné složení pro malé bříško
• lahodná chuť
• potřebné živiny pro správný růst a vývoj*
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 199 Kč. (100 g = 24,88 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 vývin kostí u dětí.
Kojení je pro dítě nejlepším způsobem výživy. Batolecí mléko má být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. (100 g = 29,83 Kč)

-20 Kč

-30 Kč

Panadol
pro děti
jahoda
24 mg/ml
100 ml
• snižuje horečku a mírnou
až středně silnou bolest
• vhodný pro děti od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol a barviva

Akční cena

149 Kč

Nurofen
pro děti, 100 ml
• suspenze pro děti již od 3 měsíců
s hmotností nad 5 kg
• účinná úleva od horečky a bolesti
• obsahuje dávkovací stříkačku
pro snadné a přesné dávkování
Akční cena

119 Kč

Běžná cena 139 Kč
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou paracetamol k vnitřnímu užití.

Akční cena

119 Kč

V nabídce také Nurofen pro děti
Jahoda, 100 ml, za 119 Kč a Nurofen Běžná cena 149 Kč
Junior Pomeranč 100 mg, 12 žvýkacích tob., za 129 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

Sudocrem®
MULTI-EXPERT
125 g

Běžná cena 179 Kč

• odborník na různé potřeby pokožky
• ochranný krém pro podporu léčby a prevence:
– plenkové dermatitidy
– odřenin
– podrážděné pokožky
Zdravotnický prostředek.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
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Nízké ceny pro Vaše zdraví
-50 Kč

-50 Kč

Běžná cena

79 Kč
Rukavice
vyšetřovací,
latex s pudrem,
velikost M, 10 ks
• jednorázové rukavice latexové
• lehce pudrované
• dvě různé velikosti M a L, baleno po 10 ks
Zdravotnický prostředek.

-140 Kč

Akční cena

Taffix
nosní sprej
1g

499 Kč
Běžná cena 549 Kč

Vytvořte si bariéru proti virům!
• vytváří bariéru proti vniknutí virů do dýchacích cest
• blokuje až 99 % SARS-CoV-2

Nanorouška,
velikost S, M, L, 5 ks

Dr.Max
Čisticí gel
na ruce
500 ml

• třívrstvá mechanická bariéra
srovnatelná s třídou FFP3
= účinnost filtrace na částice
0,6 μm je přes 98 %
• český výrobek, patentován
a laboratorně testován

• působí po dobu až 5 hodin

• tři různé velikosti – dětská (S),
dámská (M) a pánská (L)

Zdravotnický prostředek.

Zdravotnické prostředky.

Akční cena

499 Kč
Běžná cena 639 Kč

• čistí bez oplachování
• s antibakteriálním účinkem
• zvlhčuje pokožku
• nelepí

Akční cena

299 Kč
Běžná cena 349 Kč

Kosmetický přípravek.

-10 Kč

Ústenka dětská
modrá/růžová s gumičkami
5 ks
• ústenka dětská jednorázová
třívrstvá s mikrobiálním
filtrem z netkané textilie
Akční cena

59 Kč

• nosní modelační pásek, gumička
pro snadné a rychlé uchycení
• nesterilní, pouze pro jednorázové použití

Běžná cena 69 Kč

• balení obsahuje 5 ks
Zdravotnické prostředky.

-20 Kč

Ústenka
chirurgická
s gumičkami
10 ks v balení

-20 Kč

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 119 Kč

2 ks

v balení

Respirátor FFP2
PREMIUM
2 ks

• ústenka jednorázová 3vrstvá
s mikrobakteriálním filtrem z netkané textilie

• 5vrstvý respirátor třídy FFP2

Cena za 1 roušku 9,90 Kč.

• účinnost filtrace je nejméně 95 %

Zdravotnický prostředek.

Zdravotnický prostředek.

• příjemný a komfortní,
univerzální velikost

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. 1. 2021 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.

Akční cena

99 Kč
Běžná cena 119 Kč

