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MICELÁRNÍ 
KOUZLA 

PRO 
CITLIVOU 

PLEŤ

Micelární voda  
BIODERMA  
Sensibio H2O   
500 ml

Akční cena

299 Kč
Běžná cena
499 Kč

Ušetříte
200 Kč

1+1
na hydratační krém

Bioderma Sébium

Bioderma Sébium Hydra 
hydratační krém

40 ml

Při nákupu 2 hydratačních krémů Bioderma Sébium 40 ml zaplatíte za
druhý z nich pouze 0,01 Kč.

299 Kč



Akční cena

525 Kč
Běžná cena
699 Kč

Ušetříte
174 Kč

Avène PhysioLift Denní 
vyhlazující krém proti 

vráskám  35+

30 ml

Akční cena

525 Kč
Běžná cena
699 Kč

Ušetříte
174 Kč

Avène YsthéAL Emulze 
proti prvním vráskám 
25+ 30 ml

Akční cena

645 Kč
Běžná cena
859 Kč

Ušetříte
214 Kč

Avène Sérénage 
Sjednocující výživný 
revitalizační krém 50+  
40 ml

Anti-age efekt díky látkám pleti vlastním Urban concept: Comodynes
Pulzující město, hluk, práce, schůzky, káva, zábava, 
skvělá večeře, noc v klubu a romantika podél řeky. 
Comodynes je značka pro ty, jejichž den má nejméně 
30 hodin a město je pro ně džungle plná výzev. 

Comodynes ve svých produktech kombinuje špičkovou 
dermatologickou kvalitu, nejnovější technologie a vědecké 
poznatky péče o pleť. Ale zároveň myslí na design, který usnadní 
vaše beauty rituály a nemusíte v koupelně trávit mládí. 

Není náhoda, že v roce 1996 Comodynes jako jeden z prvních 
představil vlhčené kosmetické ubrousky. Tahle značka dobře ví, jak 
šetřit váš čas. #rozjeďto!

Sleva 100 Kč při nákupu vybraných produktů proti vráskám z řad Hyaluron-Filler, Volume-Filler,
Hyaluron-Filler + Elasticicty, Q10 Active, Even Brighter a Hyal-Ureal.
Sleva 25 % platí na vybrané produkty Avène z řad YsthéAL, PhysioLift a Sérénage.

NOVINKA

159 Kč

159 Kč

39 Kč

39 Kč

Comodynes Easy 
Peeling ubrousek   

1 ks

Comodynes 
Samoopalovací 
ubrousek original   
1 ks

Comodynes Hydratační 
gelová maska   

30 ml

Comodynes 
Regenerační gelová 

maska
30 ml

159 Kč

Comodynes Čisticí
gelová maska   

30 ml

Kyselina hyaluronová se v pleti přirozeně 
vyskytuje, ale s věkem její množství klesá. 
Přípravky Eucerin Hyaluron-Filler nejen 
že kyselinu hyaluronovou do pleti dodají, 
navíc také dokáží stimulovat její vlastní 
tvorbu v pleti. 

Díky tomu pomáhají vyplňovat vrásky a pleť bude 
hladší a krásně vláčná.

V každém věku žena řeší různé problémy s pletí. Všechny 
tyto problémy souvisejí s hormonálními změnami 
v různých fázích života ženy.

Vrásky do značné míry souvisejí s hormonálními změnami, zejména 
v období menopauzy, ale pozor, první vrásky se objevují již od 25 let
a je potřeba dbát na prevenci.

Značka Eau Thermale Avène dokáže účinně uspokojit potřeby pleti 
každé ženy. Patentované aktivní látky zaručují vysokou účinnost 
a snášenlivost citlivou pletí. Řada YsthéAL je vhodná pro první vrásky, 
řada PhysioLift pro hlubší vrásky žen od 35 let a řada Sérénage pak pro 
ženy ve věku od 50 let se zralou pletí.

Termální voda Avène zklidňuje, zjemňuje a působí proti podráždění 
citlivé pleti. Její léčivé účinky potvrzuje ročně až 2800 pacientů, kteří
se léčí v Termálních lázních Avène již od roku 1743. 
Tato voda je základní ingrediencí všech přípravků 
značky Eau Thermale Avène.

Rozdílný věk, rozdílná pleť

25 %
na péči proti 

vráskám

SLEVA

na péči proti

vráskám

SLEVA

100 Kč

Akční cena

649 Kč
Běžná cena
749 Kč

Ušetříte
100 Kč

EUCERIN 
Hyaluron-Filler

denní krém
 50 ml

EUCERIN Hyaluron-Filler + 
Elasticity denní krém

50 ml

Akční cena

649 Kč
Běžná cena
749 Kč

Ušetříte
100 Kč

 V nabídce také Comodynes samoopalovací ubrousek 
intensive 1 ks a Comodynes Vyživující gelová maska 30 ml



Suchá pokožka?
Letos na podzim se nemusíte těšit na sezonu 
huňatých šál, velkých roláků a pletených čepic, aby se 
skryla problematická místa vaší pokožky. 

Vybrali jsme pro vás několik špičkových bojovníků proti 
nedokonalostem.

Dokonalé, a přitom superjemné čištění je základ, vyzkoušejte 
Čisticí pěnicí gel od La Roche-Posay, od stejné značky se vám 
bude hodit i Duo péče proti nedokonalostem, má konzistenci 
gel-krému, zajišťuje 24hodinovou hydrataci, zmatnění pokožky
a mírní projevy problematické pokožky. 

Nové cesty za krásnou pletí
Vyzkoušejte produkty Vichy se sílou mineralizující termální vody. Voda, která vyvěrá ze země ve 
francouzském městečku Vichy, obsahuje unikátní mix minerálů, které mají blahodárný vliv na pleť. 
Vyzkoušejte produkty Vichy a získejte navíc taštičku s miniprodukty. 

taštička se 4 mini-

produkty Vichy
NAVÍC

Při nákupu vybraných produktů značky Vichy z řady Aqualia Thermal, Neovadiol, Idealia,
Slow Âge, Liftactiv, Minéral, Normaderm, Nutrilogie a Purete Thermale v minimální hodnotě 690 Kč

získáte NAVÍC Vichy taštičku se 4 miniprodukty za 0,01 Kč.

na péči o pleť

Effaclar

SLEVA

200 Kč

La Roche-Posay 
Effaclar Duo péče 
proti nedokonalostem  
40 ml

La Roche-Posay
Effaclar Čisticí 

pěnicí gel
 200 ml

Při nákupu 2 produktů značky La Roche-Posay z řady Effaclar získáte slevu 200 Kč.

VICHY Slow Âge 
Denní péče normální 
až smíšená pleť
50 ml

VICHY taštička 
Slow Âge

399 Kč

349 Kč

Vichy Minéral 89  
Posilující a vyplňující 
hyaluron-booster 
50 ml

Chraňte ji před prvními chladnými dny
s přípravky La Roche-Posay!



Cítit se příjemně ve své kůži díky Ovsu Rhealba®     
Svědění, pálení, pnutí… cítíte se nepříjemně ve své suché, křehké, 
atopické kůži? Nechte se hýčkat přírodní kosmetikou A-Derma 
Exomega Control s obsahem Ovsa Rhealba®  

Výjimečný Oves Rhealba® 
Tento oves byl francouzskými laboratořemi A-Derma vybrán pro 
své jedinečné vlastnosti: zklidňující a vyživující účinky, tedy pro to, 
co vaše suchá a atopická kůže potřebuje. 

Exomega Control pro hygienu i péči  
Vyzkoušejte sprchový gel nebo olej, po koupeli si dopřejte 
uklidňující péči mléka, krému nebo balzámu. Exomega Control 
pečuje o všechny členy vaší rodiny včetně nejmenších pokladů. 
Zažijte ten pocit, kdy se cítíte ve své kůži skvěle.

Obnovte svou pleť před prvním mrazíkem
Letní horka, spousty slunečních paprsků a krůpěje 
potu stály vaši pokožku spoustu sil. Po prázdninách 
je vaše pokožka vysušená a potřebuje hloubkově 
rehydratovat. 

Pokožka se obnovuje způsobem 
relipidace, postupným znovuzískáním 
přirozených lipidů, které jsou součástí 
ochranné kožní bariéry. Vybrali jsme pro 
vás několik přípravků, které pomohou 
rychlejší regeneraci a následné ochraně.
Všechno začíná u mytí. Na šetrné čistění 
vyzkoušejte relipidační krémový gel 
Lipikar Syndet AP+ a na následnou 
hloubkovou hydrataci a zvláčnění pokožky 
Lipikar Baume AP+. Oba přípravky jsou 
natolik bezpečné, že jsou vhodné i pro 
novorozence od prvních dnů života. 

Vše z řady Lipikar od La Roche-Posay.
#hebkost

Buďte ve své kůži
Řada Avène Cleanance nabízí opravdu expertní péči o akné citlivé 
pleti. Obsahuje inovované aktivní látky, které cíleně působí na 
všechny příčiny vzniku akné dospívajících i dospělých, a Termální 
vodu Avène, která zklidňuje a snižuje začervenání.

na řadu A-Derma 

Exomega Control

SLEVA

100 Kč

Sleva 100 Kč platí při nákupu libovolného produktu značky A-Derma z řady Exomega Control.
Sleva 25 % platí na vybrané produkty Avène z řady Cleanance.

25 %
na řadu Cleanance 

pro aknózní pleť

SLEVA

Akční cena

319 Kč
Běžná cena
419 Kč

Ušetříte
100 Kč

A-Derma
Exomega Control
Emolienční mléko
200 ml

A-Derma Exomega 
Control Zvláčňující 
sprchový olej
200 ml

Akční cena

169 Kč
Běžná cena
269 Kč

Ušetříte
100 Kč

Avène Cleanance 
Micelární voda na akné

400 ml

Avène Cleanance 
EXPERT Péče na 
všechny projevy akné
40 ml

na řadu Lipikar

SLEVA

100 Kč

La Roche-Posay Lipikar 
Baume AP+ relipidační 
tělový balzám
400 ml

La Roche-Posay
Lipikar AP+ stick

15 ml

La Roche-Posay Lipikar 
Syndet AP+ relipidační 

čisticí krémový gel
200 ml

Při nákupu produktů značky La Roche Posay z řady Lipikar v minimální hodnotě 399 Kč získáte slevu 100 Kč.

449 Kč

549 Kč

349 Kč

Akční cena

325 Kč
Běžná cena
429 Kč

Ušetříte
104 Kč

Akční cena

339 Kč
Běžná cena
449 Kč

Ušetříte
110 Kč



Neuvěřitelně sexy
Zářivě sametová pleť se zlatavými odlesky, nejjemnější 
péče o každou píď vaší pokožky a božsky smyslná 
vůně. Olej Nuxe vás svede. 

Zamilujete si i jeho kosmetické vlastnosti, snadno se roztírá, 
nelepí, je lehký a pokožku krásně zvláčňuje a vyživuje. Můžete 
ho používat na obličej i tělo. Aplikujte po koupeli, kdy je kůže 
rozehřátá a připravená absorbovat všechny výživné látky oleje 
Nuxe. Včetně té úžasné vůně!

Právě nezaměnitelná kořenitá vůně s nádechem orientální exotiky 
si vysloužila vlastní flakón a vy si ji nově můžete pořídit ve formě 
Delikátní tělové vůně.

taštička NuxeNAVÍC

Nuxe
Zázračný olej
100 ml

Při nákupu produktů značky Nuxe v minimální hodnotě 390 Kč získáte NAVÍC kosmetickou tašku za 0,01 Kč.
*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nuxe delikátní 
tělová vůně
100 ml

KLORANE FORCE 
KÉRATINE 
Koncentrát při 
vypadávání vlasů
125 ml

KLORANE KERATIN caps, 
doplněk stravy

30 tobolek

KLORANE Šampon 
s chininem

a vitaminy B
400 ml

KLORANE Balzám na 
vlasy s chininem
a vitaminy B
200 ml

Při nákupu 3 libovolných produktů značky Klorane zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč. KLORANE KERATINcaps doplněk stravy.

na celou značku 

Klorane
3  za 2

Puressentiel 
Čisticí sprej 

41 esenciálních olejů*
200 ml

Akční cena

499 Kč
Běžná cena
589 Kč

Ušetříte
90 Kč

S nastupujícím podzimem padají nejen listy ze stromu, ale mnoho 
žen zaznamenává také zvýšené vypadávání vlasů. Zakročte 
včas díky fitness programu pro vaše vlasy od Klorane. Zpomalte 
vypadávání vlasů a posilte růst nových a pevnějších vlasů díky 
Klorane Force Kératine, koncentrátu při vypadávání vlasů. Tento 
koktejl“ vitaminů, chininu, kofeinu a keratinu rostlinného původu 

dodává energii vlasové pokožce a regeneruje vlasy. Aplikuje se 
2-3x týdně po dobu 3 měsíců, nemusí se oplachovat, a je vhodný
i pro kojící ženy. Dodejte vlasové pokožce a vlasům krásu
a sílu také „zevnitř“ díky Klorane Keratincaps, doplňku stravy 
s rostlinnými výtažky, vitaminy B, keratinem, selenem a zinkem. 
Váš program pro zdravé a silné vlasy ideálně doplňte šamponem 
a balzámem Klorane s výtažkem z chininu a vitaminy B. Vlasům se 
navrátí energie, pevnost a lesk.

Podzimní fitness pro vaše vlasy



Zákon krásných vlasů Prémiová vlasová péče 
Zeptali jste se někdy lidí, kteří mají krásné vlasy, 
jak to dělají? Možná to svedli na dobré geny, ale 
geny nejsou všechno. 

Spolehněte se na profesionály, výzkumné týmy
v laboratořích značky Eucerin kombinují účinné látky 
a pečující ingredience tak, aby se maximalizoval efekt 
dermatologické péče, ale zároveň aby byla kosmetika 
co nejšetrnější k vaší vlasové pokožce.

Francouzská značka Vichy nemá ve zvyku minout cíl. 
Do černého se trefila i v případě řady Dercos, která se 
specializuje na boj s lupy, vypadáváním vlasů a další 
problémy s vlasovou pokožkou. 

Značka Revalid® vznikla ve Švýcarsku s cílem poskytovat 
komplexní vlasovou péči s důrazem na ozdravení vlasů. Ať 
už použijete revitalizující šampon a kondicionér, výživnou 
regenerační masku, energizující vlasové tonikum s kofeinem 
či účinný šampon proti lupům.  

Vyzkoušejte také novinku proti vypadávání vlasů Revalid® 
Regrowth Serum s patentovanou aktivní složkou Redensyl®, 
která aktivuje kmenové buňky a díky tomu omezuje 
vypadávání vlasů, zvyšuje hustotu vlasů a stimuluje jejich 
růst. Toto inovativní řešení v sobě spojuje vědecké poznatky 
o vypadávání vlasů a švýcarskou kvalitu.

Kromě kosmetických přípravků Revalid doporučujeme také 
doplňky stravy, které přispívají k normálnímu stavu pokožky, 
nehtů a vlasů. Vyzkoušejte doplněk stravy ReviHair, který 
obsahuje kombinaci vysokého obsahu aminokyselin
a extraktu z přesličky rolní s komplexem vitaminů a minerálů.   

Přesvědčte se sami, nyní v nabídce výhodné balení Šamponu proti 
lupům a Šamponu proti vypadávání vlasů od značky Eucerin.

Komplexní řada nabízí několik druhů šamponů, kondicionérů
a vlasových kúr.

Dr.Max ReviHair 
Komplexní péče
o vlasy, nehty
a pokožku
60 kapslí

Akční cena

199 Kč
Běžná cena
249 Kč

Ušetříte
50 Kč

Revalid Regrowth 
Serum. Sérum 

pro obnovu růstu 
vlasů
50 ml

Akční cena

599 Kč
Běžná cena
649 Kč

Ušetříte
50 Kč

Eucerin Šampon 
proti vypadávání 
vlasů duopack
2x250 ml

Vichy Energizující 
šampon na vlasy
400 ml

Vichy Šampon
na normální vlasy

400 ml

DUOPACK

Eucerin Šampon proti 
lupům duopack
2x250 ml

ZA CENU

AKČNÍ NABÍDKA

400 ml

200 ml

NOVINKA

Doplněk stravy.
1 tbl. = 3,31 Kč

519 Kč

519 Kč 369 Kč

369 Kč



Blue Light

Akční cena

299 Kč
Běžná cena
339 Kč

Ušetříte
40 Kč

Merz Spezial Dražé 
doplněk stravy
60 dražé Akční cena

999 Kč
Běžná cena
1150 Kč

Ušetříte
151 Kč

MartiDerm Platinum 
Photo-Age s 15% 

vitaminem C
10 × 2 ml

Akční cena

1179 Kč
Běžná cena
1290 Kč

Ušetříte
111 Kč

INCA Collagen
30 sáčků

Máte vyvážený jídelníček, perfektní životosprávu a chodíte brzy 
spát? Dobrá, tuhle stránku můžete přeskočit. Pestrá strava, bohatá 
na vitaminy, minerály, ale i proteiny, kolagen nebo aminokyseliny 
vám zajistí dostatečný přísun látek, které vaše tělo potřebuje, aby 
mohlo zapracovat na kráse vašich vlasů, nehtů a pleti. 

Jenže většina z nás žije hektický život, páchá výživové hříchy, jí málo 
ovoce a zeleniny a s životosprávou je to tak… střídavě polojasno. 

Vaše krása tím ale trpět nemusí, pomozte jí zevnitř. Vybrali jsme pro 
vás dva osvědčené doplňky stravy, které působí jako elixír mládí. 

Zároveň vaší pleti dodejte i vnější vzpruhu díky unikátnímu složení 
séra v ampulích MartiDerm. Ampule obsahují 15 % vitaminu C 
a 3 % proteoglykanů (bílkovinové molekuly), které zlepšují strukturu 
a elasticitu pleti. Doplněk stravy.

1 sáček = 39,30 Kč

Doplněk stravy.
1 dražé = 4,98 Kč

NOVINKA

Modré světlo, které vyzařují dis pleje mobilních 
telefonů, LED televize a LED monitory, leží 
ve světelném spektru mezi UV paprsky (ze 
slunce) a infračervenými paprsky (z tepla). 
UV paprsky pleť prokazatelně poškozují, 
dokonce více než kouření, stres a špatná 
životospráva dohromady. Infračervené záření 
zase uvolňuje volné radikály.

Modré světlo už svá potvrzená rizika má: Světlo v LED 
obrazovkách je tak kvalitní, že náš mozek ho vyhodnotí jako 
denní světlo a hladina „spavého“ hormonu melatoninu začne 
klesat, a tak se nám najednou nechce spát, i když už je třeba 
noc. Sledování televize nebo čtení v mobilním telefonu tak 

skutečně narušuje náš spánek. 

Nyní se ukazuje, že dlouhodobé vystavení se modrému 
světlu má negativní důsledky i na naši pleť, může způsobovat 
hyperpigmentaci a dokonce předčasný rozvoj stárnutí pleti. 

Je modré světlo hrozbou pro pleť?

ODFILTRUJTE TO & ODDALTE VRÁSKY

Naštěstí je ale více možností, jak účinky modrého světla zmírnit. 
Existuje hned několik variant, jak se chránit, ať už s pomocí ochranné 
fólie, která se aplikuje přímo na displeje zařízení nebo chytré aplikace, 
které utlumí modré záření z obrazovek. I v dermokosmetice některé 
inovativní značky začínají vyvíjet Blue Light Ptotection produkty. 
Zaměřují se především na boj s předčasným stárnutím pleti, které 
může způsobit nadměrné vystavování se modrému světlu, ale
i další faktory. Ty jsou někdy popisovány souhrnně jako „exposume“, 
to je výraz označující celý mix novodobých negativních vlivů, jako 
je smog, stres, nedostatek spánku, špatná životospráva, prašné 
městské prostředí a hektický životní styl.

#stopbluelight

Vnitřní záležitosti

#drmaxlekarnaBeautyBuzz.cz



Pro andílky bez křídel Přírodní micelání vody NuanceAkné není pozdní puberta 
Někdy to vypadá, že místo svatozáře jim spíš raší 
čertovské rohy. Ale pak usnou a jsou to ta nejsladší 
stvoření na světě. Děti, vždyť to znáte. 

Efektivní čištění micelární vodou je jeden z nejlepších 
objevů posledních let, zamilovali jste si „micelárky“ 
i vy? 

Dospívání není lehké samo o sobě, zejména když se 
pak mladý člověk potýká s problematickou pletí. Ale 
vám 30 už dávno bylo, a přesto řešíte akné?

Kosmetiky má takový kojenec možná víc než vy, ale díky komplexní 
řadě Bébé od Uriage se v miminkovském arzenálu hravě vyznáte 
a najdete v ní vše potřebné od masti na přebalování, přes mycí 
krémy, tělová mléka až po speciální sprej s mědí a zinkem pro 
zklidnění dětské pokožky, který ocení zejména malí majitelé citlivé 
pokožky se sklonem k atopii. 

Objevte micelární vody od Nuance, v nich totiž najdete přírodní 
látky, díky tomu se vyznačují skvělou snášenlivostí na pokožce
a vynikajícími hydratačními a zklidňujícími výsledky. Vybrat si 
můžete ze dvou variant.

Jeho výskyt je častější v období hormonálních změn, jako je 
puberta, těhotenství nebo menopauza, ale mnoho lidí provází 
životem bez ohledu na hormony, věk či pohlaví.  

Vyzkoušejte třeba řadu Hyséac od Uriage, která pleť umí hloubkově 
vyčistit (Čisticí krém Hyséac), zmírní produkci mazu (Pasta SOS 
lokální péče Hyséac), tlumí zánět a urychluje hojení (Krém 3 Regul 
komplexní péče) a rychle pleť obnovuje, zmatňuje a hydratuje bez 
zatížení. Nebo Eucerin DermoPure. Eucerin přichází s unikátním 
Sérem pro regeneraci pleti z řady DermoPure, které díky unikátní 
kombinaci peelingových látek uvolňuje póry a odstraňuje 
odumřelé kožní buňky. Tím podporuje obnovu pleti a brání vzniku 
nových nedokonalostí.

20%
na Uriage Bébé

SLEVA

1+1
na Nuance micelární 

vody

Sleva 20 % platí na všechny produkty Uriage z řady Bébé.
Při nákupu dvou micelárních vod Nuance zaplatíte za druhou z nich pouze 0,01 Kč.

Nuance micelární 
voda pro suchou pleť
200 ml

Nuance micelární 
voda pro normální 

pleť
200 ml

Uriage Bébé krém 
na přebalování 
pro nejmenší
100 ml

Uriage Bébé 
hydratační tělové 
mléko pro nejmenší
200 ml

Uriage Bébé sprej
s mědí a zinkem pro 
zklidnění dětské 
pokožky
100 ml

30%
na Uriage Hyséac

SLEVA

20%
na řadu DermoPure

SLEVA

Sleva 30 % platí na všechny produkty Uriage z řady Hyséac.
Sleva 20 % platí na všechny produkty Eucerin z řady DERMOPURE.

Uriage Hyséac pasta 
SOS lokální péče
15 ml

Uriage Hyséac čisticí 
krém

150 ml

Uriage Hyséac 
3-Regul 

komplexní péče 
krém
40 ml

Akční cena

379 Kč
Běžná cena
469 Kč

Ušetříte
90 Kč

Akční cena

345 Kč
Běžná cena
429 Kč

Ušetříte
84 Kč

Eucerin DermoPure 
Sérum pro regeneraci 

pleti
40 ml

Eucerin DermoPure 
Hloubkově čisticí gel

400 ml

299 Kč

299 Kč



Bližší informace v lékárnách Dr.Max 
a na Kartavyhod.drmax.cz.

Nabídka platí pouze v uvedených dermocentrech lékáren Dr.Max:

Nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Za tiskové chyby neručíme.

Beroun, Králův Dvůr
Plzeňská 396

Brandýs nad Labem, Kaufland
Zápská 2600

Brno, Dům zdraví
Jugoslávská 770/13

Brno, Globus
Hradecká 40

Brno, OC Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1

Brno, Bystrc
Jakuba Obrovského 1389/1b

Brno, OC Campus
Netroufalky 14–16

Brno, Olympia
U Dálnice 744

Brno, Padowetz
Bašty 413/2

Břeclav
J. Palacha 3152/17

Česká Lípa, Kaufland
Mimoňská 3090

České Budějovice
B. Němcové 1489

České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 26

České Budějovice, Globus
České Vrbné 2327

Frýdek Místek, Tesco
Příborská 2270

Havířov, Globus
U Skleníků 1490/24

Hodonín, Kaufland
Dvořákova 4115/6

Hradec Králové, OC Orlice
Víta Nejedlého 1063

Cheb, Kaufland
Pivovarská 2396/21

Chrudim, Kaufland
Slov. nár. povstání 1081

Jablonec, OC Central
Komenského 18

Jeseník
Masarykovo náměstí 24

Jihlava, Kaufland
Romana Havelky 1241

Karlovy Vary, Globus
Obchodní ulice 30

Karlovy Vary, OC Varyáda
Kpt. Jaroše 375/31

Karviná, OC Karviná
Nádražní 1939/4a

Kladno, OC Oáza
Arménská 3277

Kopřivnice
Štefánikova 1157/9

Krnov, Albert
Revoluční 2312/27

Lanškroun
Dvořákova 1163

Liberec, Globus
Sousedská 600

Liberec, OC Forum
Soukenné nám. 669/2a

Louny
Václava Majera 2898

Mladá Boleslav, OC Bondy
tř. Václava Klementa 1459

Nový Jičín, OC Tabačka
Přemyslovců 1/2252

Olomouc, Globus
Pražská 248/39

Olomouc, OC Šantovka
Polská 1

Opava, Kaufland
Hlučínská 1605/49

Opava
Krnovská 739/165a

Opava
Masarykova tř. 19

 Orlová, Lidl
17. listopadu 1432

Ostrava, Globus
Opavská 326/90

Ostrava, Hrabůvka
Horní 1457/59

Ostrava, OC Laso
Masarykovo náměstí 3090/15

Ostrava-Zábřeh
Výškovická 753

Pardubice, Albert
Palackého tř. 2748

Pardubice, Trnová, Globus
Poděbradská 293

Písek
Alšovo náměstí 11

Plzeň, OC Plaza
Radčická 2

Plzeň, Tesco
U Letiště 2

Poděbrady
Riegrovo náměstí 178/3

Praha 1
Národní 35

Praha 1
Vodičkova 40

Praha 1, Florentinum
Na Poříčí 30

Praha 2, Hlavní nádraží 
Wilsonova 300/8

Praha 4, Modřany, Poliklinika
Soukalova 3355

Praha 5, Waltrovka
Walterovo náměstí 329

Praha 5, Galerie Butovice
Radlická 520/117

Praha 5, Metropole Zličín
Řevnická 1/121

Praha 5, OC Nový Smíchov
Plzeňská 8

Praha 6, Bubeneč
Vítězné náměstí 13

Praha 6, Suchdol
Suchdolské nám. 445/7

Praha 9, Čakovice Globus
Kostelecká 822

Praha 9, Letňany Tesco
Veselská 663

Praha 10
Veronské náměstí 403

Praha 10, OC EDEN
U Slávie 1527

Praha Vestec
Vídeňská 678

Prostějov, Tesco
Konečná 25

Rakovník
Husovo nám. 165

Rožnov pod Radhoštěm
Meziříčská 2900

Strakonice
Katovická 1303

Svitavy, Albert
U tří mostů 844/2

Teplice, OC Fontána
Nám. Svobody 3312

Teplice, OC Olympia
Srbická 464

Třinec, Albert
Lidická 1269

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 provedené 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.

kartavyhod.drmax.cz

Víte, že bez ohledu na akční nabídky máte své 
oblíbené produkty v lékárnách Dr.Max vždy výhodněji?
S Kartou výhod Dr.Max máte na kosmetické přípravky vybraných značek slevu 5 % 
na první produkt a 25 % na každý další produkt od stejné značky.

#drmaxlekarna BeautyBuzz.cz

Trutnov
Horská 64

Trutnov, Albert
Žižkova 515

Turnov, Lidl
Svobodova 2248

Uherské Hradiště
ul. Města Mayen 1496

Uherský Brod
Bří Lužů 2251

Ústí nad Labem, Albert
Krušnohorská 3371/2

Ústí nad Labem, Kaufland
Všebořická 389/53

Vsetín
Nám. Svobody 1321

Vyškov
U Jandovky 2 

Zlín, Kaufland
Tyršovo nábřeží 5498

Zlín, OC Centro
3. května 1170

Znojmo
Kuchařovická 3611/11


