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Připravte se 
na chřipku
S listopadem už začínají ty opravdové sychravé podzimní dny. Stačí málo, a můžeme 
prochladnout a v případě imunity oslabené například stresem, nedostatkem 
odpočinku či spánku na sebe první nachlazení nebo chřipka nenechají dlouho 
čekat. Začne to jako rýma, k tomu se postupně přidává kašel a bolest v krku a také 
celková únava. Chřipku navíc může doprovázet i vysoká teplota, bolest hlavy, 
kloubů, svalů – zkrátka celého těla. V takovém případě rozhodně není dobré 
opouštět teplo domova. Proto je rozumné připravit se na chřipku již teď.

1.–30. 11. 2018

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou benzydamin-
-hydrochlorid k místnímu užití v ústech a v krku.

• ulevují od bolesti v krku
• působí proti zánětu
• pro děti od 6 let a dospělé

TANTUM VERDE
LEMON 20 pastilek

V nabídce také TANTUM VERDE ORANGE 
AND HONEY 20 pastilek, TANTUM VERDE 
MINT 20 pastilek a TANTUM VERDE 
EUCALYPTUS 20 pastilek za 119 Kč.

Při nákupu Theraflu Forte 10 sáčků 
obdržíte NAVÍC digitální teploměr 
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Před použitím čtěte příbalový leták. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou benzydamin-hydrochlorid k místnímu 
užití v ústech a v krku.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

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

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli

Theraflu Forte  
1 000 mg / 200 mg / 
/ 12,2 mg prášek 
pro perorální  
roztok v sáčku 10 ks

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou oxymetazolin hydrochlorid k nosnímu podání.

• s aloe a eukalyptem pro účinnou  
úlevu od rýmy a ucpaného nosu

• přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let

Sinex Vicks Aloe 
a Eukalyptus 0,5 mg/ml 
15 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou oxymetazolin hydrochlorid k nosnímu podání.

AKCE

-26  KčBěžná 
cena 145 Kč

119  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 99 Kč

69  Kč
Akční cena

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

• tlumí bolest
• snižuje teplotu a pomáhá při chřipce
• vhodný k úlevě od bolesti hlavy, migrény, 

bolesti zad, zubů a menstruační bolesti
• nedráždí žaludek

Parapyrex 
500 mg 30 tbl.

Doplněk stravy. Není určen k náhradě pestré stravy.  
(1 cps. = 8,89 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 2,30 Kč)

• 2 miliardy přátelských bakterií  
v každé tobolce

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

• stabilita přípravku díky 
gastrorezistentní tobolce

• vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému

• s postupným uvolňováním až 12 hodin

LINEX® FORTE
28 cps.

Dr.Max 
Vitamin C 
Long Effect 
500 mg 30 cps.

-50  KčBěžná 
cena 119 Kč

69  Kč
Akční cena

249  Kč

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena
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Zdravotnický prostředek.

• pro silný a pevný hlas 
• rychle a citelně odstraňují  

chrapot a podráždění v krku

• účinkují dlouhodobě

• pro dospělé, děti (od 6 let), diabetiky, těhotné i kojící

GeloRevoice 
pastilky do krku 
třešeň–mentol
20 cps. 

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

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

• léčí vlhký kašel
• působí na hustý hlen, 

rozpouští ho a usnadňuje 
tak vykašlávání

• stačí 1 tableta 1× denně
• rychle Vám uleví

ACC® LONG  
600 mg  
šumivé tablety 
20 šumivých tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
dextromethorphani hydrobromidum monohydricum k vnitřnímu užití.

• efektivní úleva od suchého 
dráždivého kašle

• pro děti od 6 let a dospělé

• léčí vlhký kašel
• uvolňuje hlen a napomáhá 

odkašlávání

• pro děti od 2 let a dospělé

Robitussin
Antitussicum  
na suchý dráždivý 
kašel 100 ml  
STOP suchému kašli 

Robitussin
Expectorans  
na odkašlávání
100 ml

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou hederae helicis folii extractum siccum k perorálnímu podání.

• usnadňuje vykašlávání
• uvolňuje hleny
• vhodný již od narození
• třešňová příchuť

PROSPAN 
sirup 100 ml

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

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

• bez alkoholu, cukru a barviv

• pro děti od 2 let

Bromhexin 
12 KM – kapky  
30 ml

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

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

• rozpouští hlen

• usnadňuje vykašlávání

• chrání před dalším zahleněním

Mucosolvan® 
pro dospělé 100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

• rostlinný sirup

• účinný na suchý i vlhký kašel

• neobsahuje umělá sladidla

• výhodné balení 200 ml

STODAL® 
sirup 200 ml

NOVINKA

Dávkování 

pouze 

1× denně

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-46  KčBěžná 
cena 175 Kč

129  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 189 Kč

169  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 95 Kč

85  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 125 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena
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Doplňky stravy. (1 tbl. = 3,84 Kč)Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,63 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,08 Kč) Doplňky stravy. (1 tob. = 2,75 Kč)

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

• v limitované vánoční nabídce + měsíc užívání navíc
• originál s obsahem patentované látky ProteQuine® 

a vitaminu C, který přispívá ke správné funkci imunity

• pro akutní užívání

• originální hlíva bez příměsí a konzervačních látek

• s deklarovaným obsahem betaglukanů a houbové vlákniny

• nejvyšší dávka hlívy ústřičné 
na trhu, s rakytníkem, echinaceou 
a selenem, které podporují 
správnou funkci imunity

Centrum 
Silver vánoční balení
100 + 30 tbl.Preventan® 

Akut s příchutí
30 tbl.  
Medvědí síla s 20letou tradicí!

TEREZIA 
Hlíva ústřičná + 
lactobacily
60 + 60 cps.

Imunit Hlíva 
ústřičná 800 mg 
s rakytníkem 
a echinaceou 
100 + 100 tob.

V nabídce také Centrum A–Z vánoční 
balení 100 + 30 tbl. za 499 Kč. 

V nabídce také Hlíva  
JACK HLÍVÁK pro děti  
60 tbl. + foukací fixy 
za 339 Kč. (1 tbl. = 5,65 Kč)

Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
acidum ascorbicum 500 mg (vitamin C) k vnitřnímu užití.

• posiluje odolnost organismu při infekčních 
onemocněních jako chřipka a nachlazení

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení

Celaskon® 
500 mg červený pomeranč  
30 šumivých tbl.

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

• k úlevě od bolesti hlavy, zubů,  
svalů, kloubů a menstruační bolesti 

• snižuje horečku a tlumí zánět

Algirin 500 mg 
tablety 10 tbl.

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,15 Kč)

• reishi podporuje přirozenou 
obranyschopnost 
organismu a normální 
funkci oběhového systému

• bez příměsí a konzervačních 
látek, ve 100% kvalitě

TEREZIA 
Reishi BIO 
60 cps.

V nabídce také TEREZIA Reishi BIO 
120 cps. za 649 Kč. (1 cps. = 5,41 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Panadol Extra Novum obsahuje paracetamol a kofein, Panadol Novum 
500 mg obsahuje paracetamol.

• působí při mírné až středně silné bolesti hlavy včetně 
migrény, bolesti zubů a při menstruaci a bolesti svalů, 
kloubů a v krku při onemocnění horních cest dýchacích 

• začíná se vstřebávat již za 10 minut

Panadol 
Extra Novum 500 mg / 65 mg
30 tbl. 

V nabídce také Panadol Novum 500 mg 24 tbl. za 29 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• působí proti bolesti hlavy,  
zad a zubů, snižuje horečku  
a přináší úlevu od příznaků chřipky a nachlazení  

• vhodný k úlevě od migrény a menstruační 
bolesti, nedráždí žaludek

Parapyrex 
Combi 
500 mg / 65 mg 
30 tbl.

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

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

• pro děti od 6 let, mladistvé a dospělé

Imudon Neo
40 tbl.

Dr.Max 

Tip
na dárek

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 469 Kč

369  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 419 Kč

369  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 649 Kč

549  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-14  KčBěžná 
cena 99 Kč

85  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 cps. = 3,32 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum natricum k zevnímu použití.

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

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

• ulevuje od bolesti zad,  
svalů a kloubů

• přípravek mohou používat 
dospělí a mladiství od 14 let

• ke krátkodobé léčbě  
bolesti a horečky 

• pro dospělé a dospívající od 12 let

• pohodlné dávkování, 1 tobolka po 8–12 hodinách

Cemio Kamzík 
60 + 30 cps.  
Švýcarský originál na klouby

Olfen gel 
100 g  
Vánoční balení

Naproxen 
APOTEX 220 mg
20 tob. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

• tlumí bolest hlavy a krční páteře

• snižuje svalové a psychické napětí

ATARALGIN 
tablety 
20 tbl.

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

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

• obvykle se užívá 2× ročně po dobu 3 měsíců

Condrosulf  
400 mg 
60 tvrdých  
tobolek

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

• účinné analgetikum 
s protizánětlivým účinkem

• 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)

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg  
měkké tobolky  
30 tob.

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

• poskytuje úlevu od příznaků chřipky, bolesti 
hlavy, zad, zubů a menstruační bolesti

• snižuje horečku 

• obvykle 3× denně 1 tableta 

Brufen 400 
100 tbl.

V nabídce také Brufen 400, 30 tbl. za 49 Kč.

AKCE

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

• působí přímo v místě 
bolesti trojím účinkem:  
– uleví od bolesti  
– tlumí zánět  
– zmenšuje otok

Voltaren 
Emulgel 
s aplikátorem  
k nanášení 
gelu 120 g

-100  KčBěžná 
cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 279 Kč

229  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 89 Kč

69  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 169 Kč/ks

119  Kč/ks
Akční cena při koupi 2 ks

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena



Dopřejte sobě i svým blízkým 
komplexní péči o klouby, 

vazy a šlachy
COMPLEX 6 AKTIV
180+90 tbl.
UNIKÁTNÍ SLOŽENÍ NOVÉ 
GENERACE PRO VAŠE 
KLOUBY
• glukosamin
• chondroitin
• nativní kolagen typu II
• hyaluronát sodný
• MSM
• vitamin C pro správnou 

tvorbu kolagenu v kloubních 
chrupavkách

ACHILLEX
60+30 cps.
SPECIÁLNÍ PÉČE O VAZY A ŠLACHY
• obsahuje unikátní patentované složení Tendofit® 

(mukopolysacharidy, kolagen, mangan a vitamin C)
• přispívá k normální tvorbě pojivových tkání (mangan)
• přispívá ke správné tvorbě kolagenu v kloubních 

chrupavkách (vitamin C)

COMPLEX 3 AKTIV
180+90 tbl.
KOMPLEXNÍ VÝŽIVA  
PRO VAŠE KLOUBY
• glukosamin
• chondroitin
• MSM
• vitamin C pro správnou tvorbu 

kolagenu v kloubních chrupavkách

Doplňky stravy.

(1 tbl. = 2,96 Kč)

(1 tbl. = 4,43 Kč) (1 tbl. = 2,22 Kč)

-400  KčBěžná 
cena 1 199 Kč

799  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 599 Kč

399  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 899 Kč

599  Kč
Akční cena
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Dlouhodobě 
snížené 

ceny

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Wobenzym 
800 tbl.

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

Prostamol UNO 
90 měkkých tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Caltrate PLUS 
90 tbl.

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

VINCENTKA
přírodní 0,7 l

Zaječická hořká 
500 ml
Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)

Ovosan 
90 cps.
Doplněk stravy. (1 cps. = 23,22 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
silymarinum k vnitřnímu užití. CZ/FL/1708/0001.

Flavobion 
70 mg
50 tbl.

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

sab simplex  
30 ml

Doplněk stravy.

Vitar soda 
100 g Výživu konzultujte s lékařem. HiPP 2 BIO Combiotik 

je pokračovací mléčná kojenecká výživa. Kojení je  
pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 46,56 Kč)

HiPP 2, 3, 4 
Combiotik 900 g

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

Sójový nápoj 
ZAJÍC 
NATURAL 
400 g

-200  KčBěžná 
cena 2 690 Kč

2 490  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 649 Kč

599  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 449 Kč

419  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 49 Kč

39  Kč
Akční cena
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Zdravotnické prostředky. Zdravotnický prostředek. Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 3,09 Kč)

Doplněk stravy.  (při využití akce 1 tbl. = 2,39 Kč) Doplněk stravy.  (při využití akce 1 tbl. = 3,97 Kč) 

Doplněk stravy.  (při využití akce 1 cps. = 0,88 Kč)Doplněk stravy.  (při využití akce 1 tbl. = 1,66 Kč)

Doplněk stravy. (při využití akce 100 ml = 3 053,33 Kč) Doplněk stravy. (při využití akce 1 želé = 1,99 Kč) 

*Při příjmu 250 mg DHA denně.

Doplněk stravy. 
(při využití akce 100 ml = 66,40 Kč) 

• nosní sprej pro uvolnění a vyčištění 
nosu a nosních dutin při nachlazení

• vhodné pro děti od 0 do 6 let • nosní sprej pro uvolnění 
a vyčištění nosu a nosních 
dutin při nachlazení

• vhodné pro děti od 6 let

• pro normální funkci dýchacího 
systému (sléz a lípa)  

• pro podporu přirozené obranyschopnosti a k normální funkci 
imunitního systému (měkýn latnatý, bez černý a tymián)

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

• hořčík přispívá k normální činnosti svalů 

• hořčík přispívá k normální psychické činnosti

• hořčík přispívá 
ke zmírnění únavy 
a vyčerpání

• hořčík přispívá 
k normální činnosti 
svalů a nervové 
soustavy

• vysoká vstřebatelnost

• pomerančová příchuť

• vitamin D přispívá ke správné funkci imunity

• vitamin D napomáhá k udržení normální činnosti svalů

• selen a zinek přispívají k udržení 
zdravých vlasů a nehtů

• obsahuje vitamin C, E a betakaroten

• kapky pro děti 
s Lactobacillus reuteri

• od narození

• želé s vitaminy, zinkem a rutinem

• přírodní ovocná příchuť

• speciálně určené pro děti od 3 let

• rybí olej z tresčích jater

• obsahuje DHA, která přispívá 
k udržení normální činnosti 
mozku a zraku*

• s obsahem vitaminů A, D, E

• citrusová příchuť

Dr.Max Mořská 
voda Isotonický 
nosní sprej Baby 
30 ml

Dr.Max 
Mořská voda 
Hypertonický 
nosní sprej
30 ml

Dr.Max 
Sinutin 30 tbl.

Dr.Max 
Magnesium B6 
Premium 50 tbl.

Dr.Max 
Magnesium 375 
Citrate
20 tbl.

Dr.Max 
Vitamin D3 1000 
60 cps.

Dr.Max  
Selen-Zinek 
Forte 60 tbl.

Dr.Max 
ProbioMaxík 
Baby 
5 ml

Dr.Max  
Kids Gummies 
AIRPLANES
50 ks

Dr.Max  
OMEGA 3  
rybí olej 250 ml 

V nabídce také Dr.Max Mořská voda 
Isotonický nosní sprej 30 ml za 99 Kč.

www.drmax.cz
Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max 
zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč. 

Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max. Akce se z důvodu 
legislativního omezení nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. 

Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

99  Kč
Běžná cena za 1 ks

119  Kč
Běžná cena za 1 ks

139  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

229  Kč
Běžná cena za 1 ks 249  Kč

Běžná cena za 1 ks

79  Kč
Běžná cena za 1 ks
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Doplněk stravy. (100 ml = 2 990 Kč)

Doplňky stravy. (100 g = 67,73 Kč)

• špičkové složení pro 
novorozence a kojence

• pro děti už od narození

• vhodné i pro 
dlouhodobé užívání

• směs rostlinného 
a rybího oleje s obsahem 
biologicky účinných látek  

• zdroj vitaminů A, D, E  

Biopron 
probiotické kapky 
10 ml

EPAplus 
Natural 220 g

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví
Doplňky stravy. (1 cps. = 6,15 Kč)

• komfortní řešení 
1 kapsle denně

• pro dlouhodobé užívání 
i rychlou potřebu 

• unikátní složení  
CranMax® a BioShield®

• postupné uvolňování 
• nyní 20 % kapslí NAVÍC 

Swiss NatureVia 
Mega brusinky 
50 + 10 cps.

V nabídce také Swiss NatureVia Mega 
brusinky Akut 15 cps. za 179 Kč. (1 cps. = 11,93 Kč)

V nabídce také EPAplus  
Forte 220 g za 149 Kč.

Doplněk stravy. (1 tob. = 2,65 Kč)

• napomáhá udržení zdravých kostí a svalů
• přispívá ke správné funkci imunitního systému
• podporuje vstřebávání vápníku v těle

VIGANTOLVIT 
D3, 2000 I.U.
60 tob. 
Vitamin D:

GINGIO®  
TABLETY 40 mg 
100 potahovaných tbl.

Čtěte pečlivě příbalový leták. Léčivý přípravek s účinnou látkou suchý 
čištěný a kvantifikovaný jinanový extrakt k perorálnímu podání.

• k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí 
souvisejících s věkem při mírné demenci, jako jsou  
poruchy paměti a snížená schopnost soustředění

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,38 Kč)

• vysoká dávka omega-3 prémiové kvality

Omega-3  
rybí olejFORTE 
1000 mg
120 + 60 tob.

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,03 Kč)

• doporučují se při užívání 
antibiotik a po něm

• Total protection – 
ochrana bakterií 
od výroby 
až po trávicí trakt 
pro maximální efekt

Swiss NatureVia 
LAKTOBACILY 5  
33 cps.

V nabídce také Swiss NatureVia Laktobacílky 
třešňové 33 pastilek za 169 Kč. (1 pastilka = 5,12 Kč)

V nabídce také Magne B6 Forte 
tablety 50 tbl. za 149 Kč. (1 tbl. = 2,98 Kč)

Doplňky stravy. (1 sáček = 6,45 Kč)

• obsahuje hořčík a vitaminy B6 
a B9, které podporují normální 
psychickou činnost, jako je paměť, 
koncentrace a odolnost vůči stresu

• hořčík a vitaminy B6 a B9  
přispívají ke snížení  
únavy a vyčerpání

• se sladidlem ze stévie

• bez nutnosti zapíjet

Magne B6 Balance
20 sáčků

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

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

• pro dospělé a děti od 12 let

Baldriparan®
30 tbl.

Doplněk stravy. (1 ks = 2,77 Kč)

• ovocné želatinové bonbony 

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

• pro děti od 3 let a dospívající

Ortho Help 
Collagen 
Gummies KIDS 
90 ks

-30  KčBěžná 
cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 349 Kč

299  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 179 Kč

149  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 399 Kč

369  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 279 Kč

249  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Heřmánkový čaj obsahuje heřmánkový květ. Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

• k léčbě příznaků u mírných 
zažívacích obtíží

• k úlevě od příznaků běžného 
nachlazení 

• tradiční rostlinný léčivý přípravek

Megafyt Pharma 
Heřmánkový čaj 
20× 1,5 g

V nabídce také ostatní 
jednodruhové léčivé 
bylinné čaje Megafyt 
Pharma za 35 Kč.

Informace vycházejí z návodu k použití.  
Zdravotnické prostředky. CZ1804808287/04/2018.

• okamžitá úleva a intenzivní hydratace

• pro suché, pálící a podrážděné oči 

• vhodné i pro nositele kontaktních čoček

Systane® 
ULTRA zvlhčující  
oční kapky 10 ml

V nabídce také Systane® HYDRATION 10 ml, Systane®  
BALANCE 10 ml a Systane® GEL DROPS 10 ml za 199 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.  
L.CZ.MKT.CC.07.2018.1441.

• ulevuje od jedné i více zažívacích potíží najednou

• pomáhá při nevolnosti,  
při nadýmání, pocitu  
plnosti, bolestech a křečích

Iberogast®
20 ml 
Unikátní síla 9 bylin proti zažívacím potížím

V nabídce také Iberogast® 
50 ml za 349 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• poskytuje rychle dvojí úlevu 
od pálení žáhy a zažívacích potíží

• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

• zmírňuje pálení žáhy

• přípravek působí rychle a dlouhodobě

• vhodný  
i pro těhotné  
a kojící ženy

Gaviscon 
Duo Efekt 
žvýkací tablety 
48 tbl.

GAVISCON
Liquid Peppermint
300 ml

V nabídce také Gaviscon Duo Efekt žvýkací tablety 
24 tbl. za 99 Kč, Gaviscon žvýkací tablety 48 tbl. 
za 119 Kč, Gaviscon žvýkací tablety 24 tbl. za 69 Kč 
a Gaviscon Liquid Peppermint 150 ml za 69 Kč.

V nabídce také Ensure Plus Fiber různé 
druhy 200 ml za 35 Kč. (100 ml = 17,50 Kč)

Potraviny pro zvláštní lékařské účely  
(potraviny pro zvláštní výživu). ENS/04/17/03/10. (100 ml = 13,18 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tbl. = 2,77 Kč)

• kompletní vyvážená  
výživa se všemi  
potřebnými živinami

• pro udržení Vaší energie, Vašich 
pohybových aktivit a zachování 
Vaší soběstačnosti

Ensure Plus  
220 ml

• doplněk stravy  
s obsahem  
vitaminů, minerálů 
a antioxidantů

• balení až na  
tři měsíce

Vitaminy  
pro diabetiky 
90 tbl.

Při nákupu Vitaminů pro diabetiky 90 tbl. NAVÍC kosmetický přípravek Ureagamma 45 ml mast 
s obsahem urey pro péči o suchou a hrubou pokožku nohou za 0,01 Kč. Do vydání zásob.  

AKCE

-96  KčBěžná 
cena 295 Kč

199  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 45 Kč

35  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 219 Kč

149  Kč
Akční cena

-6  KčBěžná 
cena 35 Kč

29  Kč
Akční cena

-149  KčBěžná 
cena 398 Kč

249  Kč
Akční cena
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Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek Canesten GYN Combi 
Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. Léčivý 
přípravek Canesten Gyn 6 dní je krém k vaginálnímu podání. Obsahují léčivou 
látku clotrimazolum. www.canesten.cz L.CZ.MKT.CC.01.2018.1297

Zdravotnické prostředky.

Zdravotnické prostředky.

• 1× aplikace tablety pomocí 
hygienického aplikátoru

• od nepříjemných vnějších 
příznaků uleví krém

• rychlé zjištění potřeby léčby antibiotiky nebo 
virového onemocnění bez potřeby antibiotik

• stačí jedna kapka krve, výsledek do 5 minut  
(pokud je CRP vysoké, navštivte lékaře)

• neutralizují zápach

• skvěle sedí 

• neutralizují 
zápach

• jemný povrch 
s aloe vera 

Canesten GYN Combi Pack
1 vaginální tableta + krém  
Jediná vaginální  
tableta Vás zbaví  
kvasinkové  
infekce

Veroval  
Antibiotika CRP, domácí test

MoliCare 
Men 
4 kapky 
14 ks

MoliCare
Lady
1 kapka
14 ks

V nabídce také Canesten GYN 6 dní za 169 Kč.

V nabídce také Veroval Zánět močových 
cest CRP, domácí test 2 ks za 219 Kč.

INKONTINENČNÍ VLOŽKY OD ZNAČKY HARTMANN NOVĚ JAKO MOLICARE LADY A MEN

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

• pro léčbu křečových žil a jejich příznaků, 
pohmožděnin, modřin, otoků a poúrazových 
poškození svalů, šlach a vazů

Lioton 100 000 
gel 100 g

Remescar Pokleslá víčka je kosmetický přípravek. 
Remescar Metličkové žilky je zdravotnický prostředek.

• okamžité a účinné řešení, které pomůže 
pozvednout pokleslá oční víčka

• zlepšení stavu až o 56 %

Remescar 
Pokleslá víčka 
8 ml

Zdravotnické prostředky.

• optický alarm při horečce 
• tichý provoz
• bezdotykové měření ve 3 sekundách 
• záruka 3 roky
• měří teplotu těla, pokoje, kojenecké 

lahve a vody ve vaničce 

THERMOVAL Baby  
bezdotykový  
infračervený 
teploměr

V nabídce také Thermoval Duo scan 
ušní čelní teploměr za 649 Kč.

Zubní pasta.

• zubní pasta k ochraně dásní 

• účinně brání vzniku 
zubního kazu i zubního kamene 

• klinicky ověřený účinek  

Lacalut aktiv 
zubní pasta 
75 ml

V nabídce také Fenistil kapky 20 ml za 139 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou 
dimetindeni maleas. Fenistil gel je určen ke kožnímu podání a Fenistil 
kapky jsou určeny k vnitřnímu užití.

• rychlá a účinná úleva 
od svědění různého původu

• účinkuje přímo v místě svědění a podráždění

• forma gelu má chladivý účinek

Fenistil 
gel 50 g

V nabídce více druhů a velikostí zdravotnických prostředků řady MoliCare se slevou 15 %.
V nabídce také Remescar metličkové žilky 50 ml za 699 Kč.

15 % 
SLEVA

-100  KčBěžná 
cena 799 Kč

699  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 269 Kč

219  Kč
Akční cena

-451  KčBěžná 
cena 1 350 Kč

899  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 279 Kč

229  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 309 Kč

269  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 85 Kč

59  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 279 Kč

219  Kč
Akční cena

-14  KčBěžná 
cena 89 Kč

75  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 65 Kč

55  Kč
Akční cena



AGE 
PROTECT
ZPEVNĚNÍ, VITALITA, 
ROZJASNĚNÍ

INOVACE OCHRANA PROTI 
MODRÉMU SVĚTLU

URIAGE, TERMÁLNÍ VODA Z FRANCOUZSKÝCH ALP

Sleva 20 % platí na kosmetické přípravky řady Age Protect značky Uriage.

20% 
SLEVA

NOVINKA

Bébé
Péče o dětskou 

pokožku s termální 
vodou Uriage

Při nákupu tří kosmetických produktů z řady Bébé  
značky Uriage zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.

2 + 1

ZAČÍNÁ 
ZLATÁ ÉRA  
VAŠÍ KRÁSY

*  Při nákupu jakéhokoliv kosmetického přípravku značky Nuance  
získáte NAVÍC Nuance Micelární vodu 200 ml za 0,01 Kč. 

1 + 1*
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Kosmetické přípravky.

• posilující a vyplňující Minéral 89 Hyaluron-Booster – 
průlomová péče od Vichy nejen hydratuje pleť,  
ale také posiluje její obranyschopnost a chrání  
ji před negativními vlivy, které zhoršují její kvalitu

• obsahuje jen 11 ingrediencí pro dokonalou toleranci

• menší a praktické balení 30 ml

• okamžité upokojení podráždění

• zmírnění citlivosti pleti  
obnovou ochranné  
kožní bariéry 

• dlouhotrvající,  
až 48hodinová hydratace

VICHY 
MINÉRAL 89 
30 ml Při nákupu Puressentiel 

Čisticí sprej 41 esenciálních 
olejů 200 ml NAVÍC 
Puressentiel Sprej pro lepší 
dýchání 20 ml za 0,01 Kč.  
Do vydání zásob.  

* Zdroj: Agentura AKO kvantitativní reprezentativní průzkum, ČR, 09/2017.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou urea k zevnímu použití. 

• léčivá emulze na suchou kůži 

• léčí svědivé projevy, vhodná i na atopický ekzém

Excipial 
U Lipolotio  
200 ml

V nabídce také Excipial U Hydrolotio 200 ml za 99 Kč.

Před použitím si vždy přečtěte  
označení a informace o přípravku. Aromaesenciální čisticí  
sprej pro domácnost. Používejte biocidy bezpečným způsobem. 

Puressentiel  
Čisticí sprej 200 ml

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama 
na léčivý přípravek. Šampon obsahuje ketokonazol a je ke kožnímu podání. Kosmetický přípravek.

• rychle odstraňuje lupy a bojuje 
s příčinou jejich vzniku

• rychle a účinně zmírňuje 
odlupování a svědění pokožky

• rychlá léčba lupů, seboroické 
dermatitidy a pityriasis versicolor

• vhodný i jako prevence proti 
opakovanému vzniku lupů •  specialista v péči o pokožku, 

napomáhá zlepšit vzhled jizev, 
strií a sjednotit odstín pokožky

• pečující pleťový a tělový olej 
efektivní pro stárnoucí pokožku

Nizoral® 20 mg/g 
šampon 100 ml

Bi-Oil
125 ml

V nabídce také Nizoral®  
20 mg/g šampon 60 ml za 219 Kč.

Zdravotnický prostředek. L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254.

• ulevuje od svědění  
do 30 minut po aplikaci

• obnovuje kožní bariéru,  
hydratuje a regeneruje

• vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy

• vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy

Bepanthen®  
Sensiderm  
krém 20 g

V nabídce také Bepanthen® Sensiderm krém 50 g za 279 Kč.

AKCE

PREBIOTICKÁ INOVACE
PRO CITLIVOU PLEŤ

LA ROCHE-POSAY 
Toleriane 
SENSITIVE 
40 ml 
– 2 textury: lehká a výživná 

Kosmetické přípravky.

• fyto-kofeinový komplex 
šamponů a tonika Plantur 39 
pomáhá mírnit vypadávání 
vlasů a posiluje jejich růst

Plantur 39 
intenzivní kofeinová 
péče pro vlasy 
po čtyřicítce

Sleva 50 Kč při  
koupi Plantur 39 
šampon 250 ml 
a Plantur 39 
tonikum 200 ml.

Doplňky stravy. (FEMIBION 1 – 1 tbl. = 9,97 Kč)

• pro ženy od 13. týdne těhotenství až do ukončení kojení

• obsahuje optimální dávku folátů 
(kyselinu listovou a Metafolin®) + DHA 

• obohacený o vitamin D3, který přispívá ke správné funkci 
imunity a k udržení normálního stavu zubů a kostí

• pro ženy plánující těhotenství, až do konce 1. trimestru

• kyselina listová, aktivní folát Metafolin® a vitamin D3

FEMIBION 2  
s vit. D3 dvojbalení,  
60 tbl. a 60 tob. + tetováníFEMIBION 1 

s vit. D3
30 tbl.

Výhodné 

dvojbalení 

+ třpytivé tetování

na bříško

AKCE

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

-30  KčBěžná 
cena 359 Kč

329  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 159 Kč

139  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 339 Kč

299  Kč
Akční cena

-251  KčBěžná 
cena 1 250 Kč

999  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná cena při
koupi 2 ks 598 Kč

548  Kč
Akční cena při koupi 2 ks



www.drmax.cz

* Kyselina listová a vitaminy C, B2, B3, B5 a B6 
přispívají ke snížení únavy a vyčerpání.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,99 Kč)

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 53,63 Kč)

• vitaminy a minerály  
pro podporu zdraví,*  
imunity a vitality

• výtažky z šípku, vitamin C,  
D3 a A přispívají ke správné  
funkci imunitního systému

• NAVÍC – Hexbug – kosmobrouk

• prémiová kojenecká výživa  
určená pro děti s alergií v rodinné anamnéze

• s obsahem částečně naštěpené bílkoviny mléčné syrovátky 

Marťánci
50 tbl. + 
50 tbl. 

NESTLÉ Beba 
OPTIPRO HA 2, 3
800 g

Péče o dítě

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akční cena 299 Kč za 1 ks je platná při 
jednorázovém nákupu 6 ks. Běžná cena 360 Kč za 1 ks. (při využití akce 100 g = 37,38 Kč)

Nutrilon 2, 3, 4, 800 g*

• vyvinuta na základě 40 let  
výzkumu mateřského mléka

• unikátní směs prebiotik  
GOS/FOS s klinickou evidencí 

•  obsahuje omega-3 mastné  
kyseliny (ALA) přispívající  
k rozvoji mozku

NOVÁ GENERACE MLÉK

* Včetně příchutí.

AKCE

NOVINKA

RAKYTNÍČEK  
multivitaminové želatinky 
s rakytníkem 50 ks
• s 9 vitaminy a rakytníkem, který podporuje imunitu

• bez příměsí a konzervačních látek

Doplněk stravy. (1 ks = 2,98 Kč)

(při využití akce 100 g = 45,63 Kč)  
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

• pro podporu imunity  
dětí s citlivým zažíváním

• obsahuje vitaminy A, C a D, které přispívají 
ke správné funkci imunitního systému

Nutrilon  
Profutura  
2, 3 a 4, 800 g
Pro děti s citlivým 
zažíváním 

Nestlé Beba  
OPTIPRO Comfort 2, 3
800 g
• prémiová kojenecká výživa s bakteriemi 

mléčného kvašení L. reuteri 

• OPTIPRO – speciální proces k získání směsi 
bílkovin s cílem přiblížit se mateřskému mléku

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 39,88 Kč)

AKCE

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

pro spokojené bříško

• vápník a vitamin D je potřebný pro normální růst a vývoj kostí dítěte

Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka. Sunar complex 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy.  
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (při využití akce 100 g = 33,17 Kč) Zdravotnický prostředek.

• šetrně čistí ucpaný nos

• sterilní balení v ampulkách

• pro každodenní použití

• již od narození

Libenar 
nosní kapky 
pro děti 15× 5 ml

AKCE

-80  KčBěžná 
cena 399 Kč

319  Kč
Akční cena

-90  KčBěžná 
cena 519 Kč

429  Kč
Akční cena -50  KčBěžná 

cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 369 Kč

299  Kč
Akční cena

-420  KčBěžná 
cena 369 Kč/ks

299  Kč/ks
Akční cena při koupi 6 ks

-444  KčBěžná 
cena 439 Kč/ks

365  Kč/ks
Při koupi 6 ks

-150  KčBěžná 
cena 249 Kč/ks

199  Kč/ks
Akční cena při koupi 3 ks

-30  KčBěžná 
cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena



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 30. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na stránkách www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Víme, 
jak se rodí 

opravdová 
přátelství

AKCE 1 + 1*
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Veterina

Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.07.2017.0347.

V nabídce také Drontal Plus flavour  
35 kg tablety, 2 tbl. za 369 Kč nebo pro kočky 
Drontal tablety, 2 tbl. za 129 Kč.

Drontal  
Dog Flavour  
150/144/50 mg tablety 
2 tbl.
• ochucené tablety pro snadné odčervení psů 

• ověřená kvalita společnosti Bayer

• doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce

Péče o dítě

Vibovit Vánoce 
plyšáček Bezáček 
nebo plyšová Bezička 
Dr.Max

Vánoční balení Vibovit® obsahuje 2 druhy 
želé multivitaminů a plyšáčka Bezáčka nebo 
plyšovou Bezičku pro děti NAVÍC.

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.
(1 želé = 2,99 Kč)

* Při nákupu jakéhokoliv produktu PET  
HEALTH CARE obdržíte NAVÍC druhý, stejný, 
za 0,01 Kč. Nabídka se vztahuje na Péči 
o klouby, uši, oči, zuby, zažívání, srdce, 
Fytoobojek, pipety, sprej a šampony. 
Nabídka platí do 30. 11. 2018 nebo 
do vyprodání zásob.

-40  KčBěžná 
cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 369 Kč

299  Kč
Akční cena


