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

• obsahuje krystalicky čistý dexibuprofen 

• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo

• pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí, jako je např. bolest zad

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

V nabídce také Coldrex MAXGrip Citron, 10 sáčků, 
za 149 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.

• horký nápoj uleví rychle od příznaků chřipky a nachlazení

• snižuje horečku, odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku 
a uvolňuje ucpaný nos

• obsahuje paracetamol, fenylefrin hydrochlorid a vitamin C

Coldrex MAXGrip  
Lesní ovoce, 10 sáčků

V nabídce také Ambrobene 30 mg, 20 tbl., za 59 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Ambrobene 15 mg / 5 ml, sirup a Ambrobene 30 mg, tablety jsou léčivé 
přípravky s účinnou látkou ambroxoli hydrochloridum k vnitřnímu užití. 

• osvědčený přípravek na vlhký kašel 
• účinně rozpouští hlen  

a usnadňuje vykašlávání
• sirup vhodný i pro děti

Ambrobene 15 mg / 5 ml, sirup
100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Brufen, 400 mg, potahované tablety 
s účinnou látkou ibuprofen, je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem. Orofar pastilky je léčivý přípravek k rozpuštění v ústech 
a Orofar orální sprej, roztok je léčivý přípravek k orálnímu podání.

• poskytuje úlevu při 
chřipkových onemocněních, 
bolesti hlavy, zad, kloubů, 
zubů i menstruační bolesti

• snižuje horečku

• proti bolesti v krku

• má antiseptické  
a anestetické vlastnosti

• tlumí bolest a léčí infekci

• působí proti virům i proti bakteriím a kvasinkám

• pastilky s pomerančovou příchutí

Brufen 400 mg 
100 tbl.

Orofar, 24 pastilek

V nabídce také Orofar orální sprej, roztok, 30 ml, za 169 Kč.

-40 Kč

-40 Kč -20 Kč

Běžná cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 109 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

-40 Kč-20 Kč

Běžná cena 179 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

• cucavé tablety

• patentovaná látka ProteQuine® 
a vitamin C pro normální funkci imunity 

• český originál

• balení na 3 měsíce

Preventan®  
Clasic  
s příchutí, 90 tbl.
Aktivní podpora imunity  
již v dutině ústní! 

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,98 Kč)

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

• betaglukan je kvasničného původu  
s garancí čistoty minimálně 80 %

• pro dlouhodobé užívání

Betaglukan 
IMU 200 mg 
60 tob.

+
Akce platí při jednorázové koupi Oscillococcinum®  
30 dávek a Oscillococcinum® 6 dávek.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Homeopatické  
léčivé přípravky k vnitřnímu užití obsahují Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200 K.

• 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

Oscillococcinum®
30 + 6 dávek

20 % NAVÍC za výhodnou cenu.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• posiluje oslabenou imunitu

• pomáhá při opakovaných zánětech i virového původu

Wobenzym 
800 tbl.

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

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky  
a nachlazení

• s postupným uvolňováním vitaminu C  
až 12 hodin pro jeho lepší vstřebávání

• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním

Celaskon® 
LONG EFFECT 
60 tob.

V nabídce také TEREZIA B17 
APRICARC s meruňkovým olejem, 
180 cps., za 849 Kč. (1 cps. = 4,72 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 5,82 Kč)

• 4 účinné složky v 1 kapsli s vitaminem B17,  
bez příměsí a konzervantů

• lesklokorka lesklá a rakytník podporují 
obranyschopnost organismu

TEREZIA B17 APRICARC  
s meruňkovým olejem 
60 cps.

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,08 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

TEREZIA Hlíva 
ústřičná + lactobacily 
60 + 60 cps. 

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.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-299 Kč -90 Kč

-400 Kč -60 Kč

-100 Kč

-40 Kč -100 Kč

Běžná cena 898 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 369 Kč

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 449 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 439 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná cena 469 Kč

369  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

-100 Kč

Běžná cena 2 990 Kč

2 590  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace  
o přípravku. Biocid. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

• dezinfekční gel účinný  
proti virům, včetně 
koronavirů, kvasinkám 
a bakteriím

• čistí ruce a eliminuje  
až 99,9 % virů a bakterií  
bez použití mýdla

• příjemně voní, nepáchne,  
nelepí a ruce příliš nevysušuje

NIXX FORTE 
dezinfekční gel  
na ruce, 250 ml

Zdravotnický prostředek.

• ústenka jednorázová 3vrstvá  
s mikrobakteriálním filtrem z netkané textilie

Roušky  
3vrstvé
5 ks v balení

Cena za 1 roušku 19,80 Kč.

Zdravotnický prostředek.

• 5vrstvý respirátor třídy FFP2

• příjemný a komfortní, univerzální velikost

• účinnost filtrace je nejméně 95 %

Respirátor FFP2 
PREMIUM, 1 ks

HYGIENA JE VŽDY DŮLEŽITÁ. I JAKO PREVENCE KORONAVIRU 
Chraňte se proti infekci. Dodržujte zásady důkladného mytí rukou.CHRÁNÍME VAŠE ZDRAVÍ

MYTÍ
Myjte si nejen dlaně, ale i místa  

mezi prsty, hřbety rukou a zápěstí

SUŠENÍ
Je-li to možné, použijte jednorázový ručník nebo osoušeč 

rukou. Používáte-li textilní ručník, použijte svůj, ne společný

MÝDLO
Používejte raději tekuté 

mýdlo nežli kostkové

VODA
Je-li to možné, používejte 

tekoucí teplou vodu

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

• léčí suchý, dráždivý kašel různého původu

Tussical 
7,5 mg / 5 ml 
sirup, 200 ml 

Doplňky stravy. (1 tbl. = 2,99 Kč)

• komplexní složení 13 vitaminů  
a 10 minerálů pro dospělé

Dr.Max 
Multivitamin 
Energy, 100 tbl.

V nabídce také Dr.Max Multivitamin 
Generation 50+, 100 tbl., za 299 Kč. 

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,30 Kč)

• kombinace silné dávky vitaminu C,  
zinku a extraktu z echinacey

• s postupným uvolňováním až 12 hodin

Dr.Max
Vitamin C
Imuno Akut  
30 cps.

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,32 Kč)

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

Dr.Max 
ProstaMax 
90 cps.

-100 Kč -40 Kč -30 Kč

-100 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-50 Kč

99  Kč
Běžná cena

79  Kč
Běžná cena
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Při koupi Muconasal® Plus, 10 ml, NAVÍC obdržíte 
zdravotnický prostředek MUCODUAL pastilky, 
18 pastilek, za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. ASPIRIN C jsou volně prodejné 
léčivé přípravky k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.08.2020.2040.

• při zánětlivých onemocněních  
horních cest dýchacích a chřipce

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

• ulevuje od horečky a od bolestí během nachlazení

Aspirin C  
šumivé tablety 
20 tbl.

V nabídce také Aspirin C šumivé tablety, 10 tbl., za 129 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje hustý extrakt z břečťanového  
listu. Správné použití konzultujte se svým  
lékařem či lékárníkem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého užívání.

• expektorans ve formě sirupu

• podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení

• lze užívat již od narození

Hedelix sirup 
100 ml

V nabídce také Sinecod 50 mg, 10 tbl., za 159 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou 
látkou butamirát-citrát k vnitřnímu užití.

• proti suchému  
dráždivému kašli

• vhodný pro dospělé  
a děti od 3 let

• sirup s vanilkovou příchutí

• účinná látka se začíná  
vstřebávat již po 5 minutách

Sinecod, 200 ml

V nabídce také PARALEN® GRIP chřipka a kašel, 24 tbl., za 129 Kč.

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• ulevuje od příznaků chřipky  
a nachlazení, jako jsou:  
– horečka  
– ucpaný nos  
– bolest hlavy  
– bolest v krku

• díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti

PARALEN® GRIP  
chřipka a bolest, 24 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
tramazolini hydrochloridum monohydricum k nosnímu podání. 

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

• navíc obsahuje i éterické oleje z máty a eukalyptu

• vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let

Muconasal® 
Plus, 10 ml

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivé přípravky. 
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 k nosnímu podání. CZ-OL-2000038.

Při koupi léku Olynth® nosní 
sprej, roztok, získáte navíc 
kapesníčky za 0,01 Kč.

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

• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny

• zabere velmi rychle – už do 25 sekund

• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

Nasivin 
sensitive 0,05%
nosní sprej,  
roztok, 10 ml
Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!

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

• léčivý přípravek na kašel,  
rýmu a zánět dutin

• ředí hlen, nezvyšuje jeho objem 

• působí proti bakteriím

• pro děti od 12 let a dospělé

ERDOMED  
225 mg  
granule  
pro perorální  
suspenzi, 20 sáčků

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-50 Kč -30 Kč -30 Kč

-20 Kč -20 Kč

-20 Kč -30 Kč

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 95 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

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

• tlumí bolest a zánět

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

Ibuprofen 
Dr.Max 400 mg 
potahované tablety 
100 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

• vysoké dávky vitaminů B1, B6 a B12 mají 
příznivé účinky na zánětlivá a degenerativní 
onemocnění nervů a bolesti zad

milgamma® N  
40 mg / 90 mg / 0,25 mg 
100 měkkých tob. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Ibalgin® Duo Effect je volně prodejný lék k vnějšímu použití. 
Ibalgin® GEL a Ibalgin® KRÉM jsou volně prodejné léky s účinnou látkou ibuprofen k vnějšímu použití.

• kombinace dvou účinných látek ve formě krému

• potlačuje bolest, zmírňuje zánět  
a urychluje vstřebávání modřin

• léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů,  
např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu

• ulevuje od bolesti zad

• pro dospělé a dospívající od 12 let

Ibalgin® Duo Effect, 100 g

V nabídce také Ibalgin® GEL, 100 g, a Ibalgin® KRÉM, 100 g, za 139 Kč.

Při koupi Voltaren Forte 20 mg/g gel, 180 g, NAVÍC 
obdržíte masážní míček za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,77 Kč)

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

• vyvážené složení 3 látek  
obohaceno o ExPur komplex 

• obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen 

• vitamin C podporuje správnou tvorbu  
kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek

Proenzi 3 plus
180 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

ATARALGIN 
tablety 
50 tbl.
Kombinace  
3 účinných látek: 
paracetamol,  
guaifenesin, kofein

• snižuje horečku  
při akutních chřipkových onemocněních

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

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.

Voltaren Forte  
20 mg/g gel, 180 g

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

• analgetikum ve formě gelu s účinkem 
na 24 hodin při použití 2× denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

• snadno otevíratelný uzávěr

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-100 Kč -40 Kč

-120 Kč

-50 Kč -200 Kč

-20 Kč -10 Kč

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 699 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná cena 519 Kč

399  Kč
Akční cena
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LÉČIVA K TERAPII DIABETU
Přibližný 
doplatek*

Doplatek 
Dr.Max

FIASP  FLEXTOUCH 100U/ML INJ SOL 5X3ML 261,90 Kč Bez doplatku

HUMALOG KWIKPEN 200 JEDNOTEK/ML SDR INJ SOL 5X3ML 262,42 Kč Bez doplatku

NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ML INJ SOL 5X3ML 261,90 Kč Bez doplatku

TOUJEO 300 JEDNOTEK/ML SDR INJ SOL 3X1.5ML 258,57 Kč Bez doplatku

TRAJENTA 5 MG POR TBL FLM 90X5MG 804,26 Kč Bez doplatku

XULTOPHY 100 JEDNOTEK/ML + 3 x 3ML x 100UT/3,6MG/ML 470,39 Kč Bez doplatku

CENÍK ANTIKONCEPCE – Kolik můžete ušetřit 
v lékárnách Dr.Max s Kartou výhod?

Prodejní cena pro držitele 
Karty výhod Dr.Max1

Prodejní cena bez  
Karty výhod Dr.Max2

Úspora pro držitele  
Karty výhod Dr.Max3

BELANETTE 0,02MG/3MG TBL FLM 3X21 729,00 Kč 839,00 Kč 110,00 Kč

YADINE 0,03MG/3MG TBL FLM 3X21 899,00 Kč 999,00 Kč 100,00 Kč

BONADEA POR TBL FLM 3X21 519,00 Kč 599,00 Kč 80,00 Kč

LINDYNETTE 20 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21 399,00 Kč 479,00 Kč 80,00 Kč

LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ  
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Přibližný 
doplatek*

Doplatek 
Dr.Max

DETRALEX 500MG TBL FLM 180(2X90) 759,09 Kč 561,20 Kč

DETRALEX POR TBL FLM 120X500MG 525,00 Kč 374,00 Kč

PRESTARIUM NEO COMBI 10 MG/2.5 POR TBL FLM 90 148,91 Kč 18,68 Kč

RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY POR TBL NOB 90X1MG 57,97 Kč Bez doplatku

TRIPLIXAM 10 MG/2,5 MG/10 MG POR TBL FLM 90 148,75 Kč Bez doplatku

LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ  
S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CEST

COMBAIR 100/6MCG/DÁV INH SOL PSS 180 DÁVEK 159,60 Kč Bez doplatku

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU INH SOL 1X60DAV 69,36 Kč Bez doplatku

SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROG INH PLV 1X120DAV 56,36 Kč Bez doplatku

ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG INH PLV CPS DUR 30X1+INH 96,29 Kč Bez doplatku

PROTIZÁNĚTLIVÁ  
A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVA

CONDROSULF 800 TBL OBD 30X800MG 223,54 Kč 131,66 Kč

Výdej těchto léčivých přípravků je podmíněn předložením platného lékařského předpisu v lékárně. Tento ceník 
uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, které jsou při výdeji vázány výhradně na lékařský předpis a u kterých je 
vyloučen volný prodej. Ceny jsou uváděny jako ceny pro konečného spotřebitele. V případě, kdy je lék předepsán 
tak, že je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, hradí pacient pouze doplatek, tedy rozdíl 
mezi cenou a úhradou pojišťovny.

Uvedené ceny a doplatky platí pro držitele Karty výhod od 1. do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max 
si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce či změnu úhrady.

Tento ceník uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán výhradně na lékařský předpis a které budou v lékárně vydány pouze na základě předložení platného lékařského předpisu, a dále ceny vybraných volně 
prodejných léčivých přípravků z kategorie nouzových kontraceptiv.
1  Prodejní cena pro držitele Karty výhod Dr.Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr.Max uplatněna PŘI předložení Karty výhod Dr.Max. Jednotlivé 

lékárny Dr.Max mohou uplatnit také cenu nižší.
2  Prodejní cena bez Karty výhod Dr.Max představuje nejvyšší cenu pro konečného spotřebitele (zahrnující veškeré daně), která bude kteroukoliv lékárnou Dr.Max uplatněna BEZ předložení Karty výhod Dr.Max.
3 Úspora pro držitele Karty výhod Dr.Max je vypočítána jako rozdíl mezi prodejní cenou pro držitele Karty výhod Dr.Max1 a prodejní cenou bez Karty výhod Dr.Max2.
Léčivé přípravky vázané při výdeji výhradně na lékařský předpis používejte vždy pouze po doporučení lékaře a lékárníka. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léku konzultujte podle potřeby s lékařem nebo lékárníkem. 
Účelem tohoto materiálu je poskytnout pacientům – konečným spotřebitelům – informaci o ceně léčivých přípravků v lékárnách Dr.Max. Tento materiál nepředstavuje pobídku ke zvýšení spotřeby léků a nevybízí k jejich nevhodnému, 
nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání. Ceny jsou platné k 1. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce.

* Přibližný doplatek v lékárně podle databáze Ministerstva zdravotnictví ČR dostupné na https://www.mzcr.cz/
leky.aspx k 26. 8. 2020. Údaje v této databázi se mohou v průběhu platnosti tohoto ceníku změnit. U přípravků, 
kde nebyl přibližný doplatek v databázi Ministerstva zdravotnictví uveden, je uveden běžný doplatek v lékárnách 
Dr.Max (tzn. doplatek bez započítání slevy platné s Kartou výhod Dr.Max).

Vybrané léčivé přípravky na recept: ceník a doplatky v lékárnách Dr.Max

*  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 kartavyhod.drmax.cz.

drmax.cz

Ušetřete  
až polovinu 
z doplatku 
na recept
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VÝHODNÁ NABÍDKA

Dentální 
hygiena.

Zdravotnické 
prostředky.

Kosmetika.

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů z řady Dr.Max PRO32® zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč.
Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.
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Rychlá a efektivní úleva od pálení žáhy!
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R E N NIE®

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
1Zdroj: IQVIA, trh 03G–Acid control & Heartburn prod., 2018, 2019, 1-7 2020, kusy, hodnota, prodeje z lékáren v ČR. 
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• léčivý přípravek obsahující  
rostlinné extrakty se zklidňujícím  
a uvolňujícím účinkem 

• navozuje vnitřní klid, zbavuje pocitu strachu, 
obnovuje psychickou rovnováhu

PERSEN® forte
40 tvrdých tob.

* MAT 1/2019: Biopron je nejprodávanější značkou probiotik v ČR v počtu prodaných kusů i v hodnotě.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 5,73 Kč)

• ideální podpora Vaší celkové pohody a rovnováhy 
střevní mikrobioty při léčbě antibiotiky a po ní

• nejsilnější z řady Biopron

• 9 probiotických kmenů a 20 miliard CFU  
v denní dávce

BIOPRON9 Premium
30 + 10 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou  
silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum k vnitřnímu užití.

• užívá se při podpůrné  
léčbě při chronickém 
zánětu jater

• při ztučnění  
a ztvrdnutí jater

• u poškození jater vlivem 
alkoholu, jedovatých látek 
a některých léků

Flavobion 
70 mg, 50 tbl.

Potravina pro zvláštní lékařské účely. (100 ml = 16,58 Kč)

• výživa při zdravotních obtížích 

• při vysoké potřebě  
bílkovin a energie

• obsahuje příchutě: 2× čokoláda, 
2× vanilka, 1× oříšek a 1× jahoda

Fresubin Protein 
Energy DRINK 
balíček 5 + 1

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Essentiale® je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

• Essentiale® obsahuje esenciální fosfolipidy  
se třemi mechanismy podpory funkce jater: 
1. urychluje obnovu jaterních buněk 
2. zlepšuje jejich funkci  
3. podporuje jejich regeneraci

Essentiale® 
300 mg
100 tbl.

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

• při častém pálení žáhy

• uleví až na 24 hod.

• pouze 1 tobolka denně

APO-Ome 20 
14 tob.

V nabídce také Biopron Forte,  
30 + 10 tob., za 249 Kč. (1 tob. = 6,23 Kč)

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-70 Kč -20 Kč

-40 Kč -100 Kč

-30 Kč -60 Kč

Běžná cena 299 Kč

229  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

259  Kč
Akční cena

Běžná cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

189  Kč
Akční cena
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Magne B6 Forte 
tablety 
50 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,98 Kč)

• obsahují citrát hořčíku pro účinné 
doplnění hořčíku

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

Světový den proti 
osteoporóze 

ŘÍJEN

20

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

Caltrate PLUS, 90 tbl.

V nabídce také Caltrate 
PLUS, 30 tbl., za 129 Kč.

V nabídce také Swiss NatureVia Mega brusinky 
AKUT, 15 cps., za 199 Kč. (1 cps. = 13,27 Kč)

• k prevenci a doplnění léčby osteoporózy

• kombinovaný přípravek s vápníkem, 
vitaminem D a pěti  
důležitými  
kostními minerály

• pro dospělé a děti od 12 let

• čistě bylinné směsi bez umělých, chemických, 
konzervačních látek a umělých aromat

• šípek, dobromysl, fenykl a lípa podporují 
správnou funkci dýchacího systému

• tradiční ověřené receptury 

• bezpečnost certifikované výroby 

• přírodní účinky bylin

Bylinné čaje. (1 sáček = 2,25 Kč)

LEROS NATUR Průdušky 
s vitaminem C, 20 sáčků

V nabídce více druhů.

Funkční čaje. (100 g = 194,44 Kč)

• funkční bylinný čaj

• vitamin C přispívá 
ke správné funkci 
imunitního systému

TEEKANNE 
Imunita 
s vitaminem C
18 g

V nabídce více druhů.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 5,30 Kč)

• vitamin D3, K2 a vápník
• 3 v 1 pro zdravé kosti a svaly
• vitamin D3 přispívá k udržení  

správné funkce svalů i kostí
• pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby

VIGANTOLVIT® OSTEO
30 tbl.

V nabídce také VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U., 60 tob., za 149 Kč. (1 tbl. = 2,48 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 6,48 Kč)

• vysoce koncentrovaný extrakt  
z brusinek Cran-Max a extrakt ze zlatobýlu, který podporuje 
zdraví a správnou funkci močového měchýře a dolních 
močových cest

• prémiová kvalita – maximální síla v 1 kapsli

Swiss NatureVia 
Mega brusinky 
60 cps.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání

• čistý organický hořčík bez příměsí

• vhodný pro těhotné a kojící

Magnesii 
lactici 0,5 tbl. 
Medicamenta 
100 tbl.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-50 Kč -20 Kč

-30 Kč -40 Kč

-100 Kč

-10 Kč -14 Kč

Běžná cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná cena 419 Kč

389  Kč
Akční cena

Běžná cena 449 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná cena 129 Kč

109  Kč
Akční cena

Běžná cena 55 Kč

45  Kč
Akční cena

Běžná cena 49 Kč

35  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena
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Zdravotnické prostředky. Produkty je možné mezi sebou kombinovat.

Akce se vztahuje také na vložky Depend 
Normal, 14 ks, a Depend Mini, 14 ks.

Vložky  
Depend  
Ultra Mini
22 ks 
Spolehlivé inkontinenční vložky 
Depend pro ženy nyní se slevou  
40 % při koupi dvou balení.

sleva
40 %
při koupi 

2 ks

Zdravotnické prostředky.

• diskrétní, vypadají jako 
běžné spodní prádlo

• vysoce savé jádro včetně 
pohlcení zápachu

iD Pants Large 
navlékací kalhotky

Zdravotnické prostředky.

• záruka 3 roky 
• extra velký LCD displej 
• možnost ukládat měření pro 2 různé osoby 
• odhalí i případné srdeční arytmie

V nabídce také tonometr digitální 
VEROVAL Compact za 990 Kč.

Tonometr digitální 
VEROVAL  
pažní

V nabídce také velikosti Medium 
za akční ceny.

Zaječická hořká 
0,5 l
Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč)Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Vincentka
přírodní 
0,7 l

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

HypnoX 
Melatonin 
30 cps.
Doplněk stravy. (1 cps. = 6,63 Kč)

-50 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k dentálnímu užití.

Elmex gelée 
25 g

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-300 Kč

Běžná cena 309 Kč

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 209 Kč

189  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 890 Kč

1 590  Kč
Akční cena

-300 Kč-10 Kč

Běžná cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

-50 Kč

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-10 Kč
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Reklama na  léčivé přípravky. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/ 
dávka a orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/ 
dávka obsahují nikotin a  jsou k  podání do  úst. Před použitím si pečlivě 

přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2000054

Přestaň kouřit
jednou provždy!

*Při postižení nehtů 2× denně.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky Exoderil®  
s účinnou látkou naftifini hydrochloridum k zevnímu použití.

Kosmetické přípravky.

• léčí kožní a nehtové plísně

• rychle ulevuje od svědění

• aplikace na kůži pouze 1× denně*

• Plantur 39 je vhodný 
při vypadávání vlasů  
v období menopauzy

• fyto-kofeinový komplex 
dodává vlasovým  
kořínkům energii a podporuje 
jejich přirozený růst

V nabídce také Exoderil® 10 mg/ml
kožní roztok, 20 ml, za 239 Kč.

Sleva 15 % platí při koupi 2 libovolných 
produktů řady Plantur 39.

Exoderil® 
10 mg/g 
krém, 15 g

PLANTUR 39 
Kofeinový 
šampon 
pro barvené 
a poškozené 
vlasy
250 ml

V nabídce také HydroKrém Vagisan 
Cremolum, 16 čípků, za 249 Kč.

Zdravotnické prostředky.

• účinná pomoc při příznacích  
vaginální suchosti

• obsahuje nejen zvlhčující složky, ale i zklidňující lipidy

• regeneruje a zvláčňuje sliznici pochvy

• bez hormonů

Vagisan 
HydroKrém, 25 g

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Herpesin krém je léčivý přípravek s účinnou látkou aciklovir k zevnímu použití.

• při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí

Herpesin  
krém, 5 g

SVĚDĚNÍ? EKZÉM?
Úleva do 30 minut

Bepanthen® Sensiderm krém 
je zdravotnický prostředek.

L.
CZ

.M
KT

.C
C.

01
.2

02
0.

17
95

Bepanthen Sensiderm 
50 g

Bepanthen Sensiderm 
20 g

VÝHODNÉ
BALENÍ

50 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Volně prodejný léčivý přípravek k rektálnímu podání.

• léčivý přípravek pro místní léčbu 
vnějších a vnitřních hemoroidů

Procto- 
Glyvenol®  
50 mg/g + 20 mg/g 
rektální krém, 30 g

Informace vycházejí z návodu k použití.
Zdravotnický prostředek. CZ-OFX-1900003-09-19.

• NOVINKA SYSTANE™ ULTRA KAPKY BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK 
poskytují úlevu suchým, unaveným a podrážděným očím

SystaneTM  
ULTRA zvlhčující oční kapky  
bez konzervačních látek, 10 ml

sleva
15  %

při koupi 
2 ks

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-100 Kč

-20 Kč

-50 Kč -40 Kč

Běžná cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 349  Kč

279  Kč
Akční cena

799  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

429  Kč
Akční cena

Běžná cena 279 Kč

199  Kč
Akční cena

-80 Kč
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2 + 1 
NAVÍC*

Při nákupu 3 produktů 
Eucerin® zaplatíte  

za nejlevnější z nich  
pouze 0,01 Kč.

*Akce platí od 1. do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob na všechny produkty Eucerin®  
kromě akčních balení.

KO
SM

ET
IC

K
É 

PŘ
ÍP

R
A

V
K

Y

NUXE
Huile Prodigieuse®
různé druhy
100 ml

URIAGE  
Bariéderm  
Dermatologický  
Cica-olej
100 ml

Eau Thermale 
Avène 
Tolérance  
extrême

Kosmetické přípravky.

Kosmetické přípravky.

• pečujte o sebe s ikonickými  
multifunkčními suchými oleji

• nádherně voní

• na tělo, vlasy i obličej

• regenerační olej pro masáž 
strií a nedávných jizev

• zvláčňuje pokožku a pomáhá 
předcházet tvorbě strií

• koriguje viditelnost  
již vzniklých jizev

• intenzivní hydratační 
a zklidňující péče  
o citlivou pleť se 
sklonem k alergii

• sterilní technologie 
bez konzervačních látek

Avène 
Tolérance extrême 

Čisticí mléko
200 ml

Avène  
Tolérance 

extrême  
Emulze

50 ml

Avène  
Tolérance extrême 
Krém
50 ml

Kosmetický přípravek.

Pro zdraví a krásu

Běžná cena 749 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná cena 429 Kč

329  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

-100 Kč
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2 + 1

Nuance Glamour  
tělový krém, 200 ml
•  hydratační krém na tělo 

s rostlinnými extrakty

Nuance Glamour 
krém na ruce 
50 ml
•  regenerační a výživný krém  

na ruce s bambuckým máslem

Uriage Bébé  
Mycí krém  
pro nejmenší
500 ml

Uriage Bébé
Hydratační 

tělové mléko  
pro nejmenší

500 ml

Při nákupu tří kosmetických přípravků značky Uriage řady Bébé získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich navíc za 0,01 Kč.

Uriage Bébé
•  jemné přípravky s vysokou 

snášenlivostí a obsahem 
termální vody Uriage 
pro děti a miminka

Uriage Bébé
Šampon 

pro nejmenší
200 ml

Kosmetické přípravky.

Nuance 
Supreme 
Lifting zlatá 
maska 
50 ml
•  unikátní zlatá maska 

s výtažkem z jantaru
•  pleť je po použití  

zpevněná, sametově  
hebká a rozzářená

Pro zdraví a krásu

Běžná cena 799 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 599 Kč

449  Kč
Akční cena

Běžná cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena
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(100 g = 24,87 Kč) (100 g = 29,83 Kč)

NOVINKA

Pronutra®
-A

DV
A
N
C
E

LCP 
(Omega-3

ALA)

HMO
3̌ GL

Prebiotika
GOS/FOS

NÁŠ UNIKÁTNÍ PROCES

Chuť má 
přirozeně
přednost
Akce se nevztahuje na počáteční kojeneckou výživu. Pediatři na 1. místě doporučují Nutrilon –  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 mléka, obsahuje vitaminy C a D, které přispívají ke správné funkci imunitního systému. **Nutrilon – První hned po mamince – Nutrilon je nejprodávanější řada pokračovacích mlék na českém trhu v součtu dat dle Nielsen Czech Republic a IQVIA Solutions 
a.s., souhrnný objem za období 03/2019–10/2019. ***Jediné mezi nejprodávanějšími řadami pokračovacích mlék na českém trhu na základě prodejních dat Nielsen Czech Republic a IQVIA Solutions a.s., souhrnný objem za období 03/2019–01/2020, obsahuje směs prebiotických 
oligosacharidů GOS/FOS a také 3´GL (3´-galaktosyllaktóza) oligosacharid přirozeně se vyskytující v mateřském mléce. Zdrojem 3´GL je náš unikátní proces. Obsahuje také omega 3 a 6 mastné kyseliny (DHA, ALA, LA, AA) přirozeně se vyskytující v mateřském mléce. Kojení je 
nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení pediatra. Pokračovací a batolecí mléka a kaše mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Způsob použití a další informace na obalech. Nutrilon 3 HA Prosyneo – 
Potravina pro zvláštní lékařské účely k dietnímu postupu pro děti s alergií v rodinné anamnéze, musí být používána pod dohledem lékaře. 04/2020.

PRVNÍ HNED PO MAMINCE**

Mléko od maminky je pro imunitu to nejlepší. 
Nutrilon je jediné pokračovací mléko s unikátní 
směsí oligosacharidů a důležitými živinami 
přirozeně se vyskytujícími v mateřském mléce***. 

Nutrilon mléka 
2, 3, 4
800 g

Běžná cena 499 Kč

439
Při koupi 2 ks

Kč/ks
Běžná cena 489 Kč/ks

Nutrilon Profutura 
mléko 2–4
800 g

Nutrilon 3 
HA Prosyneo™
800 g

429
Akční cena

Kč

Hami Batolecí 
mléko 12+, 24+
600 g

Hami Kojenecké 
mléko 6+
800 g

Běžná cena 239 Kč/ksBěžná cena 349 Kč/ks

Akční cena

179 Kč
Akční cena

199 Kč

Běžná cena 389 Kč/ks

299  Kč/ks
Při koupi 6 ks

(100 g = 37,38 Kč)

(100 g = 53,63 Kč) (100 g = 54,88 Kč)

Péče o dítě
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Kosmetický přípravek.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Volně prodejné léčivé přípravky s účinnou látkou ketoconazolum k vnějšímu užití.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,13 Kč)

• vyživující dětský krém na obličej i tělo

• obsahuje extrakt z aloe vera a měsíčku lékařského, 
D-panthenol, vitamin E a bambucké máslo

• bojuje proti příčině lupů

• inhibuje kvasinku způsobující lupy

• zmírňuje svědění a zarudnutí pokožky hlavy

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

V nabíce také Nizoral 20 mg/g šampon, 60 ml, za 199 Kč.

BEBELO Baby 
Cream
200 ml

Nizoral 
20 mg/g 
šampon
100 ml 

Walmark  
Marťánci  
Gummy Echinacea
50 + 20 tbl.

Sunar® 
Premium  
2, 3 a 4, 600 g
Nové, vylepšené složení 
bez palmového oleje
• naše nejlepší receptura s vyšším obsahem mléčného tuku

• vitaminy A* a C* na podporu imunity

• železo* na podporu rozvoje poznávacích funkcí

Akce se nevztahuje na počáteční a speciální mléka. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 48,17 Kč)

V nabídce také Sunar® Gravimilk, 300 g, různé druhy, za 129 Kč. (100 g = 43 Kč)

*Obsahují je všechna pokračovací kojenecká mléka podle zákona. Způsob přípravy a další informace na www.sunar.cz.

Náš tip
Vhodné jako dárek pro  

každou nastávající  maminku.

Jedinečná kniha,  
která poskytuje  

informace a rady pro řešení 
nejčastějších zdravotních potíží 

v těhotenství. K nahlédnutí v lékárně.

Zaregistrujte se do Dr.Max BABY 
a získejte výhody pro sebe  

i své miminko.
www.drmaxbaby.cz

Nejdůvěryhodnější značka roku 2019 v kategorii dětské krémy proti opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz)

Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785.

• každodenní jemná péče i pro tu nejcitlivější pokožku

• bez parfemace a umělých konzervantů

• vhodný k ošetření bradavek po kojení

• s mandlovým olejem a panthenolem pro přirozenou regeneraci pokožky

Bepanthen®  
Baby, 100 g
Pomáhá chránit zadeček  
před vznikem opruzení.

Péče o dítě

-20 Kč -100 Kč

-20 Kč -300 Kč

-40 Kč

Běžná cena 309 Kč

289  Kč
Akční cena

Běžná cena 219 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 499 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

239  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Běžná cena 329 Kč

279  Kč
Při koupi 1 ks

Běžná cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena



Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg

• odpuzuje a hubí klíšťata
• působí repelentně proti komárům, flebotomům a bodavým mouchám
• působí i proti blechám a jejich vývojovým stádiím a proti všenkám
• je bezpečný pro březí a kojící feny a pro štěňata od 8. týdne věku 

a 1,5 kg ž. hm. 
• Nepoužívat pro kočky!
V nabídce také Advantix spot-on roztok pro psy od 4 do 10 kg,  
od 10 do 25 kg, od 25 do 40 kg a od 40 do 60 kg za akční ceny. 

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Produkty řady Advantix, Bolfo a Advantage jsou veterinární léčivé přípravky. Bayer Animal Health GmbH, 51368, Leverkusen, Německo L.
CZ
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Bolfo 2,5 mg/g kožní sprej, roztok

• chrání psy a kočky proti klíšťatům, 
blechám a dalším parazitům

• sprej je vhodný i k ošetření 
prostředí

UŽ ŽÁDNÉ BLECHY!

Advantage 40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on  
pro malé kočky a králíky

• prevence a léčba napadení koček a koťat blechou až 4 týdny
• léčba napadení králíků blechou kočičí až 1 týden
• blechy nemusí kousnout, aby vstřebaly účinnou látku Imidacloprid  

– hubí blechy pouhým kontaktem 
• účinný proti dospělým blechám i jejich larvám v prostředí
• vhodné i pro koťata od 9. týdne a březí a laktující kočky, pro králíky  

od 11. týdne věku nebo od váhy 1,2 kg
• léčba alergie na bleší kousnutí (FAD)
• nepoužívat u králíků určených k lidské spotřebě
V nabídce také ADVANTAGE 80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on  
pro velké kočky a králíky za 189 Kč.

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. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou 
lišit. Dostupnost produktů v jednotlivých lékárnách se může lišit, aktuální informace získáte na info@drmax.cz. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Veterinární přípravek.

• obsahuje 5 účinných látek, 
stavebních kamenů chrupavky

Péče o klouby 
pro psy
90 tbl.

V nabídce také Dehinel Plus XL tablety pro psy, 2 tbl.,  
za 169 Kč a Dehinel 230 mg / 20 mg potahované tablety  
pro kočky, 2 tbl., za 79 Kč.

Veterina

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. 
Volně prodejné veterinární léčivé přípravky, pouze pro zvířata.

Dehinel Plus 
Flavour  
tablety pro psy 
2 tbl.
• trojsložkové odčervovací tablety pro psy

• účinné proti oblým i plochým červům

• 1 tableta na 10 kg živé váhy

-20 Kč

-100 Kč

Běžná cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

Veterinární přípravky

Běžná cena 249 Kč

219  Kč
Akční cena Běžná cena 229 Kč

179  Kč
Akční cena

Běžná cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena


