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Pharmaton® Geriavit

VOLTAREN FORTE 2,32%

100 tob.

gel 100 g

SLEVA 100 Kč
při koupi 2 balení

• proti silné bolesti zad, svalů a kloubů s dlouhotrvajícím účinkem
až na 12 hodin
Darujte zdraví a vitalitu Vašim
blízkým!
• odolnost organismu
• proti únavě a stresu
• psychická a fyzická kondice

249

cena za 1 ks

V nabídce také Pharmaton®
Geriavit 30 tob. za 236 Kč.

50
Kč
Speciální výhodná nabídka při koupi 2 kusů Voltaren Forte.

Lék s účinnou látkou diklofenak-diethylamin. Ke kožnímu podání.

Krásné prožití svátků vánočních
Vám přejí lékárny Dr.Max

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

180 tbl.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

699Kč

Wobenzym 800 tbl.

zvýhodněné
3měsíční balení

• REVOLUČNÍ NOVINKA
V KLOUBNÍ VÝŽIVĚ S VIT. C
pro podporu zdravého stavu
kostí a chrupavky
• zvýhodněné 3měsíční balení
180 tablet. Ušetříte až 300 Kč*

Doplněk stravy.

Lék k vnitřnímu užití.

*Ve srovnání s nákupem balení 20 tbl. a 60 tbl.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

• posiluje oslabenou imunitu
proti chřipce a nachlazení
• pomáhá proti otokům a zánětům
• urychluje hojení po úrazech
a operacích

Tonometr OMRON M3W
+ lékařský teploměr ZDARMA

2590Kč

Tradiční lék k vnitřnímu užití.

Poukaz na tělové mléko Weleda
v hodnotě cca 350 Kč jako DÁREK!

1390Kč

• japonský tlakoměr
• CW manžeta s ideálním
přizpůsobením každému
tvaru paže (22–42 cm)

+

Lékařský teploměr jako DÁREK!

Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určené, 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 nebo předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků.
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Nabídka platí od 4. 12. do 31. 12. 2013 nebo do vyprodání zásob.
Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Využijte služeb naší online poradny na poradna.olomouc@drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Zdravotnická technika.

699Kč

Proenzi Comfort

4. 12. – 31. 12. 2013

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Barny´s ACTIValoe® FORTE

HYALGEL forte
vánoční balení 2× 500 ml

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Cemio KAMZÍK 60 cps.

3× 500 ml

• jediný v ČR s kolagenem UCI®+UCII®
a vitaminem C pro klouby, vazy, šlachy
i chrupavky
• vitamin C je důležitý pro tvorbu kolagenu
v organismu

399Kč

339Kč

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

60 + 20 tob. ZDARMA

349Kč

• komplexní probiotikum s prebiotiky
• 20 miliard a 9 kmenů bakterií v denní dávce
• při a po užívání antibiotik
• dárkové balení = 20 tobolek NAVÍC!

Vánoční balení 120 tbl. + LED digitální
hodinky s dotykovým displejem.

Vibovit vánoční balení

Doplněk stravy.

+

359Kč

V nabídce i další dárková balení Valosun!

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Prostenal Forte 90 + 30 tob.

Vánoční balení s měsíčním užívání NAVÍC
+ exkluzivní pánská kožená peněženka.

599Kč

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

2× 60 cps. + hřeben
• obsahuje jedinečnou
kombinaci vyváženého
množství důležitých
látek, které působí uvnitř
organismu a vyživují vlasy
od kořínků
• pozitivní účinek má také
na stav nehtů a pokožky

399Kč

Více informací naleznete na www.prostamoluno.cz

379Kč

Dárek pro děti Vibovit hodinky v podobě
modrého delfína nebo růžové rybičky
se samorolovacím páskem.

Lék s účinnou látkou hustý
extrakt z plodu serenoy.
K vnitřnímu užití.

• první volně prodejný lék na problémy s močením
způsobené zbytnělou prostatou
• dávkování: 1 tobolka denně
• ke každému balení Prostamol uno
60 tobolek získejte nyní slevu na příští
nákup tohoto produktu
• slevový kupon je platný od 1. 1. do 31. 3.
2014 ve všech lékárnách Dr.Max

· atraktivní vánoční balení obsahuje:
Vibovit Abeceda, Vibovit Aqua
a novinku Vibovit Junior 4+

Revital Revitalon

PROSTAMOL UNO 60 tob.

Doplněk stravy.

+

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Doplněk stravy.

Biopron® 9 PREMIUM

120 tbl.

Doplněk stravy.

Marťánci Imuno MIX

• díky obsahu Saw palmetta pomáhá
zachovat zdravou prostatu
• nové silnější složení a dávkování
pouze 1 tableta denně

549Kč

Nyní ve speciálním vánočním balení
se soutěží o luxusní švýcarské ceny! Vyhrává každý!

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

• široké spektrum důležitých vitaminů
a minerálů pro děti v 100% denní dávce
• podporují vitalitu, fyziologický růst
a vývoj dětí

• vhodný především pro starší generaci, osoby s vyšším zatížením kloubů
jako jsou sportovci, osoby s nadváhou, těžce pracující a osoby po úrazech
• dárkové balení 2× 500 ml = 66 denních dávek
– 1× příchuť jablko
– 1× příchuť pomeranč

459Kč
Dárek pro Vaši krásu. Trendy
rozčesávací hřeben ZDARMA!

Ušetřete 30 Kč za Váš recept.*
*Platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.
*P
Platí pouze s klientskou kartou Dr.Max.

Doplněk stravy.

• pro zdraví a fyzickou pohodu
+ 500 ml jako dárek
• farmaceutická kvalita – lékárenská Aloe vera

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Doplněk stravy.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Centrum SILVER
s Multi-efektem 100 tbl.

• multivitamin s ženšenem pro aktivní
život po padesátce
• vánoční balení s 20 dny užívání NAVÍC
+ pašmínová šála v šedé barvě

479Kč

Tensoval Duo Control
tonometr + adaptér

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Spektrum 50+ 100 + 20 tbl.

+

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Zdravotnická technika.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

479Kč

• multivitamin s minerály, stopovými
prvky a luteinem pro osoby nad 50 let
V nabídce také Centrum AZ
s Multi-efektem 100 tbl. za 459 Kč.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

• unikátní tlakoměr druhé generace
• měření stejně přesné jako u lékaře
• praktické dárkové balení pro celou
rodinu se dvěma typy manžet
a ADAPTÉREM ZDARMA

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

2290Kč

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

MegaLecithin FORTE 1325 mg

60 + 60 tob.

100 + 100 tob.

• kombinace tří důležitých minerálů
obohacená o vitamin D3
• speciální vánoční nabídka s dárkem

249Kč

+
• dodává Vašemu tělu potřebnou energii
• speciální vánoční nabídka s dárkem

299Kč

• čistý lecithin v nejsilnější formě
• výhodné vánoční balení 1 + 1 balení
ZDARMA

Dárkové balení 60 + 60 tob. ZDARMA
+ originální nůž značky TESCOMA.

Dárkové balení 150 + 50 tbl. ZDARMA
+ originální nůž značky TESCOMA.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

249Kč

Dárkové balení 60 + 60 tob. ZDARMA!

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ s rakytníkovým olejem
100 + 20 cps. + DÁREK bavlněné utěrky 2 ks

Doplněk stravy.

+

Doplněk stravy.

Coenzyme Q10 30 mg

150 + 50 tbl.

Doplněk stravy.

Vápník-hořčík-zinek FORTE

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

MaxiCor® 70 + 20 tob.

GinkoPrim MAX 90 + 30 tbl.

• podporuje obranyschopnost
organismu díky obsahu rakytníku
• hlíva pochází z kontrolovaných
pěstíren v ČR
• originální český výrobek s nejdelší
tradicí na trhu
• dvě bavlněné utěrky jako DÁREK

439Kč

• 70 + 20 tobolek NAVÍC + dárek
ZDARMA (hřejivé srdíčko)
• bohatý zdroj kvalitních omega-3
nenasycených mastných
kyselin (min. 90 %)
• EPA a DHA přispívají k normální
činnosti srdce
• stačí 1 tobolka denně

+

459Kč

Darujte zdraví
z lékáren Dr.Max

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• s ginkgo bilobou pro lepší paměť
• příznivě ovlivňuje krevní oběh
a prokrvení končetin

449Kč
Vánoční balení s měsíčním užíváním NAVÍC
+ hřejivé pantofle s norským vzorem.
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CHŘIPKA

24 tbl.

• obsahuje kombinaci léčivých látek,
které účinně působí proti příznakům
chřipky a nachlazení, jakými jsou:
– horečka a bolest hlavy
– ucpaný nos a bolestivé dutiny
– bolest v krku

149Kč
189 Kč

RÝMA

136 Kč

RÝMA
ZNÁTE
Z TV

+

• herbální lék, který efektivně uvolňuje ucpaný
nos, pomáhá léčit rýmu a další zánětlivá
onemocnění sliznice nosu a nosohltanu
• díky obsahu vitaminu E napomáhá regeneraci
nosní sliznice
• přípravek mohou bez rizika užívat těhotné
a kojící ženy
• vhodný už i pro děti od 1 roku

89Kč

55Kč

106 Kč

V nabídce také Borozan 10 g za 75 Kč. Kosmetika.

DOPLNĚK STRAVY

96 Kč

KAŠEL

Mucosolvan pro dospělé®

Stoptussin kapky 50 ml

Doplněk stravy se sladidly.

100 ml

• uvolňuje zahlenění
• usnadňuje vykašlávání
• zmírňuje kašel

119Kč

79Kč

70 Kč

KAŠEL

Preventan® Akut
s novou příchutí 30 tbl.

139 Kč

• uvolní ucpaný nos rychle a na dlouho
– působí během 5 minut
– účinek až 10 hod.
• obsahuje éterické oleje (máta,
eukalyptol)
– osvěží nosní sliznici a pečují o ni

• kombinace 2 aktivních
látek, které působí
vedle sebe a vzájemně
se doplňují v obou fázích
suchého dráždivého
i vlhkého kašle
• vhodné pro děti
od 6. měsíce

Lék s účinnou látkou
ambroxol-hydrochlorid.
K vnitřnímu užití.

Ke každému nosnímu spreji Olynth® DÁREK
Airwaves bonbony s medem a vitaminem C.
Nabídka dárku platí do vydání zásob.
Nabídka dárku platí také pro Olynth® 0,05% 10 ml,
Olynth® HA 0,05% 10 ml, Olynth® HA 0,1% 10 ml.

89Kč
V nabídce také Mucosolvan Junior®
120 ml za 89 Kč.

137 Kč

Muconasal Plus® 10 ml
Lék k nosnímu podání.

• rychlá a účinná úleva od ucpaného nosu
• kyselina hyaluronová zvlhčuje
a regeneruje nosní sliznici

99Kč

• účinná kombinace proti chřipce, která
pomáhá od:
– horečky, ucpaného nosu
– bolesti hlavy, bolesti v krku
– suchého a dráždivého kašle

RÝMA

Pinosol 10 ml

Lék s účinnou látkou
xylometazolin-hydrochlorid.
K nosnímu podání

Olynth® HA 0,1% 10 ml

• cucavé tabletky ve dvou příchutích
• obsahují originální látku ProteQuine®
• s obsahem vitaminu C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému
• pro dospělé a děti už od 3 let
• k akutnímu užívání

109Kč

Lék k vnitřnímu užití.

Lék k vnitřnímu užití.

NOVINKA

ZNÁTE
Z TV

V nabídce také Coldrex Max Grip Citron
10 sáčků za 139 Kč.

Paralen® Grip chřipka a kašel

24 tbl.

Lék s účinnou látkou
tramazolin-hydrochlorid.
K nosnímu podání.

• lék, který přináší účinnou úlevu od nepříjemných
ý
příznaků chřipky a nachlazení
• uvolní ucpaný nos, odstraní bolest
krku i hlavy a horečku

Ibalgin® Grip 200 mg / 5 mg
Lék s účinnou látkou ibuprofen,
fenylefrin-hydrochlorid.
K vnitřnímu užití.

Coldrex horký nápoj
citron 14 sáčků

CHŘIPKA

109 Kč

Lék s účinnou látkou
butamirát-citrát, guajfenesin.
K vnitřnímu užití.

CHŘIPKA

109Kč
V nabídce také Stoptussin sirup
1× 100 ml za 99 Kč.

Bonus za každý nákup.*
*Volně prodejného sortimentu s klientskou kartou Dr.Max.

125 Kč

4. 12. – 31. 12. 2013

Nalgesin S 30 tbl.

ATARALGIN 20 tbl.

• lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti, bolesti
spojené s nachlazením
• nyní i výhodné balení 30 tablet

119Kč

V nabídce také Nalgesin S 20 tbl. za 99 Kč.

139 Kč

ZAŽÍVÁNÍ

73 Kč

ČAJE

Teekanne ovocné čaje

• při častém pálení žáhy
a žaludečních obtížích
• uleví až na 24 hodin
• pouze 1 tobolka denně

99Kč

V nabídce také Rennie 96 tbl. za 159 Kč.

4 balení + hrnek
Lék s účinnou látkou omeprazol.
K vnitřnímu užití.

Lék k perorálnímu podání.

APO-OME 20 14 tob.

• rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy
• při pálení žáhy, při překyselení žaludku
a pocitu plnosti
• působí již po 5 minutách

109Kč

115 Kč

DĚTSKÁ VÝŽIVA

DĚTSKÁ VÝŽIVA

HiPP Combiotic 2, 3 – 800 g
HiPP HA2 Combiotic – 500 g

567Kč
756 Kč

VÝHODNÉ
BALENÍ

• přirozeně mléčná chuť
• obsahuje prebiotika a beta-palmitát,
přirozeně přítomné v mateřském mléku
• vápník a vitamin D pro zdravý růst kostí
Zvýhodněné dvojbalení s hrací kartou
o Sunar fashion nebo slevou na příští nákup.

Kojení je pro kojence nejlepší
způsob výživy. Potravina pro
zvláštní výživu.

Sunar complex 2,3,4 2× 600 g
Kojení je pro
kojence
nejlepší
pro kkojenc
j
e nejle
způsob výživy. Potravina pro
zvláštní výživu.

Hami 2, 3, 4 4× 500 g
akční balení
3 + 1 ZDARMA

159Kč

• čaje TEEKANNE s dárkem pro Vás

V nabídce také TEEKANNE bylinné čaje za 29 Kč.

DĚTSKÁ VÝŽIVA

• pokračovací mléčná kojenecká a batolecí výživa
voji miminka
• přispívá ke správnému růstu a vývoji

59Kč

149 Kč

ZAŽÍVÁNÍ

Rennie 48 tbl.

Cena za 1 ks mléka v rámci akčního
balení 142 Kč.

119Kč

• tlumí bolest hlavy a krční páteře

• nová generace mléčné kojenecké výživy
• HiPP 2 BIO Combiotic s jedinečnou kombinací Praebiotik®,
Probiotik® a Omega 3, které jsou důležité pro vývoj mozku
a nervových buněk a navíc v BIO kvalitě!

+

399Kč
499 Kč

Kojení je pro kojence nejlepší
způsob výživy. Potravina pro
zvláštní výživu.

• rychle ulevuje od bolesti v krku
• působí proti zánětu
• potlačí bakterie a kvasinky
• pro dospělé a děti od 4 let

Lék s účinnou látkou
sodná sůl naproxenu.
K vnitřnímu užití.

Lék s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K pozvolnému
rozpouštění v ústech.

20 pst.

BOLEST

Lék k vnitřnímu užití.

Tantum Verde Mint/Lemon

BOLEST

Čaj.

BOLEST V KRKU

279Kč
PPřiři ko
kkoupi
oupi
u i Hi
up
HHipp
ipp
pp Combiotic
C
2, 3, 4, 5 ddětské
vlhčené ubrous
ubrousky ZDARMA!

359 Kč

Nízké ceny pro Vaše zdraví

AKCE

AKCE

Dr.Max Complex 3 Aktiv

Dr.Max Lutein Complex Premium Dr.Max Kolagen 2000 Aktiv

s koňskými gely zdarma

dárkové balení

dárkové balení 2× 120 tbl.

Dr.Max ProstaMax

Dr.Max Omega 3 Classic

dárkové balení 2× 90 kaps.

250 kaps.
ps.
60 ka A
M
ZDAR

Vysoká denní dávka 2 g
hydrolyzovaného kolagenu
typu I Peptan®F 2000 HD
60 tablet ZDARMA.

Dr.Max ThermoMAX Comfort
+ Multivit „10“

Pro udržení správné funkce srdce,
mozku a zraku.

699

Kč

Bezdotykový Infra teploměr
na měření teploty čela nebo okolních
předmětů, např. kojeneckých lahví
s mlékem. Navíc Multivit „10“ zdarma.

Dr.Max DioMax

240 kaps.

60 tbl.

299

249

Kč

60 mg koenzymu Q10 a thiaminu
pro normální činnost srdce.

299 Kč

Kč

Doplněk stravy.

Dr.Max Lecithin

Doplněk stravy.

Dr.Max Coenzym Q10
s thiaminem 120 kaps.

199

Kč

Zdravotnický prostředek.

199

Kč

1+1 A
M
ZDAR

Diosmin 450 mg, hesperidin 50 mg,
aescin 3 mg, rutin 20 mg v 1 tabletě.
Mikronizováno pro vyšší biologickou
dostupnost.

Tip na vánoční dárek

Doplněk stravy.

Obsahuje extrakt Saw palmetto,
kopřivy a lykopen. Se zinkem
pro plodnost a selenem
pro normální vývoj spermií.

449

Kč

ps.
50 ka A
M
ZDAR

Doplněk stravy.

399

Kč

l.
60 tb A
M
ZDAR

Doplněk stravy.

Komplexní prémiový přípravek pro
péči o oči – obsahuje karotenoidy,
vitaminy a základní prvky.

Doplněk stravy.

299

Kč

Doplněk stravy.

549

Kč

S vitaminem C pro normální tvorbu
kolagenu pro funkci kostí, chrupavek
a kůže.
Navíc chladivý a hřejivý koňský gel
140 ml ZDARMA.

Doplněk stravy.

ps.
60 ka A
M
ZDAR
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

VICHY Liftactiv

Doliva dárková sada

denní krém 50 ml + oční krém 15 ml

50 ml + 100 ml ZDARMA

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

EUCERIN anti-age

899Kč
*Sleva zahrnuta v ceně.

Kosmetika.

Kosmetika.

• vánoční set přípravků
proti stárnutí:
Liftactiv denní krém
50 ml + oční krém 15 ml

• olivová péče pro suchou a citlivou pleť
• Doliva Olivový intenzivní krém 50 ml
+ ZDARMA Doliva Olivový tělový balzám 100 ml

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

279Kč

HYALURON-FILLER
• účinné složení s kyselinou hyaluronovou
viditelně vyhlazuje pleť a redukuje
vrásky již za 4 týdny

cena od

SLEVA 100 Kč*

429Kč

*Sleva je zahrnuta v ceně a vztahuje se na celou
řadu přípravků Volume-Filler a Hyaluron-Filler.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

ÚSTNÍ HYGIENA

NEUTROGENA® krém na ruce

URIAGE ISOFILL CRÈME

Corega ﬁxační krém

75 ml

50 ml

Extra silný svěží 40 g

99Kč

Výhodné balení: 50 % navíc!

• PÉČE PROTI STÁRNUTÍ PLETI
• intenzivní zpevňující péče proti vráskám
• normální a smíšená pleť
• suchá pleť
• originální patentované složení ISO-3R
s obsahem kyseliny hyaluronové

Kosmetika.

Kosmetika.

+

Fixační krém.

• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• pevně fixuje náhradu po celý den
• předchází drobným
poraněním a otlakům

• krémy na ruce s norskou
recepturou poskytují
okamžitou úlevu
a dlouhodobou ochranu
i pro velmi suchou
a popraskanou pokožku
rukou
• koncentrované složení
s vysokým obsahem
glycerinu až na 200 použití

729Kč

V nabídce také Corega fixační krém
bez příchuti 40 g a Corega fixační krém
Svěží dech 40 g za 79 Kč.

79Kč
99 Kč

Klientský program Dr.Max
Exkluzivní cen
a pro
držitele klien
tské
karty Dr.Max

ww w.drmax.

Kosmetika.

VOLUME-FILLER
• unikátní anti-aging složení navrací pleti
objem a prokazatelně vypíná pleť a kontury
obličeje

SLEVA 25 %

cz

Platnost nabídky: 1. 12. 2013 – 31. 12. 2013

Název produktu
ACC LONG por tbl. eff 10× 600 mg
BEPANTHEN CARE MAST drm ung 100 g
BIODERMA Sensibio H2O 500 ml
COLAFIT 60 kostiček
COLDREX HORKÝ NÁPOJ S CITRONEM A MEDEM por plv sol 10 ks
COREGA fixační krém extra silný svěží 40 g
ELMEX GELEE stm. gel 1× 25 g
EXCIPIAL U LIPOLOTIO 200 ml
NALGESIN S por tbl. flm 30× 275 mg
OLYNTH 0,1% nas spr sol 1× 10 ml
PARALEN 500 tbl. 24× 500 mg
PREVENTAN AKUT 30 tbl. s novou příchutí
PROSTAMOL UNO por cps. mol 60× 320 mg
QUIXX NOSNÍ SPREJ 30 ml
RENNIE por tbl. mnd 96
STOPANGIN orm spr 1× 30 ml
STOPTUSSIN GTT 50 ml
TANTUM VERDE MINT/LEMON orm pas 20× 3 mg
VOLTAREN EMULGEL drm gel 1× 150 g lam
WOBENZYM 800 tbl.

Cena pro držitele
klientské karty Dr.Max
109,00 Kč
269,00 Kč
439,00 Kč
299,00 Kč
139,00 Kč
79,00 Kč
149,00 Kč
119,00 Kč
119,00 Kč
75,00 Kč
29,00 Kč
119,00 Kč
399,00 Kč
115,00 Kč
159,00 Kč
105,00 Kč
109,00 Kč
119,00 Kč
209,00 Kč
2 590,00 Kč

Běžná cena
Dr.Max
129,00 Kč
299,00 Kč
499,00 Kč
359,00 Kč
159,00 Kč
99,00 Kč
169,00 Kč
139,00 Kč
149,00 Kč
89,00 Kč
33,00 Kč
139,00 Kč
459,00 Kč
127,00 Kč
179,00 Kč
119,00 Kč
125,00 Kč
139,00 Kč
239,00 Kč
2 890,00 Kč

VÁNOČNÍ NADÍLKA SLEV
5. 12. 2013

*

**

6. 12. 2013

7. 12. 2013

3 za cenu 2 SLEVA 100 Kč

Produkty s logem

Dnes při zakoupení tří libovolných doplňků stravy
z řady privátní značky Dr.Max platíte pouze dva.
Sleva se vztahuje vždy na nejlevnější produkt z trojice.
Tato nabídka je platná pouze 5. 12. 2013.

9. 12. 2013

*

100 Kč
1 + 1 SLEVA
Dermokosmetika URIAGE

za Váš recept

Dr.Max Ginkgo Biloba

Získejte dnes za svůj recept slevovou poukázku
100 Kč na další nákup v hodnotě nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 6. 12. 2013.

**

8. 12. 2013

Získejte dnes slevu 100 Kč při nákupu
dermokosmetiky Uriage nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 8. 12. 2013.

Doplněk stravy. Tato nabídka je platná
pouze 7. 12. 2013.

10. 12. 2013

11. 12. 2013

12. 12. 2013

3 za cenu 2 SLEVA 100 Kč SLEVA 200 Kč SLEVA 100 Kč

Produkty s logem

Dnes při zakoupení tří libovolných doplňků stravy
z řady privátní značky Dr.Max platíte pouze dva.
Sleva se vztahuje vždy na nejlevnější produkt z trojice.
Tato nabídka je platná pouze 9. 12. 2013.

**

za Váš recept
Získejte dnes za svůj recept slevovou poukázku
100 Kč na další nákup v hodnotě nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 10. 12. 2013.

13. 12. 2013

15. 12. 2013

16. 12. 2013

*

3 za cenu 2
SLEVA
100
Kč
1 + 1 Dermokosmetika URIAGE Produkty s logem

za Váš recept

Dr.Max Ginkgo Biloba

Získejte dnes za svůj recept slevovou poukázku
100 Kč na další nákup v hodnotě nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 13. 12. 2013.

17. 12. 2013

Získejte dnes slevu 100 Kč při nákupu
dermokosmetiky Uriage nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 12. 12. 2013.

vhodným vánočním dárkem. Lék k vnitřnímu užití.
Pouze do vyprodání zásob. Tato nabídka je platná
pouze 11. 12. 2013.

14. 12. 2013

SLEVA 100 Kč
**

Pharmaton Geriavit 100 tob. Dermokosmetika URIAGE
Pouze dnes získáte slevu na produkt, který je

Získejte dnes slevu 100 Kč při nákupu
dermokosmetiky Uriage nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 15. 12. 2013.

Doplněk stravy. Tato nabídka je platná
pouze 14. 12. 2013.

*

18. 12. 2013

19. 12. 2013

Dnes při zakoupení tří libovolných doplňků stravy
z řady privátní značky Dr.Max platíte pouze dva.
Sleva se vztahuje vždy na nejlevnější produkt z trojice.
Tato nabídka je platná pouze 16. 12. 2013.

20. 12. 2013

**

SLEVA 100 Kč 3 za cenu 2 SLEVA 100 Kč SLEVA 100 Kč
za Váš recept
Získejte dnes za svůj recept slevovou poukázku
100 Kč na další nákup v hodnotě nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 17. 12. 2013.

21. 12. 2013

Produkty s logem

Dnes při zakoupení tří libovolných doplňků stravy
z řady privátní značky Dr.Max platíte pouze dva.
Sleva se vztahuje vždy na nejlevnější produkt z trojice.
Tato nabídka je platná pouze 18. 12. 2013.

22. 12. 2013

Dermokosmetika URIAGE

za Váš recept

Získejte dnes slevu 100 Kč při nákupu
dermokosmetiky Uriage nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 19. 12. 2013.

Získejte dnes za svůj recept slevovou poukázku
100 Kč na další nákup v hodnotě nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 20. 12. 2013.

**

23. 12. 2013

*

24. 12. 2013

3 za cenu 2
SLEVA
100
Kč
SLEVA
100
Kč
1 + 1 Dermokosmetika URIAGE
Produkty s logem
za Váš recept

Dr.Max Ginkgo Biloba
Doplněk stravy. Tato nabídka je platná
pouze 21. 12. 2013.

Získejte dnes slevu 100 Kč při nákupu
dermokosmetiky Uriage nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 22. 12. 2013.

Získejte dnes za svůj recept slevovou poukázku
100 Kč na další nákup v hodnotě nad 1 000 Kč.
Tato nabídka je platná pouze 23. 12. 2013.

Dnes při zakoupení tří libovolných doplňků stravy
z řady privátní značky Dr.Max platíte pouze dva.
Sleva se vztahuje vždy na nejlevnější produkt z trojice.
Tato nabídka je platná pouze 24. 12. 2013.

*Akce se z důvodu legislativního omězení nevztahuje na léčivé přípravky PARACETAMOL DR. MAX 500 MG TABLETY a IBUPROFEN DR. MAX 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY.
**Pravidla uplatnění slevové poukázky v hodnotě 100 Kč naleznete přímo na slevové poukázce.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

