
Eucerin
Hyaluron-Filler, Volume-Filler 
a Elasticity+Filler

Sleva 100 Kč platí při nákupu libovolného produktu proti vráskám z řad Hyaluron-Filler 
(vyplnění hlubokých vrásek), Volume-Filler (objem pleti) a Elasticity+Filler (pružnost pleti).

SLEVA 

100 Kč

1.–31. 3. 2017

Výjimečná péče 
o zdraví a krásu
v dermocentrech lékáren Dr.Max*

*Kompletní seznam dermocenter naleznete na zadní straně.
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A-DERMA
Phys-AC
Kompletní program fyziologické péče pro pleť se sklonem k akné.

Sleva 100 Kč platí při nákupu libovolného produktu z řady Phys-AC.

SLEVA

100 Kč

Pro problematickou pleť

Avène
Cleanance
Komplexní péče o mastnou, problematickou 
a aknózní pleť.

Sleva 100 Kč platí při nákupu libovolného produktu z řady Cleanance.

SLEVA

100 Kč SBOHEM
AKNÉ!
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KOMPLETNÍ PÉČE PRO CITLIVOU PLEŤ 
S TERMÁLNÍ VODOU Z LA ROCHE-POSAY

Při nákupu libovolného produktu značky La Roche-Posay obdržíte NAVÍC tělový balzám Lipikar Baume AP+ 15 ml za 0,01 Kč.

LIPIKAR BAUME AP+ 15 ml
Vyzkoušejte a získejte navíc tělový balzám 

Produkt

NAVÍC

Pro zdraví a krásu

VICHY 
Anti-age (Idéalia, Liftactive, Neovadiol, Slow Age)
Sleva 100 Kč platí při nákupu libovolného produktu z řad proti stárnutí.

SLEVA 

100 Kč



BIOLOGIE  VE  SLUŽBÁCH  DERMATOLOGIE

Komplexní péče 
řady Sébium 
DLE VLASTNÍHO  
VÝBĚRU

Při nákupu libovolného krému z řady Sébium obdržíte NAVÍC Micelární vodu Sébium H2O 250 ml za 0,01 Kč.

Produkt 

NAVÍC
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NUXE
Huile Prodigieuse® 100 ml
Zázračný olej dodávající výživu, hebkost a nádhernou vůni pokožce i vlasům.

Při nákupu oleje Huile Prodigieuse® 100 ml obdržíte NAVÍC Prodigieux sprchový olej 100 ml 
za 0,01 Kč.

Produkt

NAVÍC

Pro zdraví a krásu

Při nákupu Eucerin denního nebo nočního krému proti vráskám Q10 Active 50 ml pro citlivou pleť 
obdržíte NAVÍC Eucerin oční krém Q10 Active 15 ml za 0,01 Kč.

Eucerin 
Q10 Active 50 ml

Remescar váčky 
a kruhy pod očima 
8 ml

Bi-Oil 
60 ml

Produkt 

NAVÍC

Akční cena

Akční cena

699 Kč

219 Kč

Běžná cena

Běžná cena

Ušetříte

Ušetříte

799 Kč

299  Kč

100 Kč

80  Kč



Pro zdraví a krásu
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Při nákupu 3 produktů značky Nuance zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.

24hodinová 
HYDRATACE
s revolučním 
hydrotermálním 
komplexem

Sleva 20 % na všech ny produkty 
značky Uriage z řady EAU Thermale.

EAU
 THERMALE

KRÁSA VE SVÉ NEJČISTŠÍ PODOBĚ

2 + 1
URIAGE
Xémose
Účinná úleva od svědění pro suchou pokožku
Při nákupu 2 produktů značky Uriage z řady Xémose zaplatíte za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

1 + 1

NOVINKA

20 %



Ještě zima, nebo už jaro?

kartavyhod.drmax.cz

Při pohledu z okna zatím váháme, občas je sice modrá obloha zalitá 
sluncem, ale při pobytu venku se ještě příliš neohřejeme…

Ačkoli důmyslné oblečení a pečlivá skladba šatníku nám přijde naprosto 
přirozená, jarní výbavu pro naši pleť již tak detailně neřešíme. A to je 
velká škoda. Ať již se jedná o pleť mladistvou se sklony k akné, či pokožku 
zralé ženy bojující s příznaky stárnutí kůže, obezřetnost je vždy na místě. 
Aknózní pokožka trpí v předjaří poměrně nejméně, ačkoli ani to by 
nás nemělo odradit od volby vhodného denního krému, pravidelného 
čištění, které redukuje povrchové nečistoty, odstraňuje odumřelé buňky 
a otvírá uzavřené komedony. Pokud probíhající akné již zanechala na kůži 
drobné jizvičky či nepěkné pigmentace, je dosud chladné období 
ideální pro provedení chemického peelingu či aplikace krémů s vyšším 
obsahem ovocných kyselin. Vzhledem k nižší intenzitě slunečního záření 
můžeme ještě chvíli využít služeb laseru. Je to již ale tzv. last minute, 
protože jarní paprsky brzy přidají na intenzitě a kombinace s uvedenými 
procedurami bude nežádoucí.

Stárnoucí pleť je teplotními přechody velmi zkoušená a již tak snížená 
vrstvička ochranného hydrolipidického filmu je nepříznivými zevními 
vlivy dále redukována. Přechody z chladného či větrného klimatu 
do klimatizovaných prostor pak stav pleti ještě více vysušují a zatěžují. 
Je velmi vhodné dbát na správnou vlhkost pracovního prostředí, vyhýbat 
se sálavému teplu a volit vhodnou kombinaci denního krému s UV filtrem, 
pečujícího séra ideálně s kyselinou hyaluronovou a výživného hutnějšího 
nočního krému. Nezapomínejme též na péči o jemnou pokožku očního 
okolí. Alespoň jednou týdně doporučujeme aplikovat vyživující pleťové 
masky, které pokožce dodají potřebné živiny a vitaminy.

Nejnáročnější je toto období pro citlivou pokožku se sklonem k růžovce 
(rosacei) nebo s projevy kuperózy ( jedná se konstituční zarudnutí tváří 
s viditelnými žilkami). Takový typ pleti velmi výrazně reaguje na chlad, 
vítr i sluneční záření a proměnlivé počasí může vést k výraznému 
zhoršení stavu kůže, které je vnímáno jako pálení, svědění a pnutí 
pokožky. Je třeba volit vhodné kosmetické přípravky – denní a noční 
krémy nemastné konzistence a nedráždivého složení. Velmi dobrý efekt 
poskytuje také termální voda ve spreji aplikovaná večer po očištění pleti 
hypoalergenními čisticími mléky. U tohoto typu pokožky je vhodné 

korigovat též oblečení – šály a límce, které zasahují na pokožku, by měly 
být z jemných materiálů, aby i mechanické dráždění pleti oděvem bylo 
minimální. 

Ve všech uvedených případech je vhodné volit vhodný korekční 
make-up, který zakryje drobné nedostatky a svojí další vrstvou tvoří 
poslední „zimní“ ochranu kůže proti nepříznivým povětrnostním 
vlivům… Ačkoli se nám nestálé předjarní počasí může zdát svými 
vlivy pro pokožku vyčerpávající, při správné péči nám na jaře bude 
odměnou zdravím zářící odpočatá pleť.

MUDr. Kateřina Macháčková
Můžete se se mnou setkávat také na blogu 

beautybuzz.cz, kam budu pravidelně přispívat 
radami a postřehy ze svého oboru.
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Nabídka platí od 1. do 31. 3. 2017 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Za tiskové chyby neručíme.

Nabídka platí pouze v uvedených dermocentrech lékáren Dr.Max:

Beroun, Králův Dvůr
Plzeňská 396

Brno, Padowetz
Bašty 413/2

Brno, Dům zdraví
Jugoslávská 770/13

Brno, Globus
Hradecká 40

Brno, OC Campus Square
Netroufalky 14–16

Brno, OC Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1

České Budějovice, Globus
České Vrbné 2327

Frýdek Místek, Tesco
Příborská 2270

Havířov, Globus
U Skleníků 1490/24

Jihlava, Kaufland
Romana Havelky 1241

Karlovy Vary, Globus
Obchodní ulice 30

Karviná, OC Karviná
Nádražní 1939/4a

Liberec, Globus
Sousedská 600

Liberec, OC Forum
Soukenné nám. 669/2a

Nový Jičín, OC Tabačka
Přemyslovců 1/2552

Olomouc, OC Šantovka
Polská 1

Opava
Masarykova tř. 19

Ostrava, Globus
Opavská 326/90

Ostrava, Tesco Třebovice
Sjízdná 5554/2

Pardubice, Trnová Globus
Poděbradská 293

Písek
Alšovo náměstí 11

Plzeň, OC Plaza
Radčická 2

Poděbrady
Riegrovo náměstí 178/3

Praha 1 
Vodičkova 40

Praha 1, Florentinum
Na Poříčí 30

Praha 1, Hlavní nádraží
Wilsonova 300/8, Praha 2

Praha 10
Veronské náměstí 403

Praha 4, Modřany Poliklinika
Soukalova 3355

Praha 5, Galerie Butovice
Radlická 520/117

Praha 5, Metropole Zličín
Řevnická 1/121

Praha 5, OC Nový Smíchov
Plzeňská 8

Praha 9, Čakovice Globus
Kostelecká 822

Praha 9, Letňany Tesco
Veselská 663

Strakonice
Katovická 1303

Trutnov
Horská 64

Třinec, Hypernova
Lidická 1269

Zlín, Kaufland
Tyršovo nábřeží 5498

Zlín, Tesco Centro
3. května 1170

Nevybrali jste si z tohoto letáku? Nevadí, v našich lékárnách Vám rádi pomůžeme s výběrem 
toho nejlepšího přesně pro Vaši pleť. 

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

Nárok na slevu z běžné ceny mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při nákupu vybraných značek kosmetiky v kamenných lékárnách Dr.Max v ČR. Slevu nelze uplatnit pro nákupy provedené na e-shopu. Při nákupu 1 produktu je poskytnuta sleva 5 %. 
Při nákupu 2 a více produktů stejné značky je na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % a na zbylé pak 25 %. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami nebo akcemi. Akce může být kdykoliv změněna či ukončena. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách 
se může lišit. Bližší informace v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

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


