Eliberăm
rețete
compensate
și gratuite

Prețuri Dr.Max de MICI!*
Catalog valabil în perioada 01.11-30.11.2021
Comandă acum și online pe www.drmax.ro
Dr.Max Drajeuri cu miere și propolis, 24 drj.
• Contribuie la calmarea senzației de gât uscat și iritat.
• Ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar.

Dr.Max Vitamina C cu eliberare prelungită 500 mg,
30 cpr.

• Contribuie la menținerea funcționării normale a sistemului imunitar
și a celui nervos;
• Ajută la reducerea oboselii și a extenuării.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

-12,00 lei

Preț fără card: 23,99 lei

-14,00 lei

Preț fără card: 26,99 lei

11,99 lei

IDELYN Urinal Akut 10 tbl.

• Contribuie la menținerea în limite normale a procesului de eliminare
a urinei.
• Susține sănătatea vezicii urinare și a tractului urinar inferior.

Economisești

Preț cu card:

-28,00 lei

Preț fără card: 57,99 lei

29,99 lei

12,99 lei

Immuno C cu Zinc și Vitamina D3,
30 cps.

• Ajută la funcționarea normală a sistemului
imunitar.
• Protejează organismul în fața agenților
patogeni, inclusiv virali.

Economisești

-12,00 lei

Preț cu card:

24,99 lei

Preț fără card: 36,99 lei

SUPRAMAX articulații cu aromă de piersică, 30 pl.
• Contribuie la funcționarea normală a articulațiilor.
• Ajută organismul în lupta cu afecțiunile reumatice.

Economisești

Preț cu card:

-23,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

54,99 lei
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Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii
cardului de loialitate Dr.Max. *Acest produs este supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a
prospectului sau a informatiilor de pe ambalaj.

www.drmax.ro

0800 080 400

Dr.Max Vitamina C 100 mg cu
aromă de portocale, 30 cpr. mast.

• Contribuie la funcționarea normală a 		
sistemului nervos și crește absorbția fierului
în organism.

Economisești

-1,00 lei

Dr.Max Merișor, 60 cpr.

• Contribuie la reducerea manifestărilor neplăcute și a
disconfortului din timpul urinării.
• Împiedică dezvoltarea bacteriei E. coli.

Preț cu card:

7,99 lei

Preț fără card: 8,99 lei

Dr.Max Vitamina D3 1000UI,
30 cps. moi

• Ajută la absorbția normală a calciului și a
fosforului.
• Contribuie la menținerea funcției normale a
sistemului muscular, osos și a sănătății
dinților.

Economisești
Economisești

-1,00 lei

Preț cu card:

7,99 lei

Preț fără card: 8,99 lei

-35,00 lei

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 49,99 lei

Dr.Max Vitamina A+E Forte 30 cps.
moi

Dr.Max Vitamina B Complex Forte,
20 cpr.

Dr.Max Vitamina E 100 UI, 30 cps.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț fără card: 9,49 lei

-1,00 lei

Preț fără card: 9,99 lei

• Contribuie la menținerea sănătății pielii și a
vederii normale.

-1,00 lei

8,49 lei

Dr.Max Vitamina C 1000 mg cu
aromă de lămâie, 20 cpr. eff.
• Susține funcționarea normală a
sistemului imunitar.
• Contribuie la reducerea oboselii
și extenuării.

Economisești

-2,00 lei

Preț cu card:

17,99 lei

Preț fără card: 19,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

• Contribuie la funcționarea normală a 
sistemului nervos.
• Ajută la reducerea oboselii și extenuării.

8,99 lei

Dr.Max Calciu 500 mg cu aromă de
lămâie, 20 cpr. eff.
• Contribuie la funcționarea normală a
sistemului muscular.
• Ajută la menținerea sănătății
sistemului osos și a dinților.

Economisești

-1,50 lei

Preț cu card:

13,49 lei

Preț fără card: 14,99 lei

• Contribuie la protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ.

-1,00 lei

Preț cu card:

8,99 lei

Preț fără card: 9,99 lei

Dr.Max Multivitamine cu gust de
zmeură pentru copii, 20 tbl. eff
• Contribuie la funcționarea
normală a sistemului imunitar.

Economisești

-1,50 lei

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 13,49 lei

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii
cardului de loialitate Dr.Max. Aceste produse sunt suplimente alimentare și nu înlocuiesc o alimentatie variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție
a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.
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Dr.Max Multivitamin Energy, 30 cpr.*

• Contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
• Susține sănătatea sistemului osos.

Dr.Max Supozitoare cu glicerină
pentru copii, 12 buc.

• Trateaza simptomatic constipația.
• Sprijină golirea blândă a tractului intestinal.

Economisești

-1,50 lei

Preț cu card:

10,49 lei

Preț fără card: 11,99 lei

Dr.Max Diosmectita, 10 pl.*

• Eficient în tratamentul oral al diareii
acute și cronice.
• Aromă de portocale.

Economisești

-6,00 lei

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 17,99 lei

Dr.Max DioMax 30 cpr.*

• Ajută la funcționarea normală a sistemului
vascular.
• Ameliorează durerile cauzate de circulația
deficitară la nivelul venelor hemoroidale și
membrelor inferioare.

Economisești

-2,00 lei

Preț cu card:

13,99 lei

Preț fără card: 15,99 lei

Dr.Max Lecitină 1200 mg,
30 cps. moi*

• Stimulează memoria și activitatea
cerebrală.
• Menține nivelul colesterolului în limite
normale. 

Economisești

-2,00 lei
4

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 16,99 lei

Dr.Max Omega 3 clasic, 30 cps. moi*
• Ajută la funcționarea normală a creierului și
la menținerea vederii normale.
• Contribuie la funcționarea normală a
aparatului cardio-vascular.

Economisești

-1,50 lei

Preț cu card:

13,49 lei

Preț fără card: 14,99 lei

Dr.Max Magneziu complex, 60 cpr.*
• Contribuie la menținerea sănătății psihice.
• Reduce starea de oboseală și extenuare.

Economisești

-2,00 lei

Preț cu card:

15,99 lei

Preț fără card: 17,99 lei

Economisești

-1,50 lei

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 13,49 lei

Dr.Max Ginkgo Biloba 60 mg,
40 cps.*

• Contribuie la funcționarea normală
a microcirculației sangvine centrale și
periferice.
• Ajută la îmbunătățirea vederii și auzului.

Economisești

-1,50 lei

Preț cu card:

12,99 lei

Preț fără card: 14,49 lei

Dr.Max Complex pentru prostată,
30 cps. moi*
• Susține sănătatea prostatei în caz de
tulburări urinare.

Economisești

-3,50 lei

Preț cu card:

29,49 lei

Preț fără card: 32,99 lei

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii
cardului de loialitate Dr.Max. *Acest produs este supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a
prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.

www.drmax.ro

0800 080 400

Dr.Max Ceai armurariu, 20 pl.*
• Contribuie la menținerea funcției
hepato-biliare.

Dr.Max Magneziu complex cu aromă
de lămâie, 20 cp. eff.*
• Contribuie la funcționarea normală a
sistemului nervos și a sistemului muscular.
• Ajută la reducerea oboselii și extenuării.

Economisești

-0,50 lei

Preț cu card:

4,49 lei

Preț fără card: 4,99 lei

Dr.Max Bandă adezivă 2.5 x 5 m

• Bandă transparentă din plastic, permeabilă
la aer.

Economisești

-0,70 lei

Preț cu card:

6,29 lei

Preț fără card: 6,99 lei

Dr.Max Unguent cu gălbenele, 20 ml
• Favorizează regenerarea pielii.
• Potrivită pentru îngrijirea mâinilor, 		
picioarelor sau a
buzelor uscate.

Economisești

-0,70 lei

Preț cu card:

6,29 lei

Preț fără card: 6,99 lei

Economisești

Preț cu card:

-10,00 lei

Preț fără card: 19,99 lei

9,99 lei

Dr.Max Cremă de mâini, 75 ml

• Contribuie la hidratarea și regenerarea
naturală a pielii mâinilor.

Economisești

-1,00 lei

Preț cu card:

6,99 lei

Preț fără card: 7,99 lei

Dr.Max Plasture rezistent la apă,
20 buc.

• Plasturi rezistenți la apă adecvați pentru
utilizarea în medii umede.
• Foarte aderenți și transparenți.

Economisești

-1,50 lei

Preț cu card:

12,49 lei

Preț fără card: 13,99 lei

Dr.Max Gel cu efect antibacterian,
500 ml

Dr.Max Picături oftalmice pentru
ochi iritați, 10 ml

Dr.Max Spray nazal cu apă de mare,
30 ml

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 29,99 lei

-2,50 lei

Preț fără card: 22,49 lei

-2,00 lei

Preț fără card: 19,99 lei

• Miros plăcut de măr verde.
• Hidratează pielea mâinilor.
• Efect antibacterian.

-3,00 lei

26,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

• Soluție oftalmică hidratantă și emolientă,
indicată în special
pentru ochii iritați.
• Lubrefiază și
hidratează ochii
uscați și dezhidratați.

19,99 lei

• Curăță mucoasa nazală
și sinusurile.
• Ameliorează simptomele
congestiei nazale.

17,99 lei

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii
cardului de loialitate Dr.Max. *Acest produs este supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a
prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.
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Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii
cardului de loialitate Dr.Max. *Acest produs este supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a
prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.

www.drmax.ro

0800 080 400

Septosol cu albastru de metilen,
20 cpr.*
• Menține sănătatea căilor respiratorii
superioare.
• Ameliorează durerile în gât și are efect
antiseptic.

Economisești

-1,50 lei

Sinos Bronchotus, 30 cps.*
• Indicat împotriva tusei productive, uscată și spasmodică.

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 13,49 lei

Calmogen plant, 20 cps.*

• Contribuie la instalarea stării de relaxare.
• Ajută la funcționarea normală a sistemului
nervos.

Economisești

Preț cu card:

-6,00 lei

Preț fără card: 19,99 lei

13,99 lei

Calcidin, 20 pl.*

• Susține sănătatea oaselor.
• Ajută la menținerea concentrațiilor normale
de calciu în sânge.

Economisești

-9,00 lei

Economisești

Preț cu card:

-16,00 lei

Preț fără card: 52,99 lei

36,99 lei

Propolis cu AG spray, 20 ml *

• Dezinfectează cavitatea bucală și căile
respiratorii superioare.

Physiomer Spray nazal hypertonic,
135 ml
• Soluție de apă de mare
hipertonică.
• Decongestionează
fosele nazale și 				
protejează împotriva
virusurilor și bacteriilor.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 27,99 lei

-6,00 lei

Preț fără card: 25,99 lei

-12,00 lei

Preț fără card: 33,99 lei

18,99 lei

Kadermin spray, 125 ml

• Antibacterian, antiseptic, oprește 		
	sângerarea.
• Are efect c icatrizant.

Economisești

Preț cu card:

-18,00 lei

Preț fără card: 72,99 lei

54,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

19,99 lei

Alevia Gripalin, 20 pl.*

• Susținere sistemul imunitar și apărarea
organismului.
• Ajută la atenuarea stării de disconfort și
calmarea răcelii comune.

Economisești

-10,00 lei

21,99 lei

Molekin C 1000 + Zn, 20 cpr. eff.*
• Contribuie la funcționarea normală a
sistemului imunitar și la
protejarea celulelor
împotriva stresului
oxidativ.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 37,99 lei

-10,00 lei

Preț fără card: 33,99 lei

27,99 lei

23,99 lei

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii
cardului de loialitate Dr.Max. *Acest produs este supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a
prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.
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Salviasept Acut, 12 cpr.*

• Contribuie la protejarea mucoasei bucale și faringiene, 		
calmează iritația gâtului.

Cavit junior cu aromă de ciocolată,
20 tbl. mast.*
• Ajută la menținerea sănătății copiilor.

Economisești

-2,50 lei

Preț cu card:

16,49 lei

Preț fără card: 18,99 lei

Béres Vitamina D3 Junior 800 UI,
50 cpr.*
• Contribuie la
menținerea sănătății
sistemului osos.
• Contribuie la
funcționarea normală a
sistemului imunitar.

Economisești

-2,00 lei

Preț cu card:

17,99 lei

Preț fără card: 19,99 lei

-6,00 lei

Preț cu card:

16,99 lei

Preț fără card: 22,99 lei

Bebicina Ser fiziologic hipertonic
3%, 24 fiole

Biseptol Sirop, 200 ml*

Alevia Popolis C-Tare spray, 20 ml*

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

-14,89 lei

Preț fără card: 44,88 lei

-12,00 lei

Preț fără card: 38,99 lei

• Crește mobilitatea secrețiilor din sistemul
respirator inferior prin efectele sale 		
osmotice.

29,99 lei

Ascovit Imunitate sirop, 150 ml*

• Crește rezistența organismului când acesta
este mai expus în perioada rece, ajutând la
întărirea sistemului
imunitar.

8

Economisești

Economisești

Preț cu card:

-11,00 lei

Preț fără card: 44,99 lei

33,99 lei

• Contribuie la dezinfectarea cavității bucale.
• Are efect antibacterian antiviral,
antiinflmator și emolient.

26,99 lei

Septilin Sirop, 200 ml*

• Sprijină sănătatea sistemului imunitar, având
efect benefic asupra tractului respirator.

Economisești

-11,00 lei

• Susține sistemul imunitar sănătos.
• Contibuie la protejarea căilor respiratorii
aeriene, gâtul și faringe.

-7,00 lei

Preț cu card:

18,99 lei

Preț fără card: 25,99 lei

Immunity Forte C200, 12 pl.*

• Contribuie la funcționarea normală a 		
sistemului imunitar.
• Indicat în caz de răceală sau gripă.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 44,99 lei

-7,00 lei

Preț fără card: 46,99 lei

33,99 lei

39,99 lei

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii
cardului de loialitate Dr.Max. *Acest produs este supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a
prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.

www.drmax.ro
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Pampers servețele umede Baby
Fresh, 52 buc

• Curăță delicat pielea sensibilă și ajută la
menținerea pH-ului natural al pielii.

Economisești

-2,00 lei

Dermalin Baby șervețele umede pentru copii, 64 buc.
• Ph neutru.
• Formulă echilibrată cu panthenol calmează și protejează
împotriva uscăciunii pielii.

Preț cu card:

6,99 lei

Preț fără card: 8,99 lei

Pampers 4 scutece chiloțel, 9-14kg,
24 buc.
• Ajută la absorbția rapidă a lichidului.
• Lasă pielea să respire.

Economisești

Preț cu card:

-15,50 lei

Preț fără card: 44,99 lei

29,49 lei

Aderma Dermalibour+
cremă, 50 ml

-16,00 lei

Preț cu card:

-3,00 lei

Preț fără card: 8,99 lei

5,99 lei

Mustela Gel de curățare delicat
pentru păr și corp, 500 ml

Klorane Bébé gel spumant, 500 ml

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 52,99 lei

-29,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

-18,00 lei

Preț fără card: 67,99 lei

• Calmează intens și
imediat pielea.
• Repară pielea după
4 zile de utilizare.

Economisești

Economisești

36,99 lei

• Produs testat dermatologic,
potrivit pentru pielea
bebelușilor și copiilor.

48,99 lei

• Curăță delicat corpul și părul.
• Nu irită ochii.
• Lasă părul ușor de pieptănat.

49,99 lei

Nestlé NAN 3 Optipro lapte praf,
800 g

Milupa Milumil Junior lapte praf
1+, 600g

Nestlé 8 cereale cu fructe, 250 g

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

-10,00 lei

Preț fără card: 67,99 lei

-6,00 lei

Preț fără card: 35,99 lei

• Ajută la funcționarea
sistemului imunitar.
• Contribuie la
dezvoltarea
cognitivă normală
a copiilor.

57,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

• Conține Fier și Omega 3 care contribuie la
dezvoltarea normală a creierului.
• Conține
Vitamina D
necesară pentru
creșterea și
dezvoltarea
normală
a oaselor.

29,99 lei

• Ajută la susținerea zilnică a mecanismelor
naturale de apărare ale bebelușului.
• Susține sistemul nervos și o dezvoltare
cognitivă normală.

-5,50 lei

Preț cu card:

16,99 lei

Preț fără card: 22,49 lei

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii cardului
de loialitate Dr.Max.
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Dr.Max PRO32 sensitive pastă de dinți, 75 ml
• Ajută la reducerea sesibilității dentare.
• Fortifică și regenerează gingiile.

Parodontax Daily Gum
Care Fresh
Mint apă de gură,
500 ml
• Acționează asupra
plăcii bacteriene
rămase după
periajul dentar.

Economisești

Preț cu card:

-15,00 lei

Preț fără card: 31,99 lei

16,99 lei

Lakalut Aktiv Whitening pastă de
dinți, 75 ml
• curăță în profunzime, albește,
oferă protecție și prospețime.

Economisești

-1,50 lei

Preț cu card:

12,49 lei

Preț fără card: 13,99 lei

Fixodent Original cremă adezivă
pentru proteze, 47 g
• Oferă fixarea fermă și de
durată a protezei dentare;
• Sigileaza spațiul dintre
proteză și gingie.

Economisești

-5,00 lei

• Curață în profunzime proteza dentară, are
rol antimicrobian.

Preț cu card:

-12,00 lei

Preț fără card: 29,99 lei

17,99 lei

Sensodyne Repair &
Protect, pastă de dinți,
75 ml
• Oferă protecție continuă
împotriva sensibilității
dentare.
• Întărește smalțul dinților.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 26,99 lei

-8,00 lei

Preț fără card: 28,99 lei

-10,00 lei

Preț fără card: 29,99 lei

21,99 lei

20,99 lei

19,99 lei

Elmex Sensitive Professional,
pastă de dinți, 75 ml

Seni Lady normal absorbante
pentru incontinență, 20 buc.

Medel Nebulizator cu compresor

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

-12,00 lei

Preț fără card: 35,99 lei

Preț fără card: 19,99 lei

-110,00 lei

Preț fără card: 339,00 lei

• Oferă protecție împotriva
cariilor;
• Întărește smalțul și reduce
sensibilitatea dinților.
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Corega tablete pentru curățare
putere dublă, 30 tbl.

Economisești

23,99 lei

• Material delicat care oferă confort sporit.
• Reduce riscul
apariţiei iritaţiilor.

-4,00 lei

15,99 lei

• Sistem ultra-compact de nebulizare cu
compresor tip piston.
• Funcționare silențioasă și formă practică.

229,00 lei

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii cardului
de loialitate Dr.Max.

www.drmax.ro

0800 080 400

Fiterman Anti-Age HA cremă de zi
sau noapte, 50 ml

• Stimulează producția naturală de colagen.
• Previne îmbătrânirea
tenului.

Economisești

-7,00 lei

Avène Hidrance Riche Cohederm, 40 ml

• Hidratează intens și fortifică pielea redându-i hidratarea
naturală și protecția de barieră.

Preț cu card:

37,99 lei

Preț fără card: 44,99 lei

GH3 Evolution fiole cu acid
hialuronic

• Reduce adâncimea ridurilor profunde.
• Hidrateaza intens tenul.

Economisești
Economisești

Preț cu card:

-35,00 lei

Preț fără card: 94,99 lei

59,99 lei

Bioderma Atoderm Ulei de duș,
1000 ml

• Curăță delicat și respectă echilibrul pielii;
• Calmează și protejează;
• Oferă suplețe și
hidratare pielii;

Economisești

Preț cu card:

-35,00 lei

Preț fără card: 104,99 lei

69,99 lei

-13,00 lei

Preț cu card:

54,99 lei

Preț fără card: 67,99 lei

Aderma Exomega Control Gel
spumant 2 în 1, 500 ml
• Special conceput pentru igiena
întregii familii.
• Poate fi folosit și pentru corp
și păr, fiind o bază de curățare
foarte delicată, fără să irite.

Economisești

-15,00 lei

Preț cu card:

72,99 lei

Preț fără card: 87,99 lei

La Roche-Posay Lipikar baume AP +
M balsam cu triplă
acțiune 400 ml
• Calmează imediat, efect
anti-mâncărime.
• Reechilibrează
microbiomul pielii

Economisești

-27,00 lei

Preț cu card:

87,99 lei

Preț fără card: 114,99 lei

Parusan șampon stimulator
pentru femei, 200 ml

ACM Novophane K Șampon
antimătreață cronică, 125 ml

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

-23,00 lei

Preț fără card: 62,99 lei

-12,00 lei

Preț fără card: 49,99 lei

-10,00 lei

Preț fără card: 38,99 lei

• Reduce căderea părului și
accelerează faza de
creștere a acestuia.
• Stimulează circulația
la nivelul scalpului.

39,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

• Calmează mâncărimea și roșeața scalpului;
• Elimină eficient descuamarea cronică.

37,99 lei

Revihair mască pentru păr, 200 ml

• Întărește și repară structura internă a firelor
de păr și reduce ruperea acestora.
• Ajută la întărirea și regenerarea părului
deteriorat.

28,99 lei

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii cardului
de loialitate Dr.Max.
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Dr.Max Sinutin, 30 cpr.*

• Contribuie la funcționarea normală a sistemului respirator în
perioada de raceală și gripă.

Economisești

Preț cu card:

-10,00 lei

Preț fără card: 19,99 lei

• Contribuie la menținerea
sănătății oaselor
și a concentrațiilor
normale de calciu
în sânge.

Preț cu card:

-17,50 lei

Preț fără card: 33,99 lei

• Contribuie la funcționarea normală
a sistemului nervos și a sistemului muscular.
• Ajută la reducerea oboselii și extenuării.

Economisești

9,99 lei

Calcidin, 56 cpr.*

Economisești

Dr.Max Magneziu B6 250 mg
cu aromă de lămâie, 20 tbl. eff.*

-10,00 lei

• Calciu, Magneziu, Zinc, Vitamina D3
necesare pentru menținerea sănătății
sistemului osos.

Economisești

• Gel răcoritor pentru masaj sau pentru
îngrijirea eficientă a pielii din jurul articulațiilor
încordate și obosite, coloanei vertebrale,
tendoanelor și mușchilor.

Economisești

Preț cu card:

-29,50 lei

Preț fără card: 49,99 lei

20,49 lei

Rheumastoplast 10 pl.,
2 plasturi/plic.

• Contribuie la reducerea durerii și
a inflamației.
• Ideal de folosit în caz de entorse
și întinderi musculare.

Economisești

Preț cu card:

-30,00 lei

Preț fără card: 89,99 lei

-15,00 lei

Preț fără card: 29,99 lei

Economisești

16,99 lei

• Contribuie la funcționarea 		
normală a vaselor de sânge.
• Are rol antioxidant.

Preț cu card:

14,99 lei

• Ajută la fluidizarea şi eliminarea secreţiilor
mucoaselor tractului respirator.
• Contribuie la eliminarea disonfortului de
la nivelul căilor respiratorii şi 		
uşurează respiraţia.

-9,00 lei

Preț fără card: 29,99 lei

Fluxiv, 60 cpr.*

Economisești

Plantusin forte sirop, 250 ml*

Preț cu card:

-13,00 lei

9,99 lei

Preț fără card: 19,99 lei

Dr.Max Complex Gel pentru articulații,
100 ml

16,49 lei

Osteocare lichid, 200 ml.*

Preț cu card:

Preț cu card:

17,99 lei

Preț fără card: 26,99 lei

Hepatoprotect Forte, 50 cpr.*

• Protejează natural ficatul.
• Silimarina asigură buna funcționare a celulelor hepatice în 		
cazul acumulărilor de toxine, a acțiunii nocive a alcoolului sau
medicamentelor.

Economisești

Preț cu card:

-10,00 lei

Preț fără card: 27,99 lei

17,99 lei

Dr.Max Complex pentru imunitate,
30 cpr. masticabile*
• Contribuie la funcționarea normală
a sistemului imunitar.
• Cu aromă de lămâie.

NOU
de la Dr.Max

59,99 lei
Economisești

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără
card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii cardului de loialitate Dr.Max.
*Acest produs este supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată.
Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.

-2,00 lei

Preț cu card:

15,99 lei

Preț fără card: 17,99 lei

www.drmax.ro
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Economisirea reprezintă diferența dintre prețul fără card și prețul cu card de care beneficiază exclusiv posesorii

cardului de loialitate Dr.Max. *Acest produs este supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a
0800 080sau
400a informațiilor de pe ambalaj.
prospectului

www.drmax.ro

0800 080 400

