Eliberăm
rețete
compensate
și gratuite

Prețuri Dr.Max de MICI!*
Catalog valabil în perioada 01.01-31.01.2022
Comandă acum și online pe www.drmax.ro
Dr.Max Vitamina C 1000 mg cu aromă
de lămâie, 20 cpr. eff.
• Susține funcționarea normală a
sistemului imunitar.
• Contribuie la reducerea oboselii
și a extenuării.

Economisești

Preț cu card:

-10,00 lei

Preț fără card: 19,99 lei

9,99 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

Centrum Silver 50+ pentru femei, 30 cpr.
• Susține funcționarea normală
a sistemului imunitar.
• Contribuie la reglarea
activității hormonale.

Economisești

-19,09 lei

Preț cu card:

27,90 lei

Preț fără card: 46,99 lei

Dr. Hart Magneziu si vitamina B6 Premium, 30 cpr.
• Contribuie la menținerea sănătății psihice și la funcționarea
normală a sistemului nervos.

Economisești

-15,00 lei

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 29,99 lei

Detrical D3 2000 UI, 60 cpr.

• Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.
• Ajută la menținerea sănătății sistemelor osos și muscular și a
structurii dinților.

Economisești

-8,50 lei

Preț cu card:

17,99 lei

Preț fără card: 26,49 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

-22,00 lei

Preț cu card:

35,99 lei

Preț fără card: 57,99 lei
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Dr.Max Ceai armurariu, 20 pl.
• Contribuie la menținerea funcției
hepato-biliare.

Economisești

Preț cu card:

-1,00 lei

Preț fără card: 4,99 lei

Dr.Max Collagen Drink, 30 pl.
•
•

Susține sănătatea sistemului osos și a articulațiilor;
Oferă îngrjire complexă pielii, părului și unghiilor.

3,99 lei

Dr.Max Calciu lactic, 20 cpr.

• Contribuie la funcționarea normală a 		
sistemului osos și muscular.
• Ajută la coagularea normală a sângelui.

Economisești
Economisești

-2,80 lei

Preț cu card:

4,69 lei

Preț fără card: 7,49 lei

Dr.Max CarboMax, 20 cpr.

• Reduce flatulenţa după consumul de		
alimente.

Economisești

-1,50 lei

Preț cu card:

7,49 lei

Preț fără card: 8,99 lei

-20,00 lei

Preț cu card:

79,99 lei

Preț fără card: 99,99 lei

Dr.Max DioMax 30 cpr.

• Ajută la menținerea circulației normale la
nivelul venelor picioarelor.
• Înlătură senzația de picioare grele și
obosite.

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

-3,00 lei

Preț cu card:

13,99 lei

Preț fără card: 16,99 lei

Dr.Max Vitamina C High Effect
1000 mg, 30 cpr. mast.

Dr.Max Simeticonă 80 mg,
30 cps. moi

Dr.Max Magneziu B6 Premium,
50 cpr.

Economisești

Economisești

Economisești

• Contribuie la funcționarea normală a
sistemului imunitar.

-3,00 lei

Preț cu card:

15,99 lei

Preț fără card: 18,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

• Calmează senzația de prea plin, balonare
și disconfort cauzate de acumularea
excesivă de gaze și aer în intestine.

-3,00 lei

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 17,99 lei

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

-3,00 lei

Preț cu card:

13,99 lei

Preț fără card: 16,99 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. Aceste produse sunt suplimente alimentare și nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție
a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.
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Larogrip Frecție, 100 ml.

Decasept, 24 cpr.*

• Contribuie la menținerea sănătății mucoasei bucale și a
tractului respirator.

• Acționează pe căile respiratorii
superioare și inferioare.

Economisești

-8,50 lei

Preț cu card:

9,99 lei

Preț fără card: 18,49 lei

Sennalax Plus Crusin, 20 cpr.*
• Are acțiune laxativă și de reglare a
tranzitului intestinal.

Economisești

-6,50 lei

Preț cu card:

6,99 lei

Preț fără card: 13,49 lei

Béres Vitamina C 1000 mg, 30 cpr.*
• Ajută la întărirea sistemului imunitar și
favorizează asimilarea și fixarea calciului
în oase.
• Are acțiune tonifiantă și anti-oboseală.

Economisești

-8,00 lei

Preț cu card:

19,99 lei

Preț fără card: 27,99 lei

Molekin Imuno, 30 cpr.*
• Contribuie la
funcționarea
normală a
sistemului
imunitar și la
protejarea
celulelor
împotriva
stresului
oxidativ.

Economisești

-12,50 lei
4

Economisești

Preț cu card:

23,49 lei

Preț fără card: 35,99 lei

Selezin ACE, 30 tbl.*

-9,70 lei

Preț cu card:

11,79 lei

Preț fără card: 21,49 lei

Calmogen Plant 20 cps.*

• Îmbunătățește imunitatea organismului.
• Întârzie apariția proceselor de îmbătrânire.

• Efect calmant asupra sistemului nervos,
contribuind la instalarea unui somn liniștit.
• Nu provoacă somnolență sau stări de
indispoziție.

Economisești

Economisești

-16,10 lei

Preț cu card:

17,89 lei

Preț fără card: 33,99 lei

Sinos Duo, 15 cpr. film*

• Eficient încă din primele 24 ore
de la debutul afecțiunilor
respiratorii.

Economisești

-3,34 lei

Preț cu card:

29,99 lei

Preț fără card: 33,33 lei

-7,50 lei

Preț cu card:

12,49 lei

Preț fără card: 19,99 lei

ColdTusin, 20 cps.*

• Ameliorează simptomele asociate tusei
seci și productive din primele
10 minute.

Economisești

-9,40 lei

Preț cu card:

37,59 lei

Preț fără card: 46,99 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

Detrical D3 400 UI pentru copii,
30 cpr.*

• Benefic pentru funcționarea normală a
sistemului imunitar și pentru menținerea
sănătății sistemului osos și al dinților.

Economisești

Preț cu card:

-7,00 lei

Preț fără card: 18,99 lei

Gripovit Junior, 10 pl.*

• Gripovit susține sistemul imunitar și întărește organismul
afectat de răceală sau carențe de vitamina C.

11,99 lei

Decasept Junior Spray nazal, 20 ml

• Contribuie la menținerea sănătății bucale și
a căilor respiratorii.

Economisești
Economisești

-4,50 lei

Preț cu card:

12,49 lei

Preț fără card: 16,99 lei

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

Economisești

-4,00 lei

-6,50 lei

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 21,49 lei

Nosette Baby Spray nazal, 50 ml

• Ajută la decongestia nazală.
• Hidratează și regenerează mucoasa nazală.

Multivitamol Jeleuri gumate 4+,
50 buc.*

• Conține vitamine importante din grupul B
pentru dezvoltarea
mentală a copiilor.
• Susține sistemul
imunitar.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 18,99 lei

-15,26 lei

Preț fără card: 37,75 lei

-9,00 lei

Preț fără card: 32,99 lei

14,99 lei

Protectis cu vitamina D3, picături,
5 ml*
• Contribuie la restabilirea
și menținerea echilibrului florei
intestinale.

Economisești

Preț cu card:

-24,00 lei

Preț fără card: 64,99 lei

40,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

22,49 lei

Secom Vitamina C pentru copii,
118.5 ml*

• Contribuie la funcționarea normală a
sistemelor imunitar și nervos.
• Menține sănătatea psihică și reduce starea
de oboseală.

Economisești

-16,00 lei

Preț cu card:

38,99 lei

Preț fără card: 54,99 lei

23,99 lei

Laridep spray oral, 30 ml*

• Contribuie la reducerea inflamației
mucoasei orofaringiene.
• Ajută la calmarea durerii
și a senzației de
uscăciune cauzate
de inflamație.

Economisești

-10,00 lei

Preț cu card:

33,99 lei

Preț fără card: 43,99 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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Bebelo Cremă pentru față și corp, 200 ml
• Previne iritarea și uscarea, lăsând
un miros plăcut.
• Conține extracte de Aloe Vera
și Gălbenele.

Mustela Șampon delicat, 200 ml
• Curăță delicat părul și
îl face ușor de
pieptănat.

Economisești

-18,00 lei

Preț cu card:

26,99 lei

Preț fără card: 44,99 lei

Klorane Bébé gel spumant, 500 ml
• Îngrijește pielea delicată
a copilului tău.

Economisești

-9,00 lei

Preț cu card:

19,99 lei

Preț fără card: 28,99 lei

Philips Avent Biberon din sticlă,
120 ml
• Tetină ultramoale care este
asemănătoare sânului.

Economisești

-10,00 lei

Preț cu card:

59,99 lei

Preț fără card: 69,99 lei

Omron Nebulizator C28 pentru
copii și adulți
• Rată mare de nebulizare (0,5ml/min).
• Timp scurt de nebulizare.

6

Economisești

Preț cu card:

-89,01 lei

Preț fără card: 369,00 lei

279,99 lei

Pulsoximetru pentru deget
Sino-Hero, 1 buc.

• Măsurarea rapidă și precisă se realizează
prin emiterea și recepția de raze infraroșii.

Economisești

-12,00 lei

Preț cu card:

54,99 lei

Preț fără card: 66,99 lei

Economisești

-22,00 lei

Preț cu card:

45,99 lei

Preț fără card: 67,99 lei

Thermoval Termometru digital
pentru copii cu cap flexibil, 1 buc.
• Vârful flexibil îți protejează
bebelușul de
disconfort și dureri.

Economisești

-20,00 lei

Preț cu card:

24,99 lei

Preț fără card: 44,99 lei

Hipp 3 Junior Combiotic, lapte praf,
500 g

Nestlé NAN 3 Optipro lapte praf,
800 g

Economisești

Economisești

• Asigură componente importante pentru
creșterea copilului.

-18,00 lei

Preț cu card:

34,99 lei

Preț fără card: 52,99 lei

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

-18,00 lei

Preț cu card:

49,99 lei

Preț fără card: 67,99 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. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.

www.drmax.ro

0800 080 400

Elmiplant Hyaluronic Gold cremă de
zi, 50 ml
• Îmbogățită cu 85% ingrediente de origine
naturală.
• Ajută la prevenirea ridurilor.

Economisești

Preț cu card:

-13,00 lei

Preț fără card: 32,99 lei

A-Top Cremă de corp, 200 ml

• Hrănește pielea uscată și iritată.
• Conține acizi grași esențiali Omega 3-6-9
pentru îngrijirea zilnică a pielii uscate
sau cu tendințe de atopie.

19,99 lei

Avène Hydrance Aqua-Gel, 50 ml

• Oferă hidratare intensă și de lungă durată.
• Pătrunde rapid în piele lasând-o catifelată
și matifiată.

Economisești

Preț cu card:

-55,00 lei

Preț fără card: 104,99 lei

49,99 lei

La Roche-Posay Lipikar ulei
de spălare AP+, 400 ml
• Reduce simptomele atopiei.
• Curăță delicat și reduce
uscăciunea severă a
pielii.

Economisești

Preț cu card:

-28,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

49,99 lei

Elgydium pastă de dinți pentru
albire, 75 ml
• Ajută la îndepărtarea petelor
de pe suprafața dinților și
reducerea colorației.

Economisești

-9,00 lei

Preț cu card:

17,99 lei

Preț fără card: 26,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

Economisești

Preț cu card:

-23,00 lei

Preț fără card: 52,99 lei

29,99 lei

Batiste șampon uscat original,
200 ml
• Curăță și împrospătează părul
în doar câteva minute.
• Absoarbe eficient excesul
de sebum.

Economisești

-11,50 lei

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 24,49 lei

-27,00 lei

Preț fără card: 59,99 lei

12,99 lei

• Previne iritarea gingiilor,
sigilează spațiul dintre
proteză și gingie.

-6,50 lei

• Elimină până la 100%
mătreața vizibilă.
• Calmează scalpul și
reduce mâncărimile.

Preț cu card:

Corega Neutro adeziv pentru
proteza dentară, 40 g

Economisești

Vichy Dercos șampon anti-mătreață
pentru păr normal și gras, 200 ml

Preț cu card:

17,99 lei

Preț fără card: 24,49 lei

32,99 lei

Ducray Squanorm șampon
anti-mătreață uscată, 200 ml
• Acționează rapid și pe o
perioadă îndelungată asupra
diferiților factori care produc
mătreața uscată.

Economisești

-35,00 lei

Preț cu card:

49,99 lei

Preț fără card: 84,99 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. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.
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Dr.Max Multivit 10, 30 cpr.

• Contribuie la funcționarea normală a sistemului 		
nervos și imunitar.

Economisești

-7,00 lei

Preț cu card:

7,99 lei

Preț fără card: 14,99 lei

Dr.Max ProbioMax, 30 cps.

• Contribuie la un tranzit intestinal optim.
• Ajută la echilibrarea florei intestinale.

Economisești

Preț cu card:

-12,00 lei

Preț fără card: 26,99 lei

14,99 lei

Dr. Hart Gel calmant pentru articulații, 100 ml
• Are efect antiinflamator şi calmant şi
contribuie la creşterea fluxului sanguin
pe zonele de piele pe care se aplicã.
• Susține sănătatea articulațiilor, ligamentelor,
tendoanelor și mușchilor.

Economisești

-10,00 lei

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 24,99 lei

HerbalSept Duo Sirop, 100 ml
• Ameliorează durerile în gât.
• Calmează iritațiile
de la nivelul faringelui.

Economisești

-16,50 lei

Preț cu card:

22,49 lei

Preț fără card: 38,99 lei

Dr.Max GastroMax cu aromă de fructe, 40 cpr. mast.
• Susține funcționarea normală a enzimelor digestive.
• Contribuie la înlăturarea senzației
de arsură gastrică.

Economisești

-6,00 lei

Preț cu card:

8,99 lei

Preț fără card: 14,99 lei

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

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

Economisești

-10,00 lei

Preț cu card:

9,99 lei

Preț fără card: 19,99 lei

Calcidin, 56 cpr.

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

Economisești

-14,00 lei

Preț cu card:

19,99 lei

Preț fără card: 33,99 lei

Calmotusin dropsuri, 100 g

• Ajută la întărirea imunității și combate inflamația la nivelul
gâtului.
• Are efect antiinflamator, calmant,
emolient și fluidifiant.

Economisești

-3,50 lei

Preț cu card:

18,99 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. Aceste
produse sunt suplimente alimentare și nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.

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

www.drmax.ro

0800 080 400

