Eliberăm
rețete
compensate
și gratuite

Farmacie
Catalog valabil în perioada 01-31 Mai 2022

În Hiper - farmaciile Dr.Max din București Veranda Mall și Mega Mall, Bacău, Corbeanca, Craiova, Iași, Oradea, Ploiești, Timișoara

Magnefort B6, 50 drj.*

Lacium, 10 cps*

• Menține ritmul cardiac, funcția musculară și

nervoasă și favorizează dezvoltarea unor oase
puternice.

• Întărește sistemul imunitar în tratamentul cu

antibiotice și este util în dezechilibre ale tractului
intestinal.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 9,00 lei

Preț fără card: 26,99 lei

- 14,00 lei

Preț fără card: 33,99 lei

17,99 lei

Vizik Allergy Picături pentru
ochi, 10 ml

Urinal Akut, 10 tbl.*
• Contribuie la
menținerea sănătății
aparatului urinar și are
propietăți
antioxidante.

• Ajută la reducerea

inflamațiilor conjunctivei
produse de alergeni.
• Susține procesul de
regenerare a conjunctivei.
Economisești

Preț cu card:

- 21,50 lei

Preț fără card: 47,99 lei

26,49 lei

i

CeraVe gel de spălare hidratant pentru
piele normala și uscată, 473 ml
• Curăță delicat impuritățile și
sebumul.
• Formulă fără parfum este potrivită
pentru pielea sensibilă.

19,99 lei

Economisești

Preț cu card:

- 30,00 lei

Preț fără card: 59,99 lei

29,99 lei

Aptamil Junior2+,
800 g

• Conține nutrienți importanți pentru
creșterea sănătoasă a copilului.
- 2,00 lei

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 20,00 lei

Preț fără card: 59,99 lei

- 18,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

*La sute de produse

39,99 lei

59,99 lei

Vitamine
și minerale

Dr.Max Silimarină Premium, 30 cps.*
• Contribuie la
funcționarea normală a
ficatului și a
metabolismului normal
al lipidelor

Locul în care găsești cele mai bune sfaturi pentru
sănătatea ta. Peste 2.500 de tipuri de vitamine,
minerale și alte suplimente alimentare.

Dr.Max Multivitamine și
Minerale cu aromă de
portocală, 20 cpr. eff.*
• Susține funcționarea
normală a sistemului
imunitar și a sistemului
nervos.
• Contribuie la
reducerea oboselii și
extenuării.

Preț cu card:

Economisești

Preț fără card: 19,99 lei

- 8,00 lei

11,99 lei

Dr.Max Multivit 10, 30 cpr.*
• Contribuie la funcționarea normală a
sistemului nervos și imunitar.

Dr.Max Calciu Magneziu Zinc,
30 cpr.*
• Susține sănătatea sistemului osos,
muscular și nervos.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 7,50 lei

Preț fără card: 22,49 lei

- 5,00 lei

Preț fără card: 14,99 lei

- 7,00 lei

Preț fără card: 16,99 lei

14,99 lei

Dr.Max Magneziu B6 250 mg cu
aromă de lâmăie, 20 cpr. eff.*

9,99 lei

Dr.Max Fosfolipide și
vitamine, 30 cps. moi*

9,99 lei

Dr.Max Vitamina D 2000UI,
60 cps.*
• Contribuie la menținerea funcției
normale a sistemului muscular, osos și
a sănătății dinților.

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

• Contribuie la protejarea celulelor
împotriva stresului oxidativ.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 9,50 lei

Preț fără card: 21,49 lei

- 14,00 lei

Preț fără card: 25,99 lei

- 7,50 lei

Preț fără card: 22,49 lei

11,99 lei

Dr.Max AudiMax Spray
auricular cu ulei de măsline,
30 ml

11,99 lei

Dr.Max Picături oftalmice
pentru hidratare intensă,
10 ml

• Ajută la dizolvarea și
îndepărtarea dopurilor de
ceară datorită uleiului
de măsline.

• Lubrefiază și
hidratează ochii uscați
și dezhidratați.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 9,00 lei

Preț fără card: 25,99 lei

- 7,00 lei

Preț fără card: 26,99 lei

Dr.Max Coenzima Q10,
30 cps.*

• Susține funcționarea normală a inimii și a
sistemului nervos.
• Contribuie la menținerea sănătății
psihice.

Econ

16,99 lei

19,99 lei

14,99 lei

Economisești

- 14,00 lei

i
Preț cu card:

19,99 lei
Preț fără card: 33,99 lei

* Acest produs este supliment alimentar , citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. 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.
Produsele comercializate în hiper-farmacie sunt destinate consumului propriu și nu pot face obiectul revânzării/comercializării în afara
hiper-farmaciei din care au fost achiziționate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la nivel de client.
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*La sute de produse

0800 080 400

www.drmax.ro

Plafar
Vitamine

Melkfett One Cosmetic
Cremă gălbenele, 250 ml
• Antiinflamator, hidratant,
cicatrizant și stimulator al
sintezei colagenului în
piele.
Economisești

Preț cu card:

- 7,00 lei

Preț fără card: 13,99 lei

Locul în care găsești cele mai bune sfaturi pentru
sănătatea ta. Peste 450 de tipuri de ceaiuri,
unguente, siropuri și alte suplimente alimentare
pe bază de plante.

6,99 lei

Fares Ceai Sveltaflor, 20 pl.

Steaua Divină, ceai silueta, 50 g

Herbagetica Crom Complex,
30 cps.*

• Ajută la menținerea unei greutăți
corporale normale.

• Scade pofta de mâncare, intensifică
procesele de
ardere a zaharurilor
și împiedică astfel
transformarea lor
în grăsimi.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Econ
Economisești

- 2,30 lei

Preț fără card: 7,29 lei

- 1,50 lei

Preț fără card: 6,49 lei

- 9,00 lei

4,99 lei

Alevia Zinc optim, 30 cps.*
• Menține sănătatea pielii,
părului și unghiilor, susține
sitemul imunitar și
contribuie la
funcționarea normală
a sistemului nervos.

Economisești

- 8,50 lei

4,99 lei

Quantum Gel cu arnică,
150 ml

• Reducere
hipertensiunea,
stimulează metabolismul
și reduce riscul de
afecţiuni cardiace şi
infarct.

Preț cu card:

9,99 lei

Preț fără card: 18,99 lei

Dacia Plant Emocalm
cu valeriană, 60 cpr.*

• Extractul de
arnică favorizează
regenerarea și
hrănirea pielii.

• Recomandat în
tratamentele pentru
anxietate, depresie,
stres și atacuri de
panică.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț fără card: 21,49 lei

- 10,00 lei

Preț fără card: 24,99 lei

ști

12,99 lei

Cosmopharm L-Carnitină,
30 cps.*
• Susține sistemul
nervos și muscular,
are efect antioxidant,
de menținere a
greutății normale,
energizant și
anti-ageing.
Economisești

Preț cu card:

- 21,00 lei

Preț fără card: 37,99 lei

16,99 lei

14,99 lei

- 18,00 lei

Preț cu card:

18,99 lei
Preț fără card: 36,99 lei

Parapharm Laptișor de matcă, Dacia Plant Detoxicolon, 450 g*
30 cps.*
• Stimulează și
întărește imunitatea
organismului,
încetinește
procesul de
îmbătrânire și
asigură un ten
frumos și sănătos.
Economisești

- 19,00 lei

• Accelerează tranzitul
intestinal și elimină toxinele
din intestin.
• Poate fi administrat
ca adjuvant în
curele de slăbire.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 39,99 lei

- 19,00 lei

Preț fără card: 43,99 lei

20,99 lei

* Acest produs este supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. 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. Produsele comercializate în hiper-farmacie sunt destinate consumului
propriu și nu pot face obiectul revânzării/comercializării în afara hiper-farmaciei din care au
fost achiziționate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la nivel de client.

*La sute de produse

i

24,99 lei
0800 080 400

www.drmax.ro
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Vitamine
și minerale

Supradyn Fast Energy
Coenzima Q10, 10 pl.*
• Recomandat în menținerea
nivelului energetic pe
parcurusul întregii zile.

Locul în care găsești cele mai bune sfaturi pentru
sănătatea ta. Peste 2.500 de tipuri de vitamine,
minerale și alte suplimente alimentare.

Cetebe Imuno - Active, 30 cps.*

Preț cu card:

Economisești

Preț fără card: 38,99 lei

- 19,00 lei

19,99 lei

Hydrasmect, 20 pl*

Degasil, 32 cps.*

• Contribuie la susținerea sistemului
imunitar.

• Recomandat pentru tratamentul oral
al diareei acute infecțioase și
neinfecțioase.

• Calmează și previne balonarea și flatulența.

Economisești
n

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 14,00 lei

Preț fără card: 33,99 lei

- 23,00 lei

Preț fără card: 46,99 lei

- 14,00 lei

Preț fără card: 38,99 lei

19,99 lei

Neomagni Forte + D3,
50 cpr.*

• Reduce oboseala și susține imunitatea.

23,99 lei

Secom Vitamina C 1000 mg,
30 cps.*
• Ajută la funcționarea
normală a sistemului
imunitar și la protejarea
celulelor împotriva
stresului oxidativ.

ști

24,99 lei

DVR Silueta, 60 cps.*
• Scade pofta de mâncare, intensifică
procesele de ardere a
zaharurilor și împiedică astfel
transformarea lor în grăsimi.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 27,00 lei

Preț fără card: 54,99 lei

- 18,00 lei

Preț fără card: 42,99 lei

- 26,37 lei

Preț fără card: 56,36 lei

27,99 lei

Solgar Picolinat de crom
100 mcg, 90 tbl.*

24,99 lei

Goldnutrition L-Carnitine
750 mg, 60 cps.*

29,99 lei

Sanovita Wellness Jeleuri
păr - piele - unghii, 60 buc.*
• Contribuie la sănătatea
părului, pielii și unghiilor.

• Reducere
hipertensiunea,
stimulează metabolismul
și reduce riscul de
afecţiuni cardiace
şi infarct

• Creșterea
performantelor fizice
și are proprietăți
antioxidante.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 23,00 lei

Preț fără card: 57,99 lei

- 23,00 lei

Preț fără card: 62,99 lei

- 28,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

34,99 lei

39,99 lei

*Aceste produse sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. 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. Produsele comercializate în hiper-farmacie sunt destinate consumului
propriu și nu pot face obiectul revânzării/comercializării în afara hiper-farmaciei din care au
fost achiziționate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la nivel de client.
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*La sute de produse

*La sute de produse

49,99 lei
0800 080 400

www.drmax.ro

Vitamine
Vitamine
și minerale

Anticarcel, 56 cpr.*
• Combate crampele
musculare și ajută la buna
funcționare a mușchilor.
Economisești

Preț cu card:

- 9,00 lei

Preț fără card: 28,99 lei

19,99 lei

Dr. Hart Calciu Magneziu și
Vitamina D3, 10 cpr. eff.*
• Menținerea sănătății
sistemului osos și a dinților.
• Susține funcționarea
normală a sistemului
muscular.

Economisești

- 10,00 lei

Locul în care găsești cele mai bune sfaturi pentru
sănătatea ta. Peste 2.500 de tipuri de vitamine,
minerale și alte suplimente alimentare.

Vizik pentru ochi uscați și
obosiți, 10 ml

• Calmează ochi obosiți
și cu senzație de disconfort.

Cos Lab. Vitamina B12 Max
1000 mcg, 60 tbl.*
• Menține sănătatea
psihică și susține
procesul de diviziune
celulară.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Econ
Economisești

Preț fără card: 22,99 lei

- 13,50 lei

Preț fără card: 39,99 lei

- 13,00 lei

12,99 lei

Periferisan, 30 cps.*

26,49 lei

Ruscoven Gel bio, 100 ml

i
Preț cu card:

29,99 lei
Preț fără card: 42,99 lei

Kadermin Cremă, 50 ml

• Contribuie la funcționarea normală
a sistemului nervos.
• Ajută la îmbunătățirea memoriei pe
termen scurt și lung și a atenției .

• Reduce senzația de
greutate în picioare,
tonifiază și conferă
elasticitate pielii.

• Creează o barieră protectoare eficientă
ajutând procesul natural de regenerare
pieli.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 13,00 lei

Preț fără card: 52,99 lei

- 13,00 lei

Preț fără card: 52,99 lei

- 28,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

39,99 lei

Secom TotalCleanse Colon,
60 cps.*
• Formula complexă
ce ajută la detoxifierea
colonului și la protecția
mucoasei intestinale.

Economisești

Preț cu card:

- 33,00 lei

Preț fără card: 72,99 lei

39,99 lei

39,99 lei

Collagen Pure Pulbere,
150 g*
• Îmbunătățește
aspectul pielii în caz
de celulită, ajutând
pielea de la nivelul
matricei extracelulare.

49,99 lei

GNC Women's Formula pentru
păr, piele și unghii, 60 drj.*
• Contribuie la menținerea
sănătății pielii, părului
și unghiilor.

Fluxiv, 60 cpr.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 33,00 lei

Preț fără card: 87,99 lei

- 70,00 lei

Preț fără card: 169,99 lei

54,99 lei

99,99 lei

*Acest produs este supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. 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. Produsele comercializate în hiper-farmacie sunt destinate consumului propriu și nu pot face obiectul
revânzării/comercializării în afara hiper-farmaciei din care au fost achiziționate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la
nivel de client.

*La sute de produse

0800 080 400

www.drmax.ro
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Vitamine
și minerale

Lacium Junior, 10 cps.*
• Întărește sistemului
imunitar în tratamentul
cu antibiotice și este util
în dezechilibre ale
tractului intestinal.

Locul în care găsești cele mai bune sfaturi pentru
sănătatea ta. Peste 2.500 de tipuri de vitamine,
minerale și alte suplimente alimentare.

Preț cu card:

15,99 lei
Preț fără card: 27,49 lei

Centrum Junior VITAGummy,
30 jeleuri*
• Contribuie la
funcționarea normală a
sistemului imunitar.

Economisești

Preț cu card:

- 13,00 lei

Preț fără card: 26,99 lei

13,99 lei

Fares Sirop Vermicin miere și
propolis, 100 ml*
• Contribuie la
purificarea tractului
intestinal, având efect
antiparazitar,
antibacterian și
antispastic intestinal.

Economisești

- 8,50 lei

Preț cu card:

17,99 lei

Preț fără card: 26,49 lei

Enzysol, 10 pl.*
• Contribuie la
funcționarea
normală a tractului
gastrointestinal.
• Favorizează
absorbția optimă a
nutrienților.

Economisești

Preț cu card:

- 23,00 lei

Preț fără card: 47,99 lei

24,99 lei

Îngerașul Sirop Crește Pofta
de mâncare, 200 ml*
• Stimulează
creşterea poftei
de mâncare,
vitaminizant şi
revigorant.

Economisești

- 6,00 lei

Preț fără card: 22,99 lei

- 14,00 lei

Preț fără card: 33,99 lei

16,99 lei

Preț cu card:

23,99 lei
Preț fără card: 33,99 lei

• Combate disconfortul, iritația și
inflamația, prezente în caz de
constipație.

- 13,00 lei

• Contribuie la
funcționarea normală a
sistemului imunitar la
copii.

Preț cu card:

Melilax Microclismă copii
5 g, 6 buc.

Economisești

Sanovita Wellness Echilibru
Zilnic, Jeleuri Multivitamine
copii, 30 buc.*

Economisești

• Ajută la
diminuarea colicilor
abdominale la
bebeluși.

- 10,00 lei

- 11,50 lei

Preț cu card:

Bonnisan picături, 30 ml

Economisești

Economisești

Preț cu card:

29,99 lei
Preț fără card: 42,99 lei

Infant Uno Larinsept,
30 ml*
• Actionează prin
crearea unui film
protector la nivelul
gâtului inflamat și iritat.

Econ
Economisești

i

Preț cu card:

24,99 lei

- 14,00 lei

Preț fără card: 38,99 lei

Moller's Cod Liver Oil Omega
3 Tutti Frutti, 250 ml*
• Furnizează aportul
zilnic necesar de
Omega-3 și de
vitaminele A, D, E.

Econ
Economisești

- 23,00 lei

* Acest produs este supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. 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. Produsele comercializate în hiper-farmacie sunt destinate consumului
propriu și nu pot face obiectul revânzării/comercializării în afara hiper-farmaciei din care au
fost achiziționate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la nivel de client.
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19,99 lei

i

Preț cu card:

49,99 lei
Preț fără card: 72,99 lei

0800 080 400

www.drmax.ro

Mama
și copilul
Vitamine

Milupa Milumil Junior 2+,
600 g
• Conține nutrienți
importanți pentru
creșterea sănătoasă
a copilului.
Economisești

Preț cu card:

- 15,00 lei

Preț fără card: 44,99 lei

29,99 lei

Nestlé Naturnes Bio
biscuit cu măr, 150 g
• Biscuiți cu măr,
fără gluten,
certificați ecologic.
• Șe administrează
de la 10 luni.

Economisești

- 4,50 lei

Preț cu card:

9,99 lei

Preț fără card: 14,49 lei

Organix Finger rondele de orez
expandat cu aromă de mere, 50 g
• O gustare
ușoară și
sănătoasă
începând cu 7
luni.

Economisești

- 4,00 lei

Preț cu card:

10,99 lei
Preț fără card: 14,99 lei

Lovi Biberon medical, 150 ml
• Sigur pentru copii
alăptați la sân.
• Nu afectează
reflexul de supt.

Economisești

- 15,00 lei

Locul în care găsești cele mai bune sfaturi pentru
copilul tău. Peste 1500 de tipuri de produse
pentru mamă și copil.

Hippis Piure fructe căpsuni,
banană, măr, 100 g
• Potrivit ca gustare
între mese sau ca
desert. 100% fructe de
calitate ecologică.

Econ
i
Preț cu card:
Economisești

- 4,50 lei

4,49 lei

Preț fără card: 8,99 lei

Hipp Multicereale, 6 luni+,
200 g
• Cereale instant
îmbogățite cu
vitamina B, sprijină
sistemul nervos.

Economisești

- 8,00 lei

Preț cu card:

9,99 lei

Preț fără card: 17,99 lei

Tommee Tippee set 4 castroane
ergonomice, 6 luni+
• Stabilitate bună datorită
bazei triunghiulare.
• Manevrare ușoară
datorită mânerelor.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 44,99 lei

- 33,00 lei

Preț fără card: 62,99 lei

29,99 lei

29,99 lei

Rudolfs Eco piure organic din
legume și carne de vită, 190 g
• Fără gluten, fără
lactate, fără
conservanți, fără
arome adaugate, fără
adaos de zahăr.

Economisești

4,99 lei

- 2,80 lei

Preț fără card: 7,79 lei

BabyNova Suzete rotunde +
sterilbox cu inel
• Mărime universală
pentru sugari și copii
mici de 0-24 luni.

Economisești

Preț cu card:

14,99 lei

- 8,00 lei

Preț fără card: 22,99 lei

Bebelo Tampoane pentru sân,
50 buc.
• Confecționate din
material moale oferind
confort în timpul
utilizării astfel protejând
pielea sensibilă a
sânului.
Econ
Economisești

- 5,00 lei

*La sute de produse. 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. Produsele comercializate în
hiper-farmacie sunt destinate consumului propriu și nu pot face obiectul revânzării/comercializării în afara
hiper-farmaciei din care au fost achizitionate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la nivel de client.

*La sute de produse

Preț cu card:

Prețuri Dr.Max de MICI!*

i

Preț cu card:

19,99 lei
Preț fără card: 24,99 lei

0800 080 400

www.drmax.ro
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Airval Eau My Unicorn Gel
duș & șampon, 400 ml

Mama
și copilul

• Curăță și hidratează
pielea copilului tău.

Locul în care găsești cele mai bune sfaturi pentru
copilul tău. Peste 1500 de tipuri de produse
pentru mamă și copil.

Preț cu card:

19,99 lei
Preț fără card: 32,99 lei

Uriage 1er bebe cremă de
curățare, 500 ml

Hipp gel de duș pentru
piele și păr, 400 ml

• Curăță și
hidratează pielea
bebelușului tău.

• Curăță delicat pielea
sensibilă și părul fin al
copiilor

Economisești

Preț cu card:

Economisești

- 35,00 lei

Preț fără card: 69,99 lei

34,99 lei

Brush Baby periuță și suzetă,
0-18 luni
• Gândit special ca tu
și micuțul tău să lucrați
împreună pentru
igiena lui orală.

Economisești

Preț cu card:

- 24,00 lei

Preț fără card: 48,99 lei

24,99 lei

Pampers Active Baby Pants
nr. 5, 22 buc (12 - 17 kg)
• Oferă
protecție
pentru
pielea
delicată a
bebelușului
tău.

Economisești

Preț cu card:

- 12,00 lei

Preț fără card: 41,99 lei

29,99 lei

- 11,50 lei

Preț cu card:

12,99 lei
Preț fără card: 24,49 lei

Sanosan Spray pentru pieptănare
ușoară, Kids, 125 ml
• Ajută la
descurcarea părului
și face pieptănarea
mai ușoară.

Economisești

Preț cu card:

15,99 lei

- 10,50 lei

Preț fără card: 26,49 lei

Pampers șervețele umede
pentru piele sensibliă, 52 buc
• Curăță și hidratează pielea
bebelușului tău.

Econ
Economisești

- 5,00 lei

i

Economisești

- 13,00 lei

La Roche Posay Anthelios
Spray Dermo-Pediatrics pentru
copii SPF50+, 125 ml
• Asigură o protecție
solară ridicată
împotriva UVA, UVA
lungi, UVB, IR și
poluare.

Economisești

- 18,00 lei

69,99 lei
Preț fără card: 87,99 lei

Mommycare Anti-tânțari spray cu
ulei de eucalipt pentru bebeluși și
copii, 50 ml
• Spray
anti-țânțari
pentru
bebeluși și
copii.
Econ
i
Preț cu card:
Economisești

- 11,00 lei

16,99 lei
Preț fără card: 27,99 lei

Mustela Vitamin Barrier 1-2-3
cremă pentru schimbatul
scutecului, 50 ml
• Previne, calmează și
repară disconfortul pielii
bebelușului.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 9,99 lei

- 22,00 lei

Preț fără card: 41,99 lei

4,99 lei

*La sute de produse. 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. Produsele comercializate în
hiper-farmacie sunt destinate consumului propriu și nu pot face obiectul revânzării/comercializării în afara
hiper-farmaciei din care au fost achizitionate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la nivel de client.
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Preț cu card:

19,99 lei
0800 080 400

www.drmax.ro

Aparatură și
dispozitive
Vitamine
medicale

Plasture pentru somn 8x8
cm, 40 buc.
• Recomandat în
stările de insomnie,
depresie și
îmbunătățește
calitatea somnului.
Economisești

Preț cu card:

9,99 lei

- 5,28 lei

Preț fără card: 15,27 lei

Urgo Rezistent, 20 plasturi
• Conține soluția
antiseptică actionează ca
o protecție
antimicrobiană pentru
răni de dimensiuni mici.

Economisești

Preț cu card:

7,99 lei

- 6,50 lei

Preț fără card: 14,49 lei

Molicare Skin Șervețele umede,
50 buc.
• Celofibra și polisterul din compoziția
servețelelor asigură o curățare delicată, iar
extractul de mușetel ajută la calmarea pielii
iritate.

Economisești

- 12,00 lei

Preț cu card:

12,99 lei
Preț fără card: 24,99 lei

Primii Pași pompă de sân
manuală
• Pâlnia pompei
este din silicon,
confortabilă și
moale.

Economisești

- 15,00 lei

Locul în care găsești cele mai bune sfaturi pentru
sănătatea ta. Peste 600 de tipuri de aparatură și
dispozitive medicale.

Preț cu card:

39,99 lei
Preț fără card: 54,99 lei

Sana Genunchieră elastică
S,M,L
• Lovituri, entorse,
luxații, artralgii,
contuzii din
practicarea
sportului sau
suprasolicitări.

Economisești

Preț cu card:

12,99 lei

- 17,00 lei

Preț fără card: 29,99 lei

Bella Seni Care Cremă pentru
curățare corp 3 in 1, 1000 ml
• Protejeazărea zonele
predispuse la apariția
iritațiilor și escarelor.

Econ
Economisești

- 18,00 lei

i

Preț cu card:

24,99 lei
Preț fără card: 42,99 lei

Brățară contra stare de greață
pentru copii
• Purtate la încheietură
mâinii care acționeză
prin apăsarea punctului
de presopunctură NEI
KUAN, de pe fiecare
încheietură a brațelor
cu o semisferă de
plastic.
Economisești

- 33,00 lei

Preț cu card:

34,99 lei
Preț fără card: 67,99 lei

Plasturi împotriva țânțarilor,
36 buc.
• Substanțele naturale
active care intră în
componența
plasturelui conțin
esențe ce
îndepartează țânțarii.

Economisești

- 12,50 lei

14,99 lei
Preț fără card: 27,49 lei

Molicare Slip pentru
incontinență, M, 14 buc.

•• Produs hipoalergen,
testat dermatologic,
care menține pielea
uscată datorită
stratului de acoperire
ce permite urinei să
treacă în corpul
absorbant fără a
umezi pielea.
Economisești

- 28,00 lei

Preț cu card:

39,99 lei
Preț fără card: 67,99 lei

Kidscare cântar electronic
pentru bebeluși

• Ajută la monitorizarea cu ușurință a greutății.

Economisești

- 95,00 lei

*La sute de produse. 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. Produsele comercializate în
hiper-farmacie sunt destinate consumului propriu și nu pot face obiectul revânzării/comercializării în afara
hiper-farmaciei din care au fost achizitionate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la nivel de client.

*La sute de produse

Preț cu card:

Prețuri Dr.Max de MICI!*

Preț cu card:

99,99 lei
Preț fără card: 194,99 lei

0800 080 400

www.drmax.ro
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Dermato cosmetice

Vichy Liftactiv Collagen Specialist
cremă de zi pentru toate tipurile de
ten, 50 ml
• Stimulează producerea de
colagen.
• Reduce ridurile fine.

Locul în care găsești tot ce ai nevoie pentru
ritualul tău zilnic de îngrijire. Peste 3.500 de
tipuri de produse dermato-cosmetice, cosmetice
și de îngrijire personală.

Preț cu card:

99,99 lei
Preț fără card: 184,99 lei

Avène Tolerance Control
Cremă, 40 ml
• Atenuează senzația de
disconfort a tenului.
• Nu conține parfum sau
conservanți.

Economisești

Preț cu card:

- 65,00 lei

Preț fără card: 114,99 lei

49,99 lei

Gerocossen Hyaluronic
Anti-Age Apă micelară, 300 ml
• Curăță delicat
machiajul și impuritățile.
• Hidratează , tonifică și
catifelează pielea.

Economisești

- 10,00 lei

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 21,99 lei

Aromă Gel de duș, 400 ml,
diverse sortimente
• Restabilește imediat echilibrul de
umiditate a pieli.
• Curăță ușor și hrănește pielea.

Economisești
Economisești

- 35,00
lei
- 7,00 lei

Preț cu card:

12,99 lei
Preț fără card: 19,99 lei

La Roche Posay Hydraphase
HA, Cremă intens hidratantă
72 h, 50 ml

Economisești

- 85,00 lei

Mincer VitaC Infusion, Cremă
hidratantă de zi și noapte, 50 ml

• Oferă luminozitate
tenului.
• Textura lejeră care nu
încarcă tenul.

• Hidratează instant și redă strălucirea
naturală a pielii.

Economisești

Economisești

- 55,00 lei

Preț cu card:

49,99 lei
Preț fără card: 104,99 lei

Dr.Max Loțiune pentru
protecție solară cu SPF 30
pentru adulți, 200 ml
• Formează o barieră de
protecție la suprafața pielii ,
împiedicând ca razele solare
să pătrundă în piele.
• Rezistentă la apă.
Economisești

- 25,00 lei

Preț cu card:

29,99 lei
Preț fără card: 54,99 lei

*La sute de produse

29,99 lei

- 25,00 lei

Preț fără card: 54,99 lei

Elmiplant Multi Collagen
Cremă de zi, 50 ml
• Reduce vizibil liniile fine
și ridurile.

Economisești

Preț cu card:

19,99 lei

- 16,00 lei

Preț fără card: 35,99 lei

Treaclemoon Scrub de corp,
225 ml, diverse arome

Ben & Anna Deodorant Natural
40 g, diverse sortimente

• Exfoliază pielea
lăsând-o mai
curată și mai hidratată.

• Protejează eficient
împotriva
transpiratiei și a
mirosurilor
neplăcute.

Economisești

- 4,00 lei

Preț cu card:

12,99 lei
Preț fără card: 16,99 lei

Econ
Economisești

- 14,00 lei

*La sute de produse. 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. Produsele comercializate în
hiper-farmacie sunt destinate consumului propriu și nu pot face obiectul revânzării/comercializării în afara
hiper-farmaciei din care au fost achizitionate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la nivel de client.
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Preț cu card:

i

Preț cu card:

29,99 lei
Preț fără card: 43,99 lei

0800 080 400

www.drmax.ro

Dermato cosmetice
Vitamine

Ducray Șampon Kelual DS
100 ml
• Ameliorează roșeața și
elimină mătreața pe termen
lung.
Economisești

- 33,00 lei

Preț cu card:

39,99 lei
Preț fără card: 72,99 lei

Klorane Șampon cu urzică bio,
200 ml

• Elimină și reduce
excesul de sebum.
• Permite creșterea
progresivă a
intervalului dintre
spălări.
Economisești

- 20,00 lei

Preț cu card:

24,99 lei
Preț fără card: 44,99 lei

Trio Verde Șampon
anti-cădere cu ulei de ricin,
250 ml

• Stimulează creșterea
părului, a densității
acestuia și ajută la
redarea unui aspect
sănătos.

Economisești

- 17,00 lei

• Protejează scalpul împotriva
îmbătrânirii premature.
• Încetinește procesul de
încărunțire al părului

Economisești

9,99 lei

Preț fără card: 14,99 lei

Preț fără card: 82,99 lei

• Curăță în profunzime,
previne și elimină senzația
de mâncărime a scalpului.

- 33,00 lei

Preț cu card:

34,99 lei

Bionnex Organica Șampon
împotriva mătreții, 300 ml

Preț fără card: 31,99 lei

14,99 lei

Preț cu card:

- 48,00 lei

Econ
Economisești

• Îndepărtează eficient până la 99.9% din
bacteriile ce provoacă mirosul neplăcut și
placa dentară.

- 5,00 lei

Revalid Șampon anti-aging,
200 ml

Preț cu card:

Dr.Max PRO32 Tablete pentru
proteză dentară, 30 buc.

Economisești

Locul în care găsești tot ce ai nevoie pentru
ritualul tău zilnic de îngrijire. Peste 3.500 de
tipuri de produse dermato-cosmetice, cosmetice
și de îngrijire personală.

i

Economisești

29,99 lei

- 13,00 lei

Preț fără card: 42,99 lei

Joico K-Pak Intense Hydrator
Tratament hidratare intensă pentru
păr deteriorat, 250 ml
• Hidratează intens.
• Oferă elasticitate și
strălucire părului.

Preț cu card:

Preț fără card: 62,99 lei

- 65,00 lei

Preț fără card: 144,99 lei

29,99 lei

Preț cu card:

12,99 lei
Preț fără card: 26,99 lei

79,99 lei

Lacalut Sensitive Pastă de dinți
medicinală, 75 ml
• Reduce sensibilitatea
dentară și protejează
împotriva cariilor.

Econ
Economisești

- 8,00 lei

*La sute de produse. 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. Produsele comercializate în
hiper-farmacie sunt destinate consumului propriu și nu pot face obiectul revânzării/comercializării în afara
hiper-farmaciei din care au fost achizitionate. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile la nivel de client.

*La sute de produse

Preț cu card:

Economisești

• Ajută la
îndepartarea
petelor de pe
suprafața dinților și
reducerea
colorației.

- 14,00 lei

• Pentru îngrijirea zilnică a
părului uscat și a scalpului
sensibil cu tendința spre
atopie.

Preț cu card:

Elgydium pastă de dinți pentru
albire, 75 ml

Economisești

A-Top Șampon, 200 ml

Prețuri Dr.Max de MICI!*

i

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 19,99 lei

0800 080 400

www.drmax.ro
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Descoperă Hiper-ofertele Dr.Max
Dr. Hart Cărbune medicinal,
20 cpr.*

• Contribuie la reducerea flatulenței după
consumul de alimente prin absorbția gazelor
intestinale, diminuând disconfortul intestinal.

Economisești

- 4,50 lei

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 14,49 lei

- 20,00 lei

Preț fără card: 38,99 lei

9,99 lei

• Ameliorează
simptomele
de insuficiență
cardiacă.

- 18,00 lei

• Spală delicat părul și
scalpul fragilizat.
• Complementar
tratamentelor împotriva
căderii părului.

Preț cu card:

Alevia Coenzima Q10,
60 mg, 30 cpr.*

Economisești

ACM Novophane Șampon
energizant pentru păr fragil,
200 ml

Preț cu card:

24,99 lei
Preț fără card: 42,99 lei

18,99 lei

Huggies Ultra Comfort nr. 3,
80 buc (5-9 kg)
• Tehnologii de ultima generatie pentru
a-l păstra pe copilul tău uscat și
confortabil mai mult timp.

Economisești

- 28,00 lei

Climenum, 56 cpr.*

• Ameliorarea simptomelor specifice
perioadei de menopauză.

Economisești

- 17,00 lei

Preț cu card:

37,99 lei
Preț fără card: 54,99 lei

Omron Tensiometru M3
Confort
• Recomandat pentru persoanele care își
doresc un tensiometru de braț modern, precis
și ușor de utilizat.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 94,99 lei

-200,00 lei

Preț fără card: 429,00 lei

66,99 lei

229,00 lei

Descoperă Hiper - farmaciile Dr.Max

BACĂU: Str. Erou Ciprian Pintea, Nr. 29, parter, L - V 09:00 - 21:00, S - D 09:00 - 19:00, tel. 0799 314 816
BALOTEȘTI: Calea București nr 2Bis, Balotești – Centrul Comercial DN 1 Value Centre, L-D 09:00 - 21:00, tel. 0723599836
BUCUREȘTI: Veranda Mall, Strada Ziduri Moși, Nr. 23, Sector 2, parter, L - D 08:00 - 22:00, tel. 0726 726 384
BUCUREȘTI: Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5, L - D 08:00 - 22:00, tel. 0726 301 393
CRAIOVA: Electroputere Parc, Calea Bucureşti 78 C-D, clădirea C2, Aripa de Vest, L - D 08:00 - 22:00, tel. 0726 301 298
IAȘI: Iulius Mall, Bd. Tudor Vladimirescu, L-D 08:00 - 22:00, tel. 0332 433 448
IAȘI: Cartier Canta, Str. Niciman, Nr. 2, parter, L-V 08:00 - 21:00, S - D 09:00 - 21:00, tel. 0726 301 046
ORADEA: Lotus Retail Park, Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 7, L - D 09:00 - 21:00, tel. 0799 401 017
PLOIEȘTI: Prahova Value Centre, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Ploiești, L - D 09:00 - 21:00, tel. 0726 301 290
TIMIȘOARA: Iulius Town Mall, galeria Auchan, Piaţa Consiliul Europei, nr. 2, L-D 08:00 - 22:00, tel. 0731 789 514

*La sute de produse

Prețuri Dr.Max de MICI!*

