Farmacie

Oferte

Peste 12.000 de produse
· Mama și copilul · Cosmetice și îngrijire personală · Dermato-cosmetice
· Alimentație sănătoasă · Plafar · Vitamine și minerale · Aparatură și dispozitive
medicale · Medicamente pe bază de reteță

Eliberăm
rețete
compensate
și gratuite

Prețuri Dr.Max de MICI
în fiecare zi

OFERTE VALABILE: 1-30.11.2022

CEL MAI MIC

Farmaciști și
consultanți
bine pregătiți

PREȚ

0800
0800 080
080 400
400

www.drmax.ro
www.drmax.ro

În noul format de Hiper - farmacie Dr.Max vei descoperi peste 12.000 de produse
pentru sănătatea și îngrijirea personală, a ta și a familiei, la prețuri Dr.Max de MICI.
Pentru ca tu să te poți bucura de diversitatea produselor și să le poti găsi ușor la raft,
le-am organizat în funcție de nevoi de consum.
Mama și
Copilul

Cosmetice
& îngrijire
personală

Dermatocosmetice

Alimentație
sănătoasă

Plafar

Vitamine
și minerale

Aparatură și
dispozitive
medicale

Medicamente

Avem și o zonă dedicată Hiper-ofertelor lunare.

De asemenea, vei beneficia de suportul farmaciștilor și consultanților bine pregătiți care sunt gata să te ajute cu sfaturi oricând ai nevoie.
Mai mult, îți punem la dispoziție numeroase case de marcat pentru a reduce timpul de așteptare: case de marcat dedicate rețetelor,
inclusiv cele compensate și gratuite, case de tip self-sevice, unde scanezi și plătești singur, și case cu serviciu de plată asistat.
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Prețuri
Dr.Max de MICI
în fiecare zi!

CEL MAI MIC

PREȚ

Menținem CEL MAI MIC PREȚ în fiecare zi
la următoarele produse:

Gripovit MAX C, 10 pl.*

Batiste Original șampon uscat,
200 ml

• Susține sistemul imunitar.
• Ameliorează simptomele
asociate răcelii și gripei.
• Asigură o doză mare de
vitamina C.

12,49 lei

CEL MAI MIC

PREȚ

Gerblé Prajitură cu ciocolată fără
zahăr, 150 g
• Prăjituri ambalate
individual, cu îndulcitori
(maltitol), cu conținut redus
de acizi grași saturați.

15,99 lei

CEL MAI MIC

PREȚ

Alevia Ginkana Ginko Biloba forte
pachet 30+30 cpr., 80 mg*
• Stimulează memoria și
concentrarea.

25,99 lei

CEL MAI MIC

PREȚ

Centrum Silver 50+ pentru femei,
30 cpr.*
• Complex de vitamine B (B1,
B2, B6, B12), mangan și
magneziu, care contribuie la
menținerea metabolismului
energetic normal.

33,89 lei

CEL MAI MIC

PREȚ

Hofigal Redigest, 30 cpr.*

• Curăță și împrospătează
părul în doar câteva minute.

14,99 lei

CEL MAI MIC

PREȚ

Dacia Plant Vitamina D3 5000UI
cu zinc și quercitină, 30 cpr.*

CEL MAI MIC

PREȚ

MaxiMag Antistres, 30 cpr.*

CEL MAI MIC

PREȚ

Aptamil Nutri-Biotik 2+, 2-3 ani,
800 g

PREȚ

• Contribuie la funcționarea
normală a sistemului
imunitar.
• Concentrație ridicată de
vitamina C.

22,49 lei

CEL MAI MIC

PREȚ

• Conferă rezistență,
vitalitate și protecție
părului.
• Bogat în keratină și
provitamina B5.

32,99 lei

CEL MAI MIC

PREȚ

Dr.Max Tensiometru de braț

• Conține nutrienți
importanți pentru creșterea
copilului.

61,99 lei

CEL MAI MIC

Forcapil Șampon împotriva căderii
părului, 200 ml

• Contribuie la menținerea
echilibrului psihic.
• Ajută la un somn odihnitor.

26,99 lei

14,99 lei

Béres Vitamina C 1000 mg, 30 tbl.*

• Formulă complexă, 100%
naturală, recomandată
pentru creșterea imunității,
protectie antivirală și
reducerea proceselor
inflamatorii și oxidative
exacerbate din organism.

19,99 lei

• Asigură aportul necesar
de nutrienți și substanțe
bioactive.
• Contribuie la menținerea
funcțiilor fiziologice ale
aparatului digestiv și
glandelor anexe.

CEL MAI MIC

PREȚ

• Monitorizează în mod
automat tensiunea și pulsul.

219,00 lei

CEL MAI MIC

PREȚ

* 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 și nu se cumulează cu alte promoții. 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.

0800 080 400

www.drmax.ro
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Bella Baby Happy Scutece midi,
5-9 kg, 72 buc.

Mama &
Copilul

• Moale și delicat permite
pielii să respire.

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

Preț cu card:

54,99 lei
Preț fără card: 77,99 lei

Economisești

- 23,00 lei

Bebelo Gel spumant 3 în 1, 200ml
• Gel de duș, șampon și
spumant de baie ce ajută la
menținerea unei micro-flore
optime.
• Testat dermatologic.

Preț cu card:

23,99 lei
Preț fără card: 29,99 lei

Dodie Balsam Relipidant pentru piele
atopică și uscată 99% ingrediente
naturale, 300ml
• Balsam fără clătire

conceput special pentru
pielea uscată sau atopică.

Pufies Sensitive Nr. 4, 9-14kg, 56 buc.
• Fabricate din materiale
fine pentru cea mai delicată
atingere.

Preț cu card:

53,99 lei

Economisești

- 29,00 lei

Preț fără card: 82,99 lei

Huggies Servețele Baby
Unistar, 56 buc.
Curăță eficient fața, mâinile și fundulețul bebelușilor.

Economisești

- 6,00 lei

Dr Phyto dermadep șampon x 250 ml
• Conține ingrediente
active delicate.
• Are o acțiune calmantă și
hidratantă.

Economisești

- 1,50 lei
Preț cu card:

81,99 lei

Preț fără card: 109,99 lei

Economisești

- 28,00 lei

Baby Nova Suzete latex rotunde
multicolor cu inel
• Realizate din latex
hipoalergenic rezistent la
întindere.

Preț cu card:

14,99 lei
Preț fără card: 19,99 lei

Economisești

- 5,00 lei

Gerber Organic cartofi dulci cu pui
și legume, 190g
• Are o textură delicată
adecvată vârstei, parțial
pasat, potrivit pentru
stimularea abilităților de
mestecat ale bebelușilor.

Preț cu card:

7,99 lei

Preț fără card: 12,99 lei

Economisești

- 5,00 lei

• Susține sistemul imunitar
al copiilor.
• Aromă plăcută de fructe
de pădure.

14,99 lei
Preț fără card: 26,99 lei

45,99 lei

Preț fără card: 69,99 lei

• Perfect pentru deplasări și
perioada primei hrane
solide.

7,99 lei

Preț fără card: 12,99 lei

Economisești

- 5,00 lei

Töpfer Cereale Bio Griș, mere,
banane, 175 g
• Conțin ingrediente bio
provenite din culturi
speciale destinate hranei
bebelușilor.

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 17,99 lei

Economisești

Economisești

- 6,00 lei

- 12,00 lei

• Un singur comprimat pe zi
acoperă necesarul de
multi vitamine, minerale și
oligoelemente ale unui
copil.

Preț cu card:

14,99 leilei
29,99
Preț fără card: 47,99
22,49 lei
lei

4,99 lei

- 24,00 lei

Primii Pași Bol cu capac și linguriță

Preț cu card:

Preț cu card:

Economisești

Centrum Junior pro de la A la Zinc,
30 cpr.*

Gripovit JUNIOR, 10 pl.*

Preț cu card:

Preț cu card:

Economisești

--18,00
7,50 lei
lei

Preț fără card: 6,49 lei

Philips Avent Biberon natural, 125 ml
• Biberonul Natural are o
tetină ultramoale care este
asemănătoare sânului.

Preț cu card:

30,99 lei
Preț fără card: 77,99 lei

Economisești

- 47,00 lei

Nestlé Lapte Nan 3 Comfortis, 800 g
• Conține nutrienți importanți
pentru creșterea sănătoasă
a copilului.

Preț cu card:

58,99 lei
Preț fără card: 84,99 lei

Economisești

- 26,00 lei

Batista Bebelușului
• Elimină secrețiile din nasul
copilului, fără să irite.

Preț cu card:

25,99 lei
Preț fără card: 38,99 lei

Economisești

- 13,00 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, și nu se cumulează cu alte promoții.
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Elmiplant Multi Collagen Cremă
de zi, 50 ml

Cosmetice
& îngrijire
personală

• Reduce vizibil liniile fine și
ridurile.

Locul în care găsești tot ce
ai nevoie pentru ritualul tău
zilnic de frumusețe. Peste
2500 de tipuri de produse
cosmetice și de îngrijire
personală.

Preț cu card:

16,99 lei

Preț fără card: 35,99 lei

Economisești

- 19,00 lei

Organic Shop Coconut & Shea Gel de
duș, 280 ml
• Curăță delicat, hidratează
și catifelează pielea.

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 22,99 lei

• Repară părul uscat și
deteriorat.

22,99 lei
Preț fără card: 46,99 lei

- 11,00 lei

Pro32 Cremă adezivă, 40 g

Nelly Professional 24K Nutritive
șampon cu keratină, 400 ml

Preț cu card:

Economisești

Economisești

- 24,00 lei

15,99 lei

Preț fără card: 19,99 lei

Economisești

- 4,00 lei

Avène Cleanance Gel de curățare
pentru ten gras, 400 ml

Dermato cosmetice
Locul în care găsești tot ce ai
nevoie pentru ritualul tău zilnic
de îngrijire. Peste 1000 de tipuri
de produse dermato-cosmetice
care acoperă nevoile de
îngrijire și hidratare pentru ten,
corp și păr.

• Curăță delicat pielea și îi
conferă o senzație de
reîmprospatare.
• Reduce excesul de
sebum.

Preț cu card:

47,99 lei
Preț fără card: 82,99 lei

Economisești

- 35,00 lei

A-Top Cremă de corp, 200 ml

39,99 lei
Preț fără card: 57,99 lei

Revalid Șampon revitalizant cu
proteine, 250 ml
• Curăță delicat dar în
profunzime, ajută la
repararea părului.

Preț cu card:

34,99 lei
Preț fără card: 67,99 lei

Economisești

- 33,00 lei

Economisești

- 18,00 lei

Klorane Șampon anti-mătreață cu
galangal, 200 ml
• Elimină mătreața și
calmează scalpul.
• Este potrivit pentru
utilizare frecventă.

Preț cu card:

29,99 lei
Preț fără card: 59,99 lei

Preț cu card:

19,99 lei

Preț fără card: 42,99 lei

Economisești

- 23,00 lei

Apivita Lapte de corp diverse
sortimente, 200 ml
• Hidratează și catifelează
pielea, cu ajutorul
ingredientelor de origine
naturală.

Preț cu card:

39,99 lei

Preț fără card: 72,99 lei

Economisești

- 33,00 lei

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

Preț cu card:

17,99 lei

Preț fără card: 29,49 lei

Economisești

- 11,50 lei

Bio-oil Gel pentru îngrijirea pielii
uscate, 100 ml
• Reface bariera
protectoare a pielii.
• Hidratează în profunzime

Preț cu card:

29,99 lei
Preț fără card: 57,99 lei

Economisești

- 28,00 lei

Uriage Bariederm Cremă de mâini,
50 ml

• Special dezvoltată pentru
îngrijirea zilnică a pielii
uscate sau sensibile cu
tendință de atopie.

Preț cu card:

• Oferă o hidratare profundă
a pielii, reduce ridurile și
îmbunătățește vizibil
elasticitatea pielii.

Elgydium Pastă de dinți pentru albire,
75 ml

• Fixează rapid, ferm și sigur
proteza dentară.

Preț cu card:

Mincer Botoliftx cremă de zi/noapte,
50ml

Economisești

- 30,00 lei

• Calmează, catifelează și
hrănește pielea.
• Textura nelipicioasă cu
absorbție rapidă.

Preț cu card:

19,99 lei
Preț fără card: 41,99 lei

Economisești

- 22,00 lei

Ducray Kelual DS
Șampon anti-mătreață, 100 ml
• Ameliorează roșeața și
elimină mătreața pe termen
lung.
• Pruritul este calmat încă
de la prima utilizare .

Preț cu card:

44,99 lei
Preț fără card: 77,99 lei

Economisești

- 33,00 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, și nu se cumulează cu alte promoții.
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Colonia Miere cremă salcâm BIO,
270 g

Alimentație
sănătoasă

• Mierea crudă este o
miere naturală, pură,
neprocesată termic,
păstrându-și astfel intacte
și vii enzimele și vitaminele
care îi conferă calități
nutritive.

Locul în care găsești o gamă largă
și diversă de produse potrivite
nevoilor tale și ale familiei. Peste
2500 de produse alimentare BIO,
fără zahăr, fără gluten, semințe,
pulberi, cereale, produse dedicate
sportivilor și multe altele.

Preț cu card:

24,99 lei
Preț fără card: 37,99 lei

Economisești

- 13,00 lei

Alevia Caju crud

Preț cu card:

12,49 lei
Preț fără card: 21,49 lei

• O gustare delicioasă cu
cremă de cacao și fără
ados de zahăr.

Preț cu card:

2,59 lei

Economisești

- 2,40 lei

Preț fără card: 4,99 lei

Economisești

- 9,00 lei

Solaris Grisine din făină integrală și
tărâțe grâu, 100 gr
• Grisinele Solaris au fost
produse după o rețetă
specială, fără afânători
pentru făină și fără aditivi
sau conservanți.

Preț cu card:

2,99 lei

Preț fără card: 5,29 lei

Economisești

- 2,30 lei

• Contribuie la creșterea
rezistenței organismului la
infecții, crescând
capacitatea de lupta a
acestuia împotriva bolilor.

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.

Preț cu card:

4,59 lei

Preț fără card: 9,29 lei

Economisești

- 4,70 lei

Dorel Plant Sirop de cătină și propolis,
200 ml
• Contribuie ca adjuvant în:

întărirea imunității naturale a
organismului la copii și
adulți, avitaminoze, anemii,
hipocalcemie, astenii
convalescente, oboseală
fizică și intelectuală, afecțiuni
respiratorii (gripe, faringite,
laringite, pneumonii).

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 14,49 lei

Parapharm Laptișor de matcă,
30 cps.*
• Laptișorul de matcă

acționează pe toate celulele
organismului, crește
capacitatea de reglare a
activității musculare și
neurogenice, crește
performanța și rezistența
organismului, prevenind
apariția oboselii.

Preț cu card:

21,59 lei
Preț fără card: 39,99 lei

Economisești

- 18,40 lei

Preț cu card:

9,49 lei

Preț fără card: 13,99 lei

Economisești

- 4,50 lei

Economisești

- 2,50 lei

Herbagetica Ashwagandha, 60 cps.*
• Ajută la recuperarea
organismului după situații
stresante și crește
rezistența organismului la
stres.

Preț cu card:

25,99 lei
Preț fără card: 39,99 lei

• Baton energizant
conceput pentru sporturi
de anduranță, înainte sau
în timpul efortului.

Preț cu card:

7,99 lei

Economisești

- 4,00 lei

Preț fără card: 11,99 lei

Naturotti Biscuiți Bio cu ciocolată fără
gluten, 300g
• Naturotti sunt biscuiți fără

gluten, fabricați în Italia.
• Reprezintă un desert bun
și gustos, cu o cremă de
unt obținută din laptele
piemontez ce oferă
biscuiților un gust aparte.
• Produsul este certificat
bio.

Preț cu card:

19,99 lei
Preț fără card: 24,99 lei

Economisești

- 5,00 lei

Fares Hapciu solubil, 12 plicuri

Alevia Ceai imunitate, 20 pl.*

Plafar

• Cereale sănătoase pentru
micul dejun cu miere.
• Nu sunt adăugate arome,
coloranți sau materii prime
modificate genetic.

Gold Nutrition Endurance Baton
sărat cu ciocolată și alune, 40 g
• Gustare sănătoasă,
bogată în microelemente
esențiale precum
magneziu, fier, sodiu,
potasiu și fosfor.

Lago Napolitate cu cremă de cacao
fără zahăr, 45 gr

Mizlu Cereale cu secară, biluțe cu
miere speedy, 200 g

Economisești

- 14,00 lei

• Antiinflamator, antifebril,
dezinfectant și
decongestionant la nivelul
căilor respiratorii,
expectorant.

Preț cu card:

19,99 lei
Preț fără card: 33,99 lei

Economisești

- 14,00 lei

Faunus Tinctură anghinare, 200 ml
• Tinctură de Anghinare este un
extract hidroalcoolic concentrat ce
contribuie la menținerea sănătății
ficatului prin: detoxifierea ficatului,
stimularea producerii și eliminării
de bila, protejarea celulelor
hepatice precum și la menținerea
în concentrații normale a
colesterolului și grăsimilor în sânge.
Preț cu card:

18,99 lei

Preț fără card: 28,49 lei

Economisești

- 9,50 lei

Tis Cremă cu uree 30%, 50 ml
• Cremă hidratantă și
keratolitică.
• Înmoaie și hrănește pielea
uscată care produce prurit
intens și infecții micotice.

Preț cu card:

9,99 lei

Preț fără card: 15,99 lei

Economisești

- 6,00 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, și nu se cumulează cu alte promoții.
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Imunofix, 10 cpr.*

Calcidin, 56 cpr.*

Vitamine
și minerale

• Imunofix are rol în
funcționarea normală a
sistemului imunitar,
protejează celulele
împotriva stresului oxidativ
și ajută la reducerea
oboselii și extenuării.

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:

19,49 lei

Preț fără card: 28,49 lei

Economisești

- 9,00 lei

Secom Vitamina D3 2000UI adulți,
30 cps.*
• Vitamina D3 ajută la
funcționarea normală a
sistemului imunitar și la
menținerea sănătății
sistemelor osos și
muscular.
Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 29,99 lei

Good Routine Synergize Your Gut,
30 cps.*

34,99 lei

Economisești

- 14,00 lei

Preț fără card: 48,99 lei

- 15,00 lei

Lysi Ulei ficat de cod cu aromă de
lămâie și mentă, 240 ml*
• Uleiul din ficat de cod cu
aromă de lămâie și mentă
are rol în dezvoltarea
viguroasă a sistemului
osos, pentru dezvoltarea
vederii și a funcției
cognitive.

• 7 miliarde de tulpini
bacteriene benefice și
Inulină pentru suplimentarea
florei intestinale.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

50,99 lei
Preț fără card: 69,99 lei

Economisești

- 19,00 lei

Das Ist minerale, 60 cps.*

Carmol Flu, 100 ml

Preț cu card:

12,39 lei

Economisești

Preț fără card: 22,49 lei

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

- 10,10 lei

Preț cu card:

66,49 lei
Preț fără card: 97,99 lei

Economisești

- 31,50 lei

Easycare Baby nebulizator
ultrasonic cu tehnologie mesh

179,99lei

Preț fără card: 259,00 lei

Economisești

Preț cu card:

19,99 lei

- 19,00 lei

Preț fără card: 38,99 lei

Béres Drops, 30 ml*
• Béres drops este un
supliment alimentar
recomandat pentru
susținerea sistemului
imunitar și a rezistenței
organismului.
Preț cu card:

23,49 lei
Preț fără card: 38,99 lei

Economisești

- 15,50 lei

Viruprotect spray, 20 ml
• ViruProtect spray este
un remediu pentru gripă
și răceală, fiind ușor de
administrat, inclusiv în
cazul copiilor.

Preț cu card:

49,49 lei
Preț fără card: 99,99 lei

Economisești

- 50,50 lei

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

Preț cu card:

18,99 lei

Preț fără card: 24,49 lei

Economisești

- 5,50 lei

Omron, Tensiometru M3, Comfort

• Nebulizatorul ultrasonic
este conceput pentru
tratamentul afecțiunilor
respiratorii și pentru
prevenirea infectării
tractului respirator.
Preț cu card:

.

Dr.Max Sinutin, 30 cpr.*

• Complex de minerale
organice pentru energie și
rezistență fizică.

• Produsul este recomandat
pentru combaterea durerilor
musculare cauzate de gripă
și răceală.

• Menține sănătatea
sistemului osos și a dinților.
• Ajută la menținerea
nivelului normal de calciu în
sânge.

Economisești

- 79,01 lei

Dr.Frei Pulsoximetru

• Tensiometru de braț
Omron M3 Comfort este
complet automat, dispune
de o manșetă specială care
elimină măsurarea
incorectă a tensiunii
arteriale.
Preț cu card:

325,99 lei
Preț fără card: 439,00 lei

Economisești

- 113,01 lei

Seni Lady normal, 20 buc.
• Pulsoximetrul pentru
deget Dr.Frei AS-304-L
este un dispozitiv portabil
non invaziv destinat pentru
verificarea la fața locului a
saturației de oxigen a
hemoglobinei arteriale
(SpO2) și a ratei pulsului la
pacienții adulți și copii.

Preț cu card:

88,99 lei

Preț fără card: 139,99 lei

Economisești

- 51,00 lei

• Absorbantele urologice cu
formă anatomică Seni Lady
Mini reprezintă soluția
perfectă pentru femeile care
se confruntă cu probleme
de incontinență ușoară.
Preț cu card:

12,99 lei
Preț fără card: 20,99 lei

Economisești

- 8,00 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, și nu se cumulează cu alte promoții.
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Septosol cu albastru de metilen,
20 cpr.*
• Ameliorează durerile

Dr.Max Silimarină Premium, 30 cps.*

în gât.
• Are efect antiseptic.
• Menține sănătatea căilor
respiratorii superioare.

• Contribuie la funcționarea
normală a ficatului.
• Ajută la metabolismul
normal al lipidelor.

Preț cu card:

Preț cu card:

Preț fără card: 17,99 lei

Preț fără card: 22,49 lei

12,49 lei
Dr.Max Calciu Magneziu Zinc,
30 cpr.*

14,99 lei
Calmotusin sirop, 200 ml*

• Susține sănătatea
sistemului osos, muscular și
nervos.
• Contribuie la menținerea
sănătății dinților.

• Sirop natural din plante
utilizat pentru tuse uscată sau
tuse productivă.

Preț cu card:

Preț cu card:

Preț fără card: 22,49 lei

Preț fără card: 26,99 lei

14,99 lei
Dr.Max Magneziu B6 250 mg cu
aromă de lamâie, 20 cp. eff*

Osteocare Lichid, 200 ml*

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

16,99 lei

Vizik Ochi uscați și obosiți, 10 ml
• Calmează ochii obosiți și
cu senzație de disconfort.
• Hidratează și lubrifiază
suprafața oculară.

• Contribuie la menținerea
sănătății sistemului osos.

Preț cu card:

Preț cu card:

Preț cu card:

Preț fără card: 27,99 lei

Preț fără card: 33,99 lei

Preț fără card: 39,99 lei

21,99 lei
La Roche Posay Syndet AP+ Cremă
de curățare relipidantă pentru piele
uscată, 400 ml
• Potrivit pentru adulți, copii

21,99 lei
Pampers Active Baby nr.4+, 10-15 kg,
70 buc.

28,99 lei
Hartmann Veroval Termometru
2 în 1
• Potrivit pentru măsurarea

• Oferă protecție pentru
pielea delicată a
bebelușului tău.

și bebeluși.
• Formulă potrivită și
pentru pielea cu tendință
atopică.

temperaturii la nivelul urechii
și frunții.
• Acesta este ideal pentru
măsurarea temperaturii la
bebeluși, însă poate fi utilizat
și la adulți.

Preț cu card:

Preț cu card:

Preț cu card:

Preț fără card: 82,99 lei

Preț fără card: 94,99 lei

Preț fără card: 259,00 lei

44,99 lei

72,99 lei

129,99 lei

Ofertele sunt valabile în Hiper-farmaciile Dr.Max
Brașov - ITC, Bd. Alexandru Vlahuță, nr. 10, Tel: 0738 882 670

Piatra Neamț - Terra Shopping City, Str. Bistriței 2 B
Tel: 0721 286 145

Arad - Atrium Mall, Calea Aurel Vlaicu, Nr. 10-12.
Tel: 0732 016 421

Iași - Iulius Mall, Bd. Tudor Vladimirescu. Tel: 0332 433 448 /
Cartier Canta, Str. Niciman, Nr. 2, parter. Tel: 0726 301 046 /
Bd. Alexandru cel Bun, nr. 40. Tel: 0722 519 316

Bacău - Str. Erou Ciprian Pintea, Nr. 29, parter. Tel: 0799 314 816
Baia Mare - Baia Mare Value Centre, Bd. București, Nr.53.
Tel: 0738 667 481
Balotești - Centrul Comercial DN 1 Value Centre, Calea București
nr. 2 Bis. Tel: 0723 599 836
București - Veranda Mall, Strada Ziduri Moși, Nr. 23, Sector 2,
parter. Tel: 0726 726 384 / Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin
nr. 3 - 5. Tel: 0726 301 393
Craiova - Electroputere Parc, Calea Bucureşti 78 C-D, clădirea
C2, Aripa de Vest. Tel: 0726 301 298

Oradea - Lotus Retail Park, Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 7.
Tel: 0799 401 017
Sibiu - Shopping City, Str. Sibiului, nr. 5, Șelimbăr.
Tel: 0723 205 913
Ploiești - Prahova Value Centre, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1.
Tel: 0726 301 290
Târgoviște - Dâmbovița Mall, Bd. Regele Ferdinand, Nr. 6.
Tel: 0726 114 516
Timișoara - Iulius Town Mall, galeria Auchan, Piaţa Consiliul
Europei, nr. 2. Tel: 0731 789 514
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