Eliberăm
rețete
compensate
și gratuite

Farmacie
Catalog valabil în perioada 01-30 Iunie 2022

În Hiper - farmaciile Dr.Max din București, Balotești, Bacău, Craiova, Iași, Oradea, Ploiești, Timișoara

Avène Apă termală spray, 50 ml
• Are proprietăți calmante, anti-iritante

Sanohepatic 40+, 30 cps.*

• Regenerează țesutul hepatic și elimină

toxinele din organism.
• Menține funcțiile
normale ale ficatului.

şi anti-inflamatorii.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 9,50 lei

Preț fără card: 22,49 lei

- 10,00 lei

Preț fără card: 26,99 lei

12,99 lei

Optisomn, 28 cpr.*

Kadermin spray, 125 ml

• Contribuie la atenuarea tulburărilor de somn.
• Reduce timpul necesar

• Adjuvant pentru tratarea
plăgilor, abraziunilor, arsurilor
minore și leziunilor cutanate.

pentru a adormi și reglează
ciclul somn-veghe.

Economisești

Preț cu card:

- 12,00 lei

Preț fără card: 33,99 lei

21,99 lei

Aptamil Junior 1+, 800 g

• Conține nutrienți importanți pentru
creșterea sănătoasă a copilului.

16,99 lei

i

Economisești

Preț cu card:

- 24,00 lei

Preț fără card: 72,99 lei

48,99 lei

Protectis, 30 cps.*

• Ajută microorganismele
benefice să păstreze un
echilibru natural în intestin.
- 2,00 lei

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 24,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

- 20,00 lei

Preț fără card: 67,99 lei

*La sute de produse

53,99 lei

47,99 lei

Cumpără ORICARE 3 produse marca
proprie Dr.Max și plătești doar 2*.

la Ț
PREe
d

Dr.Max Omega 3 Classic,
30 cps. moi**

• Contribuie la funcționarea normală a
inimii și a creierului.
• Contribuie
la menținerea
vederii
normale.

Dr.Max Vitamina C 1000 mg,
20 cpr. eff**
• Susține funcționarea normală
a sistemului imunitar.

Dr.Max Magneziu B6 Premium,
50 cpr.**
• Contribuie la funcționarea normală a
sistemului nervos.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 5,00 lei

Preț fără card: 16,99 lei

- 9,50 lei

Preț fără card: 22,49 lei

- 9,50 lei

Preț fără card: 22,49 lei

11,99 lei

Dr.Max GastroMax, 40 cpr.**
• Susține funcționarea normală a
enzimelor digestive.

12,99 lei

Dr.Max Merișor și D-Mannose
Premium, 10 cpr.**
• Contribuie la funcționarea normală
a tractului urinar inferior.

12,99 lei

Dr.Max ProtectMax, 10 cps.**

• Complex de probiotice cu prebiotic.
• Susține funcționarea normală a
tractului intestinal și a sistemului imunitar.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 8,00 lei

Preț fără card: 19,99 lei

- 6,50 lei

Preț fără card: 23,49 lei

- 5,00 lei

Preț fără card: 19,99 lei

11,99 lei

Dr.Max Spray cu Panthenol,
150 ml*
• Oferă o senzație de răcorire
și calmare.
• Este ușor absorbit de piele
oferind o senzație de alinare.

16,99 lei

Dr.Max Happy Sleep, 30 cps.** Dr.Max Loțiune pentru protecție
solară SPF50 pentru copii,
• Contribuie la starea de relaxare și
intervine favorabil în tulburări ale somnului 200 ml*
ajutând la
instalarea
naturală
a acestuia.

• Dezvoltată pentru
pielea sensibilă a copiilor.
• Rezistentă la apă.

Econ

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 13,00 lei

Preț fără card: 32,99 lei

- 6,50 lei

Preț fără card: 21,49 lei

19,99 lei

14,99 lei

14,99 lei

Economisești

- 20,00 lei

i
Preț cu card:

39,99 lei
Preț fără card: 59,99 lei

* La achiziția a oricare 3 produse marca proprie Dr.Max plătești doar 2, cu excepția produselor din această pagină și produsele Dr.Max
Suncare Loțiune adulți SPF50, 200 ml și Dr.Max Pro32 Apă de gură intensivă, 300 ml. Produsul oferit gratuit este cel cu prețul cel mai
mic. Achiziția produselor se face la prețul fără card.
** 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

Hofigal Coenzima Q10 Forte
în ulei de cătină, 40 cps.*
• Asigură organismului un aport
adecvat de nutrienți
pentru completarea și
normalizarea dietelor
dezechilibrate.
Economisești

Preț cu card:

- 20,00 lei

Preț fără card: 52,99 lei

Plafar
Vitamine
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.

32,99 lei

Alevia Ceai detoxifiere
• Favorizează digestia și susține
mecanismele naturale
de purificare ale
organismului.

Royal Jelly & Ginseng,
10 fl. 10 ml*

• Imunostimulator și tonic general.

Epitelin Cremă, 40g

• Conține principii biologic active din flori
de gălbenele, flori de mușețel și ulei din
semințe de luminița nopții care conferă
proprietăți regenerante epitelizante și
cicatrizante.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 2,30 lei

Preț fără card: 7,29 lei

- 7,42 lei

Preț fără card: 15,91 lei

- 6,00 lei

Preț fără card: 16,99 lei

4,99 lei

Fares Ceai antistres, 20 pl.

• Ajută la menținerea unei stări de bine
mentale și psihice în condiții de
suprasolicitare și stres.

ști

8,49 lei

Herbagetica Alergonat,
60 cps.*
• Reduce și elimină inflamațiile
și alergiile.
• Stimulează funcționarea
normală a sistemului imunitar
și detoxifică organismul.

10,99 lei

Herbagetica Seleniu Organic,
60 cps.*
• Scade glicemia, întărește
sistemul imunitar și
îmbunătățește funcțiile
glandei tiroide.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 2,50 lei

Preț fără card: 8,49 lei

- 12,00 lei

Preț fără card: 31,99 lei

- 13,00 lei

Preț fără card: 32,99 lei

5,99 lei

Vaxicum Sport unguent,
50 ml

• Unguent antiinflamator, analgezic și
anestezic topic cu extract natural de
camfor, rosmarin, cuișoare și lavandă.

Economisești

- 19,00 lei

19,99 lei

Organic India Triphala
Pudră, 100g*
• Acționează eficient
pentru detoxifierea
colonului.
• Îmbunătățește
digestia și ajută la
asimilarea nutrienților
și previne constipația.

Health Nutrition Clorofilă lichidă,
500 ml
• Are proprietăți de stimulare a
sistemului imunitar.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 41,99 lei

- 13,00 lei

Preț fără card: 42,99 lei

- 30,00 lei

Preț fără card: 85,99 lei

22,99 lei

29,99 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

19,99 lei

55,99 lei
0800 080 400

www.drmax.ro
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Nervocalmin relaxare, 20 cps.*

Vitamine
și minerale

• Contribuie la păstrarea bunei dispoziții, a
optimismului și a unui tonus general bun.

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:

Economisești

Preț fără card: 26,99 lei

- 12,00 lei

14,99 lei

Calmocalm pentru noapte, 20 cpr.*
Secom Vitamina D3 2000UI
Adulți, 30 cps.*

Dr.Hart Fosfolipide și
vitamine, 30 cps.*

Calmocalm Night, 20 cpr.*
• Contribuie la reducerea timpului
necesar pentru a adormi.
• Ajută la relaxare și
inducerea unui somn
liniștit.

• Ajută la funcționarea
normală a sistemului
imunitar și la menținerea
sănătății sistemului osos
și muscular.

• Ajută la susținerea funcției de
detoxifiere a ficatului, la regenerarea,
întreținerea
și funcționarea
optimă a
sistemului
hepatobiliar.

Economisești
n

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 7,50 lei

Preț fără card: 25,99 lei

- 13,00 lei

Preț fără card: 27,99 lei

- 6,00 lei

Preț fără card: 22,49 lei

18,49 lei

Béres CalciviD Citrat, 30 cpr.*
• Contribuie la buna funcționare a
metabolismului.
• Recomandat persoanelor care au
carență de
calciu și
vitamina D.

14,99 lei

Béres, Vitamina C 1000 mg,
30 tbl.*
• Contribuie la funcționarea normală a
sistemului imunitar.
• Menține rezistența naturală a
organismului
la infecții.

ști

16,49 lei

Memoplus, 30 tbl.*

• Ajută la îmbunătățirea memoriei și
a concentrării.
• Contribuie la îmbunătățirea atenției
și la reducerea oboselii.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 6,50 lei

Preț fără card: 27,99 lei

- 9,00 lei

Preț fără card: 28,99 lei

- 13,50 lei

Preț fără card: 31,99 lei

21,49 lei

Forcapil anticădere păr,
30 cpr.*

19,99 lei

Fluxiv Cremă tonică, 100 g

18,49 lei

Zenyth Acid Hialuronic cu
Colagen Complex, 60 cps.*

• Menține sănătatea
părului și previne
căderea acestuia.

• Contribuie la menținerea elasticității,
hidratării și tonicității pielii.
• Oferă confort și relaxare picioarelor
și asigură emolierea pielii.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 18,00 lei

Preț fără card: 59,99 lei

- 15,00 lei

Preț fără card: 44,99 lei

- 23,00 lei

Preț fără card: 87,99 lei

41,99 lei

29,99 lei

• Contribuie la sănătatea,
hidratarea, frumusețea și
tinerețea pielii.
• Ajută la regenerarea
părului și unghiilor, cât și la
menținerea sănătății
articulațiilor.

*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

*La sute de produse

64,99 lei
0800 080 400

www.drmax.ro

Smecta Go, 8 pl.
• Ajută la oprirea si tratarea
diareei și la calmarea durerilor
abdominale.
• Protejează tractul intestinal și
ajută la repararea leziunilor
intestinale.
Economisești

Preț cu card:

- 9,50 lei

Preț fără card: 24,49 lei

Ciocolax, 20 cpr.*
• Are un puternic efect
laxativ.
• Eficient împotriva
constipației.

Economisești

- 7,50 lei

14,99 lei

KarboKebene, 20 cpr.*
• Recomandat în caz de balonare,
flatulență sau în caz de consum
exagerat a produselor alimentare.

Biomicin urinar, 15 cps.*
• Ajută la calmarea iritațiilor la nivelul
tractului urinar.
• Contribuie la apărarea împotriva
microorganismelor la
nivelul tractului
genito-urinar.

Economisești

Preț cu card:

Econ
Economisești

Preț fără card: 20,99 lei

- 3,50 lei

Preț fără card: 12,49 lei

- 8,00 lei

13,49 lei

8,99 lei

Litorsal electroliți,
24 cpr. eff.*

i
Preț cu card:

19,99 lei
Preț fără card: 27,99 lei

Colon Protect, 20 pl.*

• Oferă hidratare și ajută
la menținerea echilibrului
electrolitic al corpului.

• Recomandat pentru menținerea unui transit
intestinal
regulat și păstrarea
unei greutăți corporale
optime.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 28,49 lei

- 6,50 lei

Preț fără card: 29,49 lei

- 7,00 lei

Preț fără card: 32,99 lei

• Contribuie la formarea unei
pelicule de protecție la suprafața
mucoasei orale.
• Protejează împotriva iritațiilor.

- 7,50 lei

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:

AftiBlock gel, 8 g

Economisești

Vitamine
Vitamine
și minerale

20,99 lei

Raniseptol, 125 ml
• Are acțiune
antibacteriană și susține
regenerarea epidermei și
a mucoaselor.
• Recomandat adulților și
copiilor de peste 7 ani.

22,99 lei

Cystone, 60 cps.*

• Datorită plantelor din compoziție are
efect antioxidant, antiinflamator,
antibacterian, antispastic
și analgezic.
• Combate colica renală.

25,99 lei

Exinailner lac de unghii, 5 ml
• Protejează unghia nouă, sănătoasă, și
împiedică reinfectarea acesteia.
• Previne răspândirea infecției
fungice la unghiile adiacente.

Fluxiv, 60 cpr.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

- 15,00 lei

Preț fără card: 38,99 lei

- 18,00 lei

Preț fără card: 67,99 lei

- 18,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

23,99 lei

49,99 lei

59,99 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

Rehydrol cu gust de
banană, 10 pl.*
• Recomandat în cazurile
de diaree sau vărsături.
• Ajută la rehidratarea
copiilor și adulților.

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:

34,99 lei
Preț fără card: 43,99 lei

Herbalsept Duo Sirop,
100 ml
• Calmează iritațiile
de la nivelul faringelui.

Economisești

Preț cu card:

- 16,50 lei

Preț fără card: 38,99 lei

22,49 lei

Prunișor sirop laxativ,
100 ml*
• Recomandat în
constipația copiilor.
• Contribuie la
normalizarea tranzitului
intestinal încetinit la copii
și sugari de peste 6 luni.
Economisești

- 15,00 lei

Preț cu card:

29,99 lei
Preț fără card: 44,99 lei

Diardep, 14 pl.*

• Are efecte antimicrobiene și antivirale.
• Reduce iritația mucoasei
gastrointenstinale.

Economisești

- 16,00 lei

Preț cu card:

41,99 lei
Preț fără card: 57,99 lei

Infacol, 50 ml*
• Ajută la eliberarea
gazelor, calmează
colicile și crampele
stomacale ale
bebelușilor.

Economisești

- 7,50 lei

Preț cu card:

19,99 lei
Preț fără card: 27,49 lei

Simbiflora pentru copii,
10 pl.*

• Contribuie la refacerea florei
intestinale cu efect benefic asupra
tranzitului
intestinal.
• Reduce
disconfortul
abdominal.
Economisești

- 10,50 lei

Preț cu card:

23,49 lei
Preț fără card: 33,99 lei

Minimarțieni jeleuri cu
echinacea, 60 jeleuri*
• Susține starea de
sănătate și contribuie la
funcționarea normală a
sistemului imunitar.

Economisești

- 25,50 lei

Preț cu card:

37,49 lei
Preț fără card: 62,99 lei

Economisești

- 9,00 lei

Béres Vitamina C Junior,
30 cpr.*
• Ajută la întărirea
sistemului imunitar.
• Recomandat în
perioada de recuperare
după boală și în cazul
oboselii.

Economisești

9,99 lei

- 4,50 lei

Preț fără card: 14,49 lei

Moller’s Cod Liver
OilOmega-3 cu aromă de
mere, 250 ml*
• Contribuie la funcționarea
normală a sistemului
imunitar și la menținerea
vederii normale și a funcției
normale a creierului.
Econ
Economisești

i

Preț cu card:

54,99 lei

- 18,00 lei

Preț fără card: 72,99 lei

Allerdep sirop, 150 ml*
• Susține funcționarea normală
a tractului respirator superior.
• Eficient în scăderea
manifestărilor alergice asociate
infecțiilor de tract respirator.

Econ
Economisești

- 20,50 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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Preț cu card:

i

Preț cu card:

44,49 lei
Preț fără card: 64,99 lei

0800 080 400

www.drmax.ro

Mama
și copilul
Vitamine

Hipp Lapte de creștere 3 Jr.
organic, 500g
• Conține nutrienți
importanți pentru
creșterea sănătoasă
a copilului.
Economisești

Preț cu card:

- 11,49 lei

Preț fără card: 46,99 lei

35,50 lei

Primii Pași Bol cu capac și
linguriță
• Perfect pentru deplasări și
perioada primei hrane solide.

Economisești

- 3,30 lei

Preț cu card:

5,99 lei

Preț fără card: 9,29 lei

Ogranix Goddies Biscuiți bio în
formă de animăluțe, +12 luni ,
100 g
• Biscuiți
ecologici cu
faină integrală
de grâu și suc de
struguri.
Economisești

- 9,00 lei

Preț cu card:

10,99 lei
Preț fără card: 19,99 lei

Tommee Tippee Suzetă
ortodontică de zi 0-6 luni,
set 2 buc.
• Formă
ortodontică,
potrivită pentru
bebeluși, 0-6 luni.

Economisești

- 18,00 lei

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

Preț cu card:

24,99 lei
Preț fără card: 42,99 lei

Holle Piure de legume cu
lapte de cocos, 190 g
• Piure de legume fără
gluten cu ingrediente
din agricultură
ecologică.

Econ
i
Preț cu card:
Economisești

- 3,80 lei

5,99 lei

Preț fără card: 9,79 lei

Nestlé Cereale Somn Ușor,
+6 luni, 250g
• Conțin ingrediente
provenite din culturi
speciale destinate
hranei bebelușilor.

Economisești

- 6,50 lei

Preț cu card:

15,99 lei
Preț fără card: 22,49 lei

Rudolfs Eco Pouch Organic
Mango, Fructul pasiunii și
Ovăz, 110g
• Piure organic din mango,
fructul pasiunii și ovăz
integral pentru copii cu
varste peste 6 luni.

Economisești

- 1,50 lei

Nestlé Yogolino Griș cu
lapte și biscuiți, 100g
• Contribuie la completarea
aportului zilnic
recomandat de
lapte și produse
lactate.

Economisești

Preț fără card: 16,49 lei

Babynova Suzete silicon
rotunde decorate cu inel
transparent
• Suzetele sunt fabricate din
silicon, au o formă naturală,
rotundă și vin în mărime
universală.

Economisești

Preț cu card:

14,99 lei

- 9,50 lei

Preț fără card: 24,49 lei

Lansinoh Biberon 2 buc.,
240 ml
• Permite o tranziție ușoară de la
alăptarea la sân la
hrănirea cu
biberonul.

Econ
Economisești

Preț fără card: 6,49 lei

- 25,00 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. 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

11,99 lei

- 4,50 lei

Preț cu card:

4,99 lei

Preț cu card:

Prețuri Dr.Max de MICI!*

i

Preț cu card:

49,99 lei
Preț fără card: 74,99 lei

0800 080 400

www.drmax.ro
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Mama
și copilul

Bioderma Photoderm Kid
Lapte SPF50+, 100 ml
• Fotoprotecție înaltă care
stimulează mecanismele de
autoapărare propriii pielii.

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

Preț cu card:

49,99 lei
Preț fără card: 92,99 lei

Splat Baby 0-3 ani Pastă
de dinți, 40 ml
• Întărește intens
smalțul dinților și
protejează eficient
împotriva cariilor și
apariției tartrului.

Economisești

- 13,00 lei

Preț cu card:

14,99 lei
Preț fără card: 27,99 lei

Dodie Spray Răcoritor cu apă
termală, 300 ml
• Calmează și
reimprospatează pielea
sensibilă a bebelușului încă
de la naștere.

Economisești

- 13,00 lei

- 10,85 lei

Preț cu card:

29,99 lei
Preț fără card: 40,84 lei

Natura Verde Gel de duș Disney,
diverse sortimente, 200 ml
• Ideal pentru curățarea delicată
a pielii, respectând
pH-ul natural.

Preț cu card:

Preț fără card: 42,99 lei

- 23,00 lei

Preț fără card: 52,99 lei

• Menține pielea catifelată și
reduce uscarea acesteia.

- 5,00 lei

Economisești

Economisești

29,99 lei

Preț cu card:

9,99 lei

Preț fără card: 14,99 lei

- 43,00 lei

Töpfer Baby Șampon, 200 ml
• Curăță delicat părul și
scalpul bebelușului.

• Curăță delicat pielea
sensibilă și părul fin al
copiilor

Preț cu card:

Bebelo Unguent protector,
30 g

Economisești

Sanosan Baby Loțiune
îngrijire cu dispenser,
500 ml

Economisești

29,99 lei

Huggies Elite Soft Overnights
Pant. nr. 3, 23 buc., 6-11 kg
• Special concepute pentru a avea
grijă de pielea
bebelușului
toată noaptea.

Econ
Economisești

- 13,00 lei

i

Economisești

29,99 lei

- 10,00 lei

Preț fără card: 39,99 lei

Klorane Bébé Gel spumant,
500 ml
• Bogat în agenți de
hidratare, formulă cu un
parfum discret și relaxant
asigură o curățare delicată.

Econ
Economisești

- 14,00 lei

i
Preț cu card:

48,99 lei
Preț fără card: 62,99 lei

Pufies Sensitive nr.5, 48 buc.,
11-16 kg

• Previne, calmează și
repară disconfortul pielii
bebelușului.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 48,99 lei

- 14,00 lei

Preț fără card: 62,99 lei

35,99 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. 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:

48,99 lei
0800 080 400

www.drmax.ro

Aparatură și
dispozitive
Vitamine
medicale

Autan Family spray
• Se aplică pe toate zonele
expuse de pe corp, de mai
multe ori pe zi, acționând
ca un scut.
Economisești

- 14,00 lei

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

Preț cu card:

15,99 lei

Preț fără card: 29,99 lei

Los Mosquitos Brățări din
silicon pentru copii, 2 buc.

Seni Care Spumă curățare
și îngrijire corp, 500 ml

• Protejează împotriva mușcăturilor
de țânțari.
• Ingrediente naturale.

• Recomandată pentru curățarea
și îngrijirea pielii sensibile,
predispuse la apariția iritațiilor.
• Ideală pentru îngrijirea
persoanelor cu incontinență,
care utilizează produse
absorbante.

Economisești

Economisești

- 6,00 lei

Preț cu card:

8,99 lei

Preț fără card: 14,99 lei

Abena Scutece pentru adulți

• Conține absorbante pentru incontinența
simplă sau severă.
• Tampoane cu fixare și scutece tip chilot.

Economisești

- 6,76 lei

Preț cu card:

27,99 lei
Preț fără card: 34,75 lei

Tommee Tippee Sterilizator
pentru călătorii pentru un
biberon
• Sterilizatorul pentru
călătorii Closer to
Nature sterilizează
biberonul și accesoriile
acestuia atunci când
plecați de acasă.
Economisești

- 23,00 lei

Preț cu card:

59,99 lei
Preț fără card: 82,99 lei

Preț cu card:

15,99 lei

- 8,50 lei

Preț fără card: 24,49 lei

Orthomed Orteză elastică
pentru genunchi
• Tricotată printr-o tehnică
unitară, orteză elastică
pentru genunchi are forma
anatomică dorită pentru un
confort optim.

Econ
Economisești

- 18,00 lei

i

Preț cu card:

34,99 lei
Preț fără card: 52,99 lei

Hartmann Veroval
tensiometru încheietură

• Ecran generos pentru citirea cu usurință
a valorilor măsurate.
• Detectează aritmia
cardiacă.
• Interpretează rapid
rezultatele.

Economisești

- 80,00 lei

Preț cu card:

149,99 lei
Preț fără card: 229,99 lei

Narcis plasturi pentru rău de
mișcare, 10 buc.

• Pot fi utilizați când călătoriți cu mașina,
avionul, vaporul, cu trenul sau alte
mijloace de transport.

Economisești

- 4,50 lei

8,99 lei

Preț fără card: 13,49 lei

Lansinoh tampoane sân
• Produs hipoalergenic
testat dermatologic.

Economisești

- 12,00 lei

Preț cu card:

47,99 lei
Preț fără card: 59,99 lei

Plasture Detoxifiant Kinoki,
10 buc.
• Ajută la detoxifierea
organismului.

Economisești

- 8,75 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:

17,99 lei

Preț fără card: 26,74 lei

0800 080 400

www.drmax.ro
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Dermato cosmetice

Avène Loțiune micelară, 500 ml
• Curăță delicat particulele
poluante și îndepartează
machiajul de pe fața, ochi
și buze.
• Potrivită pentru toate
tipurile de piele.

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:

39,99 lei
Preț fără card: 64,99 lei

Apivita Wine Elixir Cremă
de zi antirid și fermitate,
SPF30, 40 ml
• Conține extract de frunze de
viță de vie din Santorini.
• Previne și reduce apariția
petelor întunecate.
• Protejează împotriva radiațiilor
UVV și UVA.
Economisești

Preț cu card:

- 125,00 lei

Preț fără card: 194,99 lei

69,99 lei

La Roche Posay Anthelios
UV-Mune Cremă Hidratantă,
SPF50+,50 ml

Beauty Drops Serum pentru
ten cu acid hialuronic, 30 ml
• Combate apariția
ridurilor și a liniilor fine.
• Menține pielea hidratată
și elastică.

Economisești

- 20,00 lei

Preț cu card:

29,99 lei
Preț fără card: 49,99 lei

Avène Sun Intense Protect
Fluid SPF50+, 150 ml

• Protecție solară ridicată
potrivită și pentru pielea
sensibilă.
• Textură hidratantă.

• Oferă protecție solară foarte
ridicată împotriva razelor
UVA-UVB.
• Textură non-lipicioasă cu
absorbție rapidă în piele.

Economisești

Preț cu card:

Economisești

- 30,00 lei

Preț fără card: 89,99 lei

59,99 lei

Trio Verde Deodorant Natural
piatră de alaun, 120 g

• Protejează eficient împotriva
transpirației și a mirosurilor
neplăcute.

Economisești
Economisești

--35,00
lei
10,50 lei

Preț cu card:

9,99 lei

Preț fără card: 20,49 lei

- 60,00 lei

Preț cu card:

69,99 lei
Preț fără card: 129,99 lei

Treaclemoon Gel duș diverse
sortimente, 500 ml
• Exfoliază pielea lăsând-o mai
curată și mai hidratată.

Economisești

- 4,00 lei

Preț cu card:

12,99 lei
Preț fără card: 16,99 lei

Economisești

- 25,00 lei

Farmec Gerovital H3 Hyaluron C
Cremă antirid de zi, 50 ml
• Hidratează instant și redă strălucirea
naturală a pielii.

Economisești

*La sute de produse

19,99 lei

- 20,00 lei

Preț fără card: 39,99 lei

Vichy Capital Soleil Lapte Gel Hidratant după plajă,
300 ml
• Rehidratează și calmează
pielea dupa expunerea la soare.
• Formula ultra-revigorantă cu
absorbție rapidă.

Economisești

Preț cu card:

49,99 lei

- 28,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

Aroma Natural Cool Menthol
Cremă de picioare, 75 ml
• Hidratează, hrănește și
regenerează pielea picioarelor.
• Are rol răcoritor.

Econ
Economisești

- 3,50 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. 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:

4,99 lei

Preț fără card: 8,49 lei

0800 080 400

www.drmax.ro

Dermato cosmetice
Vitamine

ReviHair Șampon pentru
păr, 200 ml
• Întărește și repară structura
internă a firelor de păr și
reduce fragilitatea acestora.
• Ajută la întărirea și
regenerarea părului.
Economisești

- 15,00 lei

Preț cu card:

24,99 lei
Preț fără card: 39,99 lei

Ducray Anaphase+ Șampon
împotriva căderii părului,
200 ml
• Întărește firul de păr și
oferă volum.
• Se poate utiliza
complementar în
tratamentele împotriva
căderii părului.
Economisești

- 25,00 lei

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 64,99 lei

- 28,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

- 32,00 lei

Preț fără card: 69,99 lei

39,99 lei

Preț cu card:

12,99 lei
Preț fără card: 26,49 lei

• Întărește smalțul dentar și
protejează dinții împotriva
cariilor și a sensibilității
crescute.

- 18,00 lei

• Reface echilibrul natural
de hidratare al părului și
previne formarea de noi
scuame.
• Calmează scalpul și
elimină pruritul neplăcut.

Preț cu card:

Elmex Professional Anti Caries
Pastă de dinți, 75 ml

Economisești

• Oferă o curățare delicată și
eficientă pentru părul fragil și
deteriorat.
• Restabilește netezimea și
strălucirea părului.

Revalid Șampon anti-mătreață,
250 ml

Economisești

• Curăță delicat,
hidratează și hrănește
părul lipsit de vitalitate.

- 13,50 lei

Rene Furterer Absolue
Keratin Șampon, 200 ml

Preț cu card:

Gerocossen Keratin+ Șampon
pentru păr degradat, 400 ml

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.

Preț cu card:

17,99 lei

Preț fără card: 35,99 lei

49,99 lei

Nelly Professional 24k
Șampon pentru păr gras,
400 ml
• Reglează excesul de
sebum fără a agresa scalpul.

Econ
Economisești

- 22,00 lei

i

• Netezește părul, oferă
strălucire și protecție
acestuia.

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 41,99 lei

- 22,00 lei

Preț fără card: 41,99 lei

19,99 lei

• Conține 0.1%
clorhexidrină.
• Ajută la prevenirea
dezvoltării
creșterii bacteriilor.

- 10,00 lei

Joico K-PAK Color Therapy
Luster Lock Spray de păr pentru
protecție și luciu, 50 ml

Preț cu card:

Dr.Max Pro32 Apă de gură
intensivă, 300 ml

Economisești

Preț cu card:

14,99 lei
Preț fără card: 24,99 lei

19,99 lei

Intimohelp Emulsie
hipoalergenică pentru
igiena intimă, 400 ml
• Menține PH-ul natural al
zonei intime.
• Oferă calmare, hidratare și
protecție.
Econ
Economisești

- 15,00 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. 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

37,99 lei

Prețuri Dr.Max de MICI!*

i

Preț cu card:

16,99 lei
Preț fără card: 31,99 lei

0800 080 400

www.drmax.ro
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Descoperă Hiper-ofertele Dr.Max
Dr.Hart Calciu Magneziu Zinc,
30 cpr.*

• Contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
• Contribuie la menținerea sănătății părului,
unghiilor, pielii.

Economisești

- 6,00 lei

Preț cu card:

16,99 lei
Preț fără card: 22,99 lei

Magnevie Stress Resist,
30 cpr*

• Crește rezistența organismului la
stres și reduce oboseala.

Economisești

- 11,00 lei

Dolorgiet gel analgezic,
100 ml

• Adjuvant în tratamentul durerilor
musculare, durerilor articulare,
contuziilor, întinderilor, entorselor și
suprasolicitării musculare.

Economisești

- 6,50 lei

Dr.Max Loțiune pentru
protecție solară SPF 50 pentru
adulți, 200 ml
• Protejează pielea de arsurile
solare și de alte agresiuni.
• Formează o barieră subțire
de protecție la suprafața pielii
și absoarbe radiațiile
dăunătoare UVA și UVB.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 31,99 lei

- 30,00 lei

Preț fără card: 59,99 lei

25,49 lei

29,99 lei

Vichy Mineral 89 Gel-Booster, Töpfer Cereale cu lapte, griș
50 ml
și fructe +6 luni, 200g
• Hidratează, reumple și
fortifică pielea.
• Potrivit și pentru pielea
sensibilă.

• Cerealele organice cu lapte și fructe
aduc varietate în meniul
zilnic al copilului.
• Recomandate începând
cu luna a VI-a de viață.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț fără card: 38,99 lei

- 50,00 lei

Preț fără card: 114,99 lei

27,99 lei

64,99 lei

-6,00 lei

Preț cu card:

12,99 lei

Preț fără card: 18,99 lei

Descoperă Hiper - farmaciile Dr.Max

BACĂU: Str. Erou Ciprian Pintea, Nr. 29, parter, tel. 0799 314 816; BALOTEȘTI: Centrul Comercial DN 1 Value Centre, Calea București nr. 2Bis, tel. 0723599836;
BUCUREȘTI: Veranda Mall, Strada Ziduri Moși, Nr. 23, Sector 2, parter, tel. 0726 726 384; BUCUREȘTI: 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; IAȘI: Iulius Mall, Bd. Tudor Vladimirescu, tel. 0332 433 448;
IAȘI: Cartier Canta, Str. Niciman, Nr. 2, parter, tel. 0726 301 046; IAȘI: Bd. Alexandru cel Bun, nr. 40, tel. 0722 519 316; ORADEA: Lotus Retail Park, Str. Ștefan Octavian
Iosif nr. 7, tel. 0799 401 017; PLOIEȘTI: Prahova Value Centre, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 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!*

