Eliberăm
rețete
compensate
și gratuite

Prețuri Dr.Max de MICI!*
Catalog valabil în perioada 01.06-30.06.2022
Comandă acum și online pe www.drmax.ro
Dr.Max Magnesium B6 Premium, 50 cpr.**

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

Economisești

-9,50 lei

Preț cu card:

12,99 lei

Preț fără card: 22,49 lei

Avène Apă termală spray, 50 ml
• Are proprietăţi calmante, anti-iritante
şi anti-inflamatorii.

Economisești

- 9,50 lei

Sanohepatic 40+, 30 cps.**

• Regenerează țesutul hepatic și elimină toxinele din organism.
• Menține funcțiile normale ale ficatului.

Economisești

- 10,00 lei

Preț cu card:

16,99 lei

Preț fără card: 26,99 lei

Optisomn, 28 cpr.**

• Contribuie la atenuarea tulburărilor de somn.
• Reduce timpul necesar pentru a adormi și reglează ciclul
somn-veghe.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 22,49 lei

- 12,00 lei

Preț fără card: 33,99 lei

12,99 lei

21,99 lei

Protectis, 30 cps.**

• Ajută microorganismele
benefice să păstreze
un echilibru natural în
intestin.

Economisești

Preț cu card:

- 20,00 lei

Preț fără card: 67,99 lei

47,99 lei

www.drmax.ro
www.drmax.ro
0800
080 400

*La sute de produse. În baza cardului de loialitate DrMax. Ofertele din acest catalog sunt valabile în limita stocurilor disponibile din farmacii. Imaginile sunt cu titlu de
prezentare.
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Dr.Max Vitamina C 1000 mg, 20 cpr. eff.*

Dr.Max GastroMax, 40 cpr.*

Economisești

Economisești

• Susține funcționarea sistemului imunitar.

-9,50 lei

Preț cu card:

12,99 lei

Preț fără card: 22,49 lei

• Susține funcționarea normală a enzimelor digestive.

- 8,00 lei

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 19,99 lei

Dr.Max Merișor și D-Mannose Premium, 10 cpr.*

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

Economisești

Economisești

• Contribuie la funcționarea normală
a tractului urinar inferior.

- 6,50 lei

Preț cu card:

16,99 lei

Preț fără card: 23,49 lei

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

- 5,00 lei

Preț cu card:

11,99 lei

Preț fără card: 16,99 lei

la Ț
PREe
d
Cumpără ORICARE 3 produse marcă proprie Dr.Max și plătești doar 2.

Valabil în perioada 01.06-30.06.2022, în limita stocurilor disponibile, în baza cardului de loialitate Dr.Max și nu se cumulează cu beneficiile
cardului. La achiziția a oricare trei produse din portofoliul Dr.Max cu excepția produselor din această pagină și Dr.Max Magnesium B6 Premium,
50 cpr., Dr.Max Suncare Loțiune adulți SPF50, 200 ml, Dr.Max Pro32 Apă de gură intensivă, 300 ml plătești doar două. Produsul oferit gratuit
este cel cu prețul cel mai mic. Achiziția produselor se face la prețul fără card.

www.drmax.ro

0800 080 400

Dr Max. Multivitamine 50+,
30 cpr.*

la Ț
PREe
d

Dr.Max AQ-Balance, 30 cpr.*

• Contribuie la funcționarea normală a sistemului
vascular și la reducerea senzației de picioare grele.
• Ajută la detoxifierea organismului.

• Contribuie la reducerea oboselii și
extenuări.
• Pentru adulții de peste 50 ani.

la Ț
PREe
d

11,49 lei/bucată
Dr.Max Vitamina A+E
Forte, 30 cps.*

la Ț
PREe
d

• Contribuie la menținerea sănătății
pielii și a vederii normale.

11,49

Dr.Max Diosmectită, 10 pl.*
• Eficient în tratamentul oral al
diareii acute și cronice.
• Aromă de portocale.

16,99

29,99 lei/bucată

lei/bucată
la Ț
PREe
d

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

25,99 lei/bucată
www.drmax.ro
www.drmax.ro

0800 080
0800
080400
400

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

19,99

lei/bucată

Dr.Max Jeleuri pentru copii
cu magneziu B6, 40 jeleuri*

Dr.Max ProtectMax, 10 cps.*

la Ț
PREe
d

la Ț
PREe
d

• Lubrifiază și hidratează
ochii uscați și
deshidratați.

26,99 lei/bucată

• Ajută la respingerea țânțarilor și a
căpușelor.
• Poate fi utilizat și de copii
cu vârsta mai mare de 3 luni.

la Ț
PREe
d

22,49 lei/bucată

lei/bucată

Dr.Max Picături oftalmice
hidratare intensă, 10 ml

Dr.Max Spray Repelent

la Ț
PREe
d

Dr.Max Loțiune pentru
protecție solară SPF50
pentru copii, 200 ml

la Ț
PREe
d

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

59,99 lei/bucată
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Smecta Go, 8 pl.

Nervocalmin relaxare, 20 cps.*

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

• Ajută la oprirea și tratarea diareei și la
calmarea durerilor abdomninale.
• Protejează tractul intestinal și ajută la
repararea leziunilor intestinale.

Economisești

- 9,50 lei

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 24,49 lei

Dr.Hart Fosfolipide și vitamine,
30 cps.*

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

Economisești

-12,00 lei

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 26,99 lei

-13,00 lei

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 27,99 lei

Memoplus, 30 tbl.*

Litorsal electroliți, 24 cpr. eff.*

Béres CalciviD Citrat, 30 cpr.*

Economisești

Economisești

Economisești

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

- 13,50 lei

Preț cu card:

18,49 lei

Preț fără card: 31,99 lei

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

- 6,50 lei

Preț cu card:

22,99 lei

Preț fără card: 29,49 lei

• Contribuie la buna funcționare a
metabolismului.
• Recomandat persoanelor care au carență
de calciu și vitamina D.

- 6,50 lei

Preț cu card:

21,49 lei

Preț fără card: 27,99 lei

Raniseptol, 125 ml

Vaxicum Sport unguent, 50 ml

Cystone, 60 cps.*

Economisești

Economisești

Economisești

• Are acțiune
antibacteriană și susține
regenerarea epidermei
și a mucoaselor.
• Recomandat adulților și
copiiilor de peste 7 ani.

- 15,00 lei
44

Economisești

Preț cu card:

23,99 lei

Preț fără card: 38,99 lei

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

- 19,00 lei

Preț cu card:

22,99 lei

Preț fără card: 41,99 lei

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

-18,00 lei

Preț cu card:

49,99 lei

Preț fără card: 67,99 lei

*Acest produs
Imaginile
sunt cu
este
titlu
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de prezentare.
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Béres Vitamina C Junior, 30 cpr.*
• Ajută la intărirea sistemului imunitar
• Recomandat în perioada de
recuperare după boală și
în cazul oboselii.

Economisești

Preț cu card:

- 4,50 lei

Preț fără card: 14,49 lei

Rehydrol cu gust de banană, 10 pl.*

• Recomandat în cazurile de diaree sau vărsături.
• Ajută la rehidratarea copiilor și adulților

9,99 lei

Infacol, 50 ml*

• Ajută la eliberarea gazelor, calmează
colicile și crampele
stomacale ale
bebelușilor.

Economisești
Economisești

-7,50 lei

Preț cu card:

19,99 lei

Preț fără card: 27,49 lei

Minimarțieni jeleuri cu echinacea,
60 jeleuri*

• Susține starea de sănătate și contribuie la
funcționarea normală
a sistemului imunitar.

- 9,00 lei

Economisești

Preț cu card:

-25,50 lei

Preț fără card: 62,99 lei

-19,00 lei

Preț fără card: 57,99 lei

• Susține funcționarea
normală a tractului
respirator superior.
• Eficient în scăderea
manifestărilor alergice
asociate infecțiilor de tract
respirator.

Economisești

- 20,50 lei

Preț cu card:

44,49 lei

Preț fără card: 64,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

Preț fără card: 43,99 lei

• Ajută digestia și buna funcționare a
intestinelor.
• Contribuie la dezvoltarea sistemului
imunitar.

Preț cu card:

Allerdep sirop, 150 ml*

34,99 lei

Linex baby, 10 pl.*

Economisești

37,49 lei

Preț cu card:

38,99 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

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

Moller’s Cod Liver Oil Omega-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.

Economisești

-18,00 lei

Preț cu card:

54,99 lei

Preț fără card: 72,99 lei

*Acest produs
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Bebelo Unguent protector, 30 g

Aptamil Junior 1+, 800 g

• Conține nutrienți importanți pentru creșterea sănătoasă a
copilului.

• Menține pielea catifelată și reduce
uscarea acesteia.

Economisești

- 5,00 lei

Preț cu card:

9,99 lei

Preț fără card: 14,99 lei

Seni Care spumă curățare și
îngrijire corp, 500 ml
• Recomandată pentru curățarea
și îngrijirea pielii sensibile,
predispuse la apariția iritațiilor.
• Ideală pentru îngrijirea
persoanelor cu
incontinență, care
utilizează produse
absorbante.

Economisești

- 24,00 lei

Preț cu card:

53,99 lei

Preț fără card: 77,99 lei

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

Economisești

- 9,50 lei

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 24,49 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
6

Preț cu card:

14,99 lei

Preț fără card: 27,99 lei

Narcis plasturi pentru rău de
mișcare, 10 buc.

• Plasturii pentru rău de mișcare, Narcis pot
fi utilizați când călătoriți cu mașina, avionul,
vaporul, cu trenul sau alte mijloace de
transport.

Economisești

- 4,50 lei

Preț cu card:

8,99 lei

Preț fără card: 13,49 lei

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

Economisești

- 14,00 lei

Economisești

- 8,50 lei

Preț cu card:

15,99 lei

Preț fără card: 24,49 lei

Nestlé Cereale somn ușor, + 6 luni,
250 g
• 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

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

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 62,99 lei

-43,00 lei

Preț fără card: 92,99 lei

48,99 lei

49,99 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
www.drmax.ro
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La Roche Posay Anthelios UV-Mune
Cremă Hidratantă,
SPF50+, 50 ml
• Protecție solară ridicată
potrivită și pentru pielea
sensibilă.
• Textură hidratantă.

Economisești

-30,00 lei

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.

Preț cu card:

59,99 lei

Preț fără card: 89,99 lei

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

Economisești
Economisești

-20,00 lei

Preț cu card:

19,99 lei

Preț fără card: 39,99 lei

Avène Sun Intense Protect Fluid
SPF50+, 150 ml
• Oferă protecție
solară foarte ridicată
împotriva razelor
UVA-UVB.
• Textură non-lipicioasă
cu absorbție rapidă
în piele.

Economisești

-60,00 lei

-15,00 lei

Preț cu card:

24,99 lei

Preț fără card: 39,99 lei

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

Revalid Șampon anti-mătreață,
250 ml
• Reface echilibrul natural de hidratare al
părului și previne
formarea de noi
scuame.
• Calmează scalpul și
elimină pruritul
neplăcut.

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Preț fără card: 129,99 lei

-28,00 lei

Preț fără card: 77,99 lei

-32,00 lei

Preț fără card: 69,99 lei

69,99 lei

Elmex Professional Anti Caries Pastă
de dinți, 75 ml

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

49,99 lei

Dr.Max PRO32 Apă de gură
intensivă, 300 ml
• Conține 0.1% clorhexidrină.
• Ajută la prevenirea
dezvoltării creșterii
bacteriilor.

37,99 lei

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

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

Economisești

Preț cu card:

-18,00 lei

Preț fără card: 35,99 lei

-10,00 lei

Preț fără card: 24,99 lei

-15,00 lei

Preț fără card: 31,99 lei

17,99 lei

www.drmax.ro

0800 080 400

14,99 lei

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. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj.
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Dr.Max Loțiune pentru protecție solară
SPF50 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.

Economisești

-30,00 lei

Preț cu card:

29,99 lei

Preț fără card: 59,99 lei

Vichy Mineral 89 Gel-Booster, 50 ml
• Hidratează, reumple și fortifică pielea.
• Potrivit și pentru pielea sensibilă.

Economisești

Preț cu card:

-50,00 lei

Preț fără card: 114,99 lei

64,99 lei

Magnevie Stress Resist, 30 cpr.*
• Crește rezistența organismului la stres
și reduce oboseala.

Economisești

- 11,00 lei

Preț cu card:

27,99 lei

Preț fără card: 38,99 lei

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

Dolorgiet gel analgezic, 100 ml

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

Economisești

Preț cu card:

- 6,50 lei

Preț fără card: 31,99 lei

25,49 lei

Kadermin spray, 125 ml

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

Economisești

-24,00 lei

Preț cu card:

48,99 lei

Preț fără card: 72,99 lei

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

www.drmax.ro
0800 080 400

