
od zarazNAWILŻANIE

DROGERIA

*�Promocja naliczy się po aktywowaniu kuponu w aplikacji i zakupach produktów
do makijażu L’Oréal Paris lub Maybelline za min. 30 zł w drogerii stacjonarnej.
 kuponu można skorzysta  tylko raz i wyłącznie z kartą ifeStyle. Oferta nie łączy si  z innymi 

promocjami. Ważna do 28.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

AKTYWUJ KUPON
w aplikacji*

MAYBELLINE
SUPER STAY FULL COVERAGE
korektor do twarzy,  ml, różne odcienie

1  -35 %DO

REXONA, DOVE
dezodoranty- 
-antyperspiranty 
oraz mydła w płynie

2 1+1
ZA 1 GROSZ

CAŁA MARKA
DERMIKA
kosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy 
Produkt za 1 grosz
tańszy lub w tej
samej  cenie.

 1GROSZ

3

CETAPHIL
balsam do twarzy i ciała, 
2  ml  emulsja 
micelarna, 2  ml
Przy zakupie balsamu
emulsję otrzymasz
za 1 grosz.

 1+1
ZA 1 GROSZ

1+1

1

3

2

Pobie�
JUŻ TERAZ!
APLIKACJĘ

Oferta obowiązuje od 15.09.2022 r. 
do 28.09.2022 r. lub do wyczerpania 

produktów promocyjnych. 
Promocje nie łączą się.

Oferta obowiązuje 
w drogeriach Super-Pharm,

 wybrane oferty na superpharm.pl 
i w aplikacji Super-Pharm.

  
W O
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SUPER

5

MAXI
OKAZJE
Już przy zakupach za 29,99 zł!*
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*Przy zakupie dowolnych produktów w drogerii Super-Pharm 
za min. 29,99 zł kup po jednej sztuce a i Okazji  lme  Sensiti e 
Professional, pasty do z bów, 5 ml, w cenie 10,99 zł, S  rial 50 

tr me r me Pieds, silnie złuszczający krem do stóp, 50 ml, w cenie 
2 ,99 zł oraz ller s ybki, wspierają odporno ,  szt., w cenie 21,99 zł. 
Przy wielokrotno ci zakupu dowolnych produktów za min. 29,99 zł możliwy 
zakup kolejnych produktów z a i Okazji na zasadzie tutaj podanej.

TYLKO
DLA KLIENTÓW
Z KARTĄ LIFESTYLE

 1699
        2999

BIELENDA
DIAMENTOWE
LIPIDY
50+, 60+, 70+
kremy do twarzy, 50 ml
cena za 100 ml  ,98 zł

 1099
        1599

LISTERINE COOL MINT,
FRESH BURST, STAY WHITE,
FRESH GINGER & LIME
płyny do płukania jamy ustnej, 500 ml 
cena za 100 ml  2,20 zł

OD 1999
        OD 2899

NATURALME
TRUSKAWKA,
ŚLIWKA,
MALINA
olejki do piel gnacji 
twarzy, ciała 
oraz włosów, 50 ml 
cena za 100 ml 

9,98 9,98 zł

NATU
RALNE

 1899
        OD 3499

YAPPCO
płyn micelarny, żel 
micelarny, maska, 

00 ml, 5 ml
cena za 100 ml 

, 25, 2 zł

S P  

 2499
        3699

BIOVITAL
COMPLEX
ONA I ON
zestaw witamin i minerałów, 0 kaps.
cena za opak.

 1099
        2249

ELMEX SENSITIVE
PROFESSIONAL
pasty do z bów, 5 ml
cena za 100 ml  1 , 5 zł

 2199
        3099

MÖLLER'S RYBKI
wspierają odporno ,  szt.
cena za opak.
S P  

 899
        1199

LIFE
płatki kosmetyczne,   80 szt.
cena za zestaw

 2499
        7899

SVR XÉRIAL 50
EXTRÊME CRÈME PIEDS
silnie złuszczający krem do stóp, 50 ml
cena za 100 ml 9,98 zł

SUPERSUPER

55
DIAMENT
LIPID

NATU
RALNE

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE



na dobr e zakupyJEST OKAZJA
TYLKO
U NAS

 14999
        16999

LANCÔME HYPNÔSE
tusz do rz s, ,2 ml,  płyn 
do demakijażu, 0 ml  kredka do oczu 
lub krem pod oczy, 5 ml, zestawy  
cena za zestaw

  -30 %
CAŁA SERIA

EVELINE SLIM EXTREME 3D, 4D
produkty wyszczuplające i uj drniające 
do ciała, 200 250 ml 

OD 3999
OD 4699

FALVIT, FALVIT MAMA
kompleks witamin dla kobiet, 

0 tabl., 0 10 tabl. 
cena za opak.

 3999
        5699

MERZ SPEZIAL
wspomaga kondycj  włosów, skóry 
i paznokci, 0 tabl.
cena za opak.

 2999
        OD 3899

L’ORÉAL  
PRÉFÉRENCE
farby do włosów
cena za opak.

OD 2399
        OD 3189

SAMBUCOL JUNIOR, KIDS
syropy do stosowania w stanach 
przezi bienia i grypy oraz 
w pro laktyce, 120 ml
cena za 100 ml 
 19,99 21,  zł

OD 1299
CAŁA MARKA

        OD 1849

MOLEKIN
wzmacnia ko ci, 
różne rodzaje
cena za opak.

 999
        1899

BATISTE NUDE
suchy szampon do włosów, 200 ml 
cena za 100 ml 5,00 zł

 2999
        6699

BOURJOIS TWIST
UP THE VOLUME
tusz do rz s, 8 ml
cena za 100 ml  ,88 zł

NATU
RALNE

YOPE
mydła w płynie, zapasy, 500 ml
cena za 100 ml  2, 0 zł

OD 5499
PHARMACERIS T
żel myjący  tonik normalizujący, 2  200 ml 
PHARMACERIS A
żel do mycia twarzy, 2  200 ml 
cena za zestaw

S P  S P  S P  S P  

 1+1
ZA 1 GROSZ

BIODERMA ATODERM
Przy zakupie olejku toderm uile, 
1 litr otrzymasz krem toderm 

r me ltra, 200 ml za 1 grosz.

 1299
        1899



  -20 %
CAŁA MARKA

OILLAN
dermokosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

  -20 %
CAŁA MARKA

EMOTOPIC
dermokosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

  -20 %
CAŁA MARKA

  -30 %

CERAVE
dermokosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała
Promocja nie dotyczy serii cne.

  -20 %
CAŁA MARKA

  -30 %

EMOLIUM
dermokosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

NATU
RALNE

  -20 %
ORIENTANA

kosmetyki 
do piel gnacji 

i oczyszczania twarzy
Produkty dost pne 

w wybranych drogeriach 
Super-Pharm.   -40 % LIRENE

kosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy

  -40 %
CAŁA SERIA

NIVEA HYDRA
SKIN EFFECT
kosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania 
twarzy

  -35 %
BIELENDA

kosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy

  -40 %
GARNIER
kosmetyki 
do piel gnacji 
i oczyszczania 
twarzy   -20 %

  -30 %
MIXA
kosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy

  -45 %DO

SO.KO
kosmetyki 
do piel gnacji twarzy

Powakacyjne
NAWILŻANIE

KOREAŃ
SKIE
TYLKO
U NAS



MIXA
kosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy

  -20 %
CAŁA MARKA

FRUCTIS
kosmetyki do piel gnacji włosów

  -30 %
CAŁA SERIA

TOŁPA GREEN
kosmetyki do piel gnacji włosów

NATU
RALNE  -25 %

CAŁA MARKA

ANWEN
kosmetyki do piel gnacji włosów

  -20 %
CAŁA SERIA

PANTENE HAIR BIOLOGY
kosmetyki do piel gnacji włosów

  -25 % K18 LEAVE-IN REPAIR,
MOLECULAR REPAIR
maski do włosów,  5 ml, 15 ml 

NATU
RALNE

 1599
        2199

YOPE WOOD
szampony do włosów oraz żele 
pod prysznic, 00 ml, 00 ml 

cena za 100 ml ,00 5,  zł

NO
WOŚĆ

  -25 %
CAŁA SERIA

TOŁPA DERMO
BODY ENZYME
kosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania ciała

  -25 %
ZIAJA
mleczka oraz balsamy do ciała, kremy do rąk
Promocja nie dotyczy Oliwek o asażu oraz serii ed. 

 1999
        2699

LACTACYD
PHARMA

płyny do higieny 
intymnej, 250 ml

cena za 100 ml 
8,00 zł

  -30 % LIRENE
wybrane kosmetyki 
do piel gnacji ciała

  -20 % LIFE SPA
kosmetyki do piel gnacji twarzy 
i ciała

YOSKINE
FOREST SPA,
HAPPINESS
RITUALS
kosmetyki do piel gnacji 
ciała, 00 g, 00 ml 
cena za 100 ml  ,25 zł, 
cena za 100 g  8,  zł

 2499
        OD 3399 2699

        3499

GLISS COLOR
& CARE PEARL
maska do włosów, 
150 ml  
cena za 100 ml  1 ,99 zł

NATU
RALNE

KORE
AŃSKIE
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SKUTECZNOŚĆ
JUŻ PO 2 DNIACH

+ WYSOKA TOLERANCJA

Kup nowość Sébium Kerato+ 
i odbierz Sébium H2O 100 ml

Gratis wydawany jest za 1 gr.

DERMO ZNACZY PROFESJONALNA PIELĘGNACJA
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  -30 %  -20 %

  -30 %  -20 %
CAŁA SERIA

  -30 %
  -20 %
CAŁA SERIA

  -25 %
CAŁA MARKA

  -30 %

 7499 PHARMACERIS M
krem na rozst py, 2  150 ml
cena za duopack

ELANCYL
dermokosmetyki wyszczuplające 
i modelujące sylwetk

OD 999
        OD 1349

ATOPIS
specjalistyczne produkty 
do piel gnacji twarzy i ciała, 
100 500 ml
cena za 100 ml  ,00 19,98 zł

NATU
RALNE

OD 13999
        OD 18299

NUXE
MERVEILLANCE
LIFT, NUXURIANCE
ULTRA
krem do twarzy, 50 ml 

krem pod oczy, 15 ml, 
zestawy
cena za zestaw
Produkty dost pne 
w wybranych drogeriach 
Super-Pharm.

 1+1
ZA 1 GROSZ

NO
WOŚĆ



ipsumLOREM

NATU
RALNE

NATU
RALNE
NO

WOŚĆ

  -60 %DOdla Ciebie

 1799
        3999

MIYA MYPUREEXPRESS
5-minutowa maseczka 

oczyszczająca z kwasem 
azelainowym oraz glicyną, 50 g

cena za 100 g  5,98 zł

 2299
        4499

MIYA BEAUTY.LAB
maska uj drniająco-odżywiająca 
z kompleksem wygładzającym 
lub maska z kwasami  
oraz , 50 ml
cena za 100 ml  5,98 zł

 11999
        24899

LIERAC PREMIUM*
maska intensywnie 

odmładzająca, 5 ml
cena za 100 ml  159,99 zł

 7999
        11999

PUPA DEEP RECOVERY
nawilżająca maska z kwasem 
hialuronowym oraz aktywnym 
prebiotykiem, 50 ml
cena za 100 ml 159,98 zł

 2599
        OD 5399

UZDROVISCO
CZARNY TULIPAN,
ROKITNIK I KONICZYNA*
ro linna przeciwzmarszczkowa 
oraz nawilżająca maska, 50 ml
cena za 100 ml  51,98 zł

 1899
        3199

MIXA HYALUROGEL
nawilżający krem-maska 
na noc, 50 ml
cena za 100 ml  ,98 zł

 999
        1799

DERMOMASK
maski stymulujące cykl nocnej 
odnowy komórkowej, 0 ml
cena za 100 ml  , 0 zł

 1999
        OD 4099 TOŁPA SEBIO CZARNY

DETOX, STREFA T,
HYDRATIV
maska, krem-maska, 0 ml
cena za 100 ml  9,98 zł

 3999
        9899

JOWAÉ*
nawilżająco-regenerujący 

krem-maska na noc, 0 ml
cena za 100 ml  99,98 zł

 8999
        15999

SVR C ANTI-OX
mikropeelingująca maska 
z witaminą  w formie pianki, 50 ml
cena za 100 ml  1 9,98 zł

 6499
        11999

NUXE CRÈME FRAÎCHE DE BEAUTÉ*
krem maska  w 1, 100 ml

 5999
        8999

VEOLI BOTANICA
FEED AND ROLL*
maska gommage z efektem roz wietlającym, 90 ml
cena za 100 ml  ,  zł

cena za 100 ml  159,99 zł

 9
17179999

 3999
        7499 URIAGE

intensywnie 
nawilżająca maska 
na noc, 50 ml
cena za 100 ml 

9,98 zł

NATU
RALNE

NATU
RALNE

 1999
        3499

SO.KO
roz wietlająca maska 
peel-off wzbogacona 
złotem, 5 ml
cena za 100 ml  2 , 5 zł

*Produkty dost pne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

Wyjątko� MASKI

 4199
         7599

AVÈNE MASQUE
APAISANT ÉCLAT
maska kojąco-roz wietlająca, 
50 ml
cena za 100 ml  8 ,98 zł

TYLKO
U NAS
KORE
AŃSKIE

NO
WOŚĆ



ZWERYFIKOWANE 
Z DERMATOLOGAMI  

ST

W
ORZONE PRZEZ

L'ORÉAL PARIS

KREM O POTRÓJNYM DZIAŁANIU

PRO-RETINOL
+ WITAMINA C**

+ KWAS HIALURONOWY

* Wnioski i wyniki z badania zostały zweryfikowane przez zewnętrzny panel dermatologów sponsorowany przez L'Oréal.
** Pochodna witaminy C.

LASER
REVITALIFT

  -40 %
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skutec�ościąZASKOCZĄ CIĘ

  -20 %
CAŁA MARKA

BIOLIQ
kosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy

  -30 %
CAŁA SERIA

NIVEA
CELLULAR LUMINOUS
kosmetyki do piel gnacji twarzy

 1999
        2899

NIVEA 24H NAWILŻENIA
kremy do twarzy, 50 ml 
cena za 100 ml  9,98 zł

  -20 %
ZIAJA
wybrane kosmetyki 
do oczyszczania twarzy

 1099
        OD 1599

NIVEA
dwufazowe płyny 
do demakijażu oczu, 125 ml
cena za 100 ml  8, 9 zł

TYLKO
U NAS

 1999
        3599

LIFE
serum przyspieszające 
wzrost rz s i brwi, ,5 ml 
cena za 100 ml  5 1,1  zł

  -25 %
LIFE
zmywacze do paznokci, 58 150 ml

MILUCCA
kosmetyki do makijażu i lakiery 
do paznokci 
Przy zakupie dwóch produktów ta szy 
lub w tej samej cenie otrzymasz 50  taniej.
Produkty dost pne w wybranych drogeriach 
Super-Pharm i on-line. 

 1+1
ZA 50% CENY

kosmetyki 
do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy

  -30 %
CAŁA MARKA
ALIX AVIEN
kosmetyki do makijażu
Produkty dost pne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm. 

TYLKO
U NAS



  -20 %

  -30 %
WEGAŃ

SKI
NO
WOŚĆ

  

Bo ECO to jest to!
PRODUKTY NATURALNE

PIELĘGNACJA / M
AKIJAŻ

9

skutec�ością

SUNDAY ECO
płyny 
do sprzątania, 
płyny do mycia 
naczy , 50 ml

KNEIPP
olejki do piel gnacji 
ciała, 100 ml 

 1599
        2499

VENITA
ziołowe farby 
do włosów 
cena za opak.

OD 2699
CAŁA MARKA

        OD 3899
SUKIN
kosmetyki do piel gnacji 
włosów, 125 500 ml 
cena za 100 ml 
 5, 0 25,59 zł

kosmetyki do makijażu

kosmetyki do makijażu  -40 %   -40 %
Produkty za 1 grosz dost pne do wyczerpania zapasów. 

  -50 %
CAŁE MARKI

  -50 %
CAŁA MARKA

YOPE
wybrane żele 
pod prysznic 

oraz balsamy 
do ciała

YOPE
HYDRATE,
BALANCE,
BOOST
kosmetyki 
do piel gnacji 
włosów

CAŁE SERIE



PERFUMY
  -60 %DO
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10  23499
        24999

AZZARO
WANTED GIRL
TONIC
damska woda toaletowa, 
80 ml 
cena za 100 ml  29 ,  zł

 7999
        14999

CALVIN KLEIN
OBSESSION
damska woda 
perfumowana, 0 ml 
cena za 100 ml  2 ,  zł

 17999
        31999

BURBERRY
BRIT
damska woda 
toaletowa, 100 ml 

 15999
        19999

DOLCE & GABBANA
LIGHT BLUE
damska woda toaletowa, 
25 ml 
cena za 100 ml  9,9  zł  19999

        24999

DOLCE &
GABBANA
THE ONLY
ONE
damska woda 
perfumowana, 

0 ml 
cena za 100 ml 

,  zł

 22999
        25999

LANCÔME
LA VIE EST BELLE
damska woda perfumowana, 0 ml 
cena za 100 ml  ,  zł

 14999
        23999

HUGO BOSS
ORANGE
damska woda 
toaletowa, 50 ml 
cena za 100 ml 

299,98 zł

 28999
        30999

HUGO BOSS
THE SCENT
FOR HER
damska woda 
perfumowana, 100 ml  18999

        36899
BURBERRY
BRIT SHERR
damska woda 
toaletowa, 100 ml 

 10999
        12999

CALVIN KLEIN
IN2U
damska woda 
toaletowa, 150 ml 
cena za 100 ml 

,  zł
 14999
        37999

HUGO BOSS FEMME
damska woda perfumowana, 

5 ml 
cena za 100 ml  199,99 zł

 10999
        13999

CALVIN KLEIN WOMEN
damska woda toaletowa, 50 ml 
cena za 100 ml  219,98 zł



PERFUMY
  -60 %DO

perfum
y

11

 8999
        9999

ADIDAS
BORN ORIGINAL
m ska woda toaletowa, 0 ml 
cena za 100 ml  299,9  zł

 8999
        15499

HUGO BOSS
JUST DIFFERENT
m ska woda 
toaletowa, 0 ml 
cena za 100 ml 

22 ,98 zł

 8999
        9499

CALVIN KLEIN
ETERNITY
m ska woda toaletowa, 50 ml 
cena za 100 ml  1 9,98 zł

 6999
        11999

JAGUAR CLASSIC BLUE
m ska woda toaletowa, 100 ml 

 8999
        10999

DAVIDOFF
COOL
WATER
WAVE
m ska woda 
toaletowa, 
125 ml 
cena za 100 ml 

1,99 zł

 11999
        13999

VERSACE BLUE JEANS
m ska woda toaletowa, 5 ml 
cena za 100 ml  159,99 zł

 8999
        16999

JOOP! GO
m ska woda 

toaletowa, 
100 ml 

 8999
        9799

CALVIN KLEIN
ONE
woda toaletowa, 
unise , 100 ml  11999

        13499 CALVIN KLEIN
OBSESSION NIGHT
m ska woda toaletowa, 
125 ml 
cena za 100 ml  95,99 zł

 7999
        9999

AZZARO
POUR HOMME

m ska woda 
toaletowa, 50 ml 

cena za 100 ml 
159,98 zł

 26999
        37999

DOLCE & GABBANA
POUR HOMME
m ska woda toaletowa, 125 ml 
cena za 100 ml  215,99 zł

 10999
        11999

BURBERRY
THE BEAT MEN
m ska woda toaletowa, 50 ml 
cena za 100 ml  219,98 zł

1,99 zł
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Zrobią wiele 
DLA WŁOSÓWNO

WOŚĆ

 1499
        1899

PALETTE DELUXE
krem koloryzujący, 
różne odcienie
cena za opak.

 1999
        3199

PALETTE ROOT
RETOUCH
puder maskujący 
odrosty, różne 
odcienie,  g
cena za 100 g  ,  zł

NATU
RALNE

  -20 %
YAPPCO
kosmetyki 
do piel gnacji włosów

  -25 %
CAŁA MARKA
COLOR WOW
kosmetyki do piel gnacji i stylizacji włosów

  -20 %
CAŁA MARKA

RADICAL MED
kosmetyki do piel gnacji włosów

  -20 % GOT2B
produkty do stylizacji włosów 
oraz suche szampony do włosów

  -25 %
BIOÉLIXIRE GĘSTE WŁOSY
kosmetyki do piel gnacji włosów

 1599
CAŁA SERIA

        OD 2499

L’BIOTICA
BEAUTY LAND
kosmetyki do piel gnacji 
włosów, 200 ml 
cena za 100 ml  8,00 zł

  -25 %
SEBORADIN
kosmetyki 
do piel gnacji 
włosów

  -25%
CAŁA SERIA

WELLA
DELUXE
produkty 
do stylizacji 
włosów

Promocja nie dotyczy ampułek Seboradin orte old, 1   5,5 ml oraz sprayu 
o działaniu antybakteryjnym i przeciwwirusowym Seboradin ntibacterial, 100 ml.    

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE

WEGAŃ
SKI

NATU
RALNE



Pielęgnacja

13

ŚWIETNIE

Wybrane produkty 
marki i ea 
w promocji przy półce.

  -30 %
CARMEX
wybrane balsamy 
do ust

NO
WOŚĆ

 2699
        3699

GARNIER BODY
SUPERFOOD
balsamy do ciała, 
różne rodzaje, 80 ml
cena za 100 ml ,10 zł

 3799
        5099

PALMOLIVE
NATURALS
żele pod prysznic, 

50 ml
cena za 100 ml 

1,8  zł

 1399
        1999

PALMOLIVE FEEL
THE MASSAGE,
OLIWKA
mydło w kostce, 90 g
cena za 100 g 2,21 zł

 199
        299

PALMOLIVE
NATURALS
mydło w płynie, 1 l
cena za 100 ml 1,20 zł 1199

        1799

LOXON
szampon do piel gnacji 
włosów, 150 ml
cena za 100 ml  25,  zł

  -30 %

NATU
RALNE

LIFE
mydła i żele 
pod prysznic, 
290 500 ml

 1799
        2499

LIFE SECOND SKIN
gi ci te laserowo, rozm. S , różne kolory

cena za opak.

 699
        999

NATU
RALNE

LIFE
torby 
bawełniane
cena za szt.

Poczuj się



co
dz

ie
nn

e 
za

ku
py

14

o codzienny komfort ZADBAJĄ

NO
WOŚĆ

  -25 %
GILLETTE
wybrane żele do golenia, 200 ml 

  -25 %
CAŁA SERIA

AA INTYMNA
produkty do higieny 
intymnej

  -30 %
EVELINE
produkty do depilacji 
twarzy oraz ciała, 
żel po depilacji

OD 1049
        OD 1549

WILKINSON XTREME3
maszynki do golenia, 

 szt. lub  szt.  1 szt. gratis
cena za opak.

  -25 % O.B. PRO COMFORT,
EXTRA PROTECT, ORGANIC
tampony higieniczne, 1  szt.

  -30 %
LIFE
specjalistyczne podpaski i bielizna chłonna 
na nietrzymanie moczu, 8 12 szt. 999

        OD 1149

DISCREET
wkładki higieniczne, 0 szt. 
cena za opak.

  -25 %
TENA
wybrane specjalistyczne podpaski oraz bielizna 
chłonna na nietrzymanie moczu

  -20 %
MASMI
podpaski, wkładki oraz tampony higieniczne

OD 799
        OD 999 NATURELLA COTTON

PROTECTION
podpaski ze skrzydełkami, 
10 szt., 12 szt. 
cena za opak.

 15999
        18999

KING C GILLETTE
trymer do brody
cena za opak.

 3299
        3999

KING C GILLETTE
płyn do mycia 
twarzy i brody,

50 ml
cena za 100 ml  9, 2 zł

Pozostałe produkty w promocji przy półce.



codzienne zakupy
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ŚWIEŻY ODDECH 

NO
WOŚĆ

 1799
        2299

COLGATE MAX
WHITE EXPERT
ULTRA
pasty do z bów, 50 ml
cena za 100 ml 
 5,98 zł

  -20 %
CAŁA MARKA
ELGYDIUM
produkty do higieny jamy ustnej

OD 2799
        OD 3499

MARVIS
pasty do z bów, 85 ml
cena za 100 ml  2,9 1,1  zł

NATU
RALNE

NATU
RALNE

  -25 %
CAŁA MARKA

BIO MADENT
produkty do higieny 
jamy ustnej

 1299
        1999

YOU & OIL
pasty do z bów, 
różne rodzaje, 
90 g
cena za 100 g 
 1 ,  zł

 1499
        1999

MERIDOL®

COMPLETE CARE
pasta do z bów, 

5 ml
cena za 100 ml  19,99 zł

 1499
        1999

MERIDOL®

COMPLETE CARE
szczoteczka 
do z bów
cena za szt.

 2249
        2999

MERIDOL®

COMPLETE CARE
płyn do płukania 
jamy ustnej, 00 ml
cena za 100 ml  5, 2 zł

  -20 %
CAŁA MARKA

AQUAFRESH
produkty do higieny jamy ustnej

  -20 %
BLEND-A-MED
wybrane produkty do higieny 
jamy ustnej

L’ANGELICA
pasty do z bów, różne rodzaje, 

5 ml 
cena za 100 ml  11,99 zł

 899
CAŁA MARKA

        OD 1199

Zap ewnią
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 499
        699

BOBOVITA
obiadki dla dzieci, 250 g 
cena za 100 g  2,00 zł
Promocja nie dotyczy obo ita io.   -20%

GERBER
soczki, obiadki 
oraz deserki 
w tubkach

NESTLÉ SINLAC
bezglutenowe produkty 
zbożowe dla niemowląt 

00 g, 500 g
cena za 100 g  5, 0 ,00 zł

  -25 %
CAŁE MARKI

MAMUKO,
MINIKOIOI
organiczne kaszki, 
gryzaki oraz smoczki 
dla dzieci

  -20 %
CAŁA MARKA

MOMBELLA
gryzaki dla dzieci

NO
WOŚĆ

 2099
        2699

BAMBINO
FLAMING, SURYKATKI
żel do mycia ciała i włosów 2 w 1, 1 l
cena za 100 ml 2,10 zł

NATU
RALNE

 2499
        OD 3749

DERMA
skoncentrowane płyny 
do prania, 9 5 ml
cena za 100 ml 2,  zł

 4499
        5499

PAMPERS PANTS
4, 5, 6
pieluchomajtki dla dzieci, 

52 szt. 
cena za opak.

NATU
RALNE

  -25 %
WATERWIPES
chusteczki nawilżane 
dla dzieci

  -20 %
LIFE BABY’S
pieluchomajtki, pieluchy, 
pieluchy do pływania 
dla dzieci, 11 2  szt.
Pieluchy dost pne 
w wybranych drogeriach 
Super-Pharm i online. 

BOBOVITA
musy dla dzieci, 80 g, 
100 g 
Promocja nie dotyczy 
obo ita io. 

  -20 %

BOBINI FUN
płyn do kąpieli i żel 
do mycia o zapachu 
jabłuszka lub 
truskawki, 500 ml
cena za 100 ml  2,20 zł

 1099
        1499

OD 1799
        OD 1999

NO
WOŚĆ
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w wielu prob lemach POMOGĄ

S P  

S P  

S P  S P  

 3599
        4649

PRENATAL UNO
witaminy dla mam i kobiet w ciąży, 
0 kaps.

cena za opak.

 1999
        3849

NEBUSALIN
roztwór  do inhalacji, 0 amp.   ml
cena za opak.

OD 999
        OD 1449

JUNIOR-ANGIN
syrop, tabletki, lizaki na gardło

 1549
        1999

NOSONEK
izotoniczna woda 
morska w sprayu, 
120 ml
cena za 100 ml  12,91 zł

 1799
        2499

BEPANTHEN BABY
ma  ochronna, 0 g
cena za 100 g  59,9  zł

 2999
        4099

DENTOSEPT PEN
ULGA W BÓLU
żel skuteczny w leczeniu 
zmian chorobowych 
i uszkodze  w jamie 
ustnej ,  ml
cena za 100 ml  908, 9 zł  1199

        1599 OLIMP GOLD-VIT B FORTE
preparat wzmacniający odporno  
oraz układ nerwowy, 

0 tabl.
cena za opak.   -20 % SALVEQUICK KIDS, FAMILY

plastry, różne rodzaje

ULTRA
miesi czne soczewki 
kontaktowe,  szt.
cena za opak.

SOFLENS 59
miesi czne soczewki 
kontaktowe,  szt.
cena za opak.

 8999
        11999

INVERSION
FEMME COMPLEX
wspiera utrzymanie zdrowej skóry, 
włosów i paznokci, 90 kaps. 
mi kkich
cena za opak.

OD 4699
        OD 5999

HEALTH LABS CARE
linia produktów witaminowych 
i suplementów diety
cena za opak.

NO
WOŚĆ

S P  

 5999
        6999

 4199
        5999



CO
DZ

IE
NN

E 
ZA

KU
PY

18

CZYSTOŚĆZadbają o 
 799
        OD 999

SILAN
płyny 
do płukania, 
różne rodzaje,  

00 900 ml 
cena za 100 ml 

0,89 1,  zł

  -20 %
ARIEL
wybrane 
produkty 
do prania

  -20 %
CAŁA MARKA

FINISH
produkty do zmywarki

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE

  -30 %
FROSCH
wybrane produkty 
do zmywania 
oraz sprzątania

  -25 %
AIR WICK
od wieżacze elektryczne 
i automatyczne, wkłady 
oraz wiece zapachowe

NO
WOŚĆ

 2899
        3899

PERSIL
FRESHNESS
BY SILAN LUB
LAVENDER
żele do prania, 1,5 l
cena za 100 ml  1,9  zł

 3199
        4199

BRITA MAXTRA PURE PERFORMANCE,
HARD WATER EXPERT
wymienne ltry do wody, 2 szt.
cena za opak.

  -30 %
CAŁA MARKA

SANYTOL
produkty dezynfekujące 
do prania i sprzątania, 
mydła antybakteryjne

 699
        949

PRESTO
ciereczki do czyszczenia, różne rodzaje, 1 2 szt.  

cena za opak.
Promocja nie dotyczy ciereczek uniwersalnych Presto lean 

O ielona erbata i Ogórek, 0 szt.

LIFE
wybrane produkty 
do higieny rąk  -60 %DO

 1799
        2399

VANISH OXI
ACTION PINK
odplamiacz w żelu 
do tkanin białych 
lub kolorowych, 
500 ml  
cena za 100 ml 
 , 0 zł

Pozostałe produkty 
w promocji przy półce. 



  -35 %
CAŁA MARKA

 1722
        2749

 974
        1649

 1104
        1699

 2014
        3099

 1429
        2599

SYOSS
krem koloryzujący,
różne odcienie
cena za opak.

SYOSS
szampon, 0 ml,
różne rodzaje
cena za 100 ml  2,21 zł

SYOSS
intensywna odżywka,
250 ml,
różne rodzaje
cena za 100 ml  , 2 zł

SYOSS
maska do włosów, 500 ml,
różne rodzaje
cena za 100 ml  ,0  zł

SYOSS
spray termoochronny,
200 ml,
różne rodzaje
cena za 100 ml  ,15 zł



195 x 116,5 mm
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DROGERIA

1  W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. zakazu reklamy aptek informujemy, że ta oferta handlowa dotyczy wyłącznie produktów w wybranych drogeriach Super-Pharm. 2  Super-Pharm 
zastrzega sobie prawo do limitowania wielko ci sprzedaży poszczególnych produktów dla jednego klienta.  Promocji nie można ze sobą łączy .  W promocjach typu 1 1 za 50  ceny oraz 1 1 
za grosz rabat na drugi produkt ta szy lub w tej samej cenie  naliczany jest od ceny regularnej. W promocjach typu 2 1 za 50  ceny oraz 2 1 za grosz rabat na trzeci produkt najta szy 
lub w tej samej cenie  naliczany jest od ceny regularnej. 5  zas promocji ograniczony. Promocja ważna do wyczerpania zapasów.  eny zawierają podatek .  older zawiera ceny 
za sztuk , zestaw lub opakowanie. 8  Super-Pharm nie ponosi odpowiedzialno ci za bł dy w druku. dj cia umieszczone w folderze mogą odbiega  od produktów znajdujących si  w sprzedaży. 
9  Super-Pharm zastrzega sobie możliwo  ograniczenia sprzedaży produktów promocyjnych. imit zakupowy przypadający na jednego klienta wynosi maks.  sztuk. 10  dresy naszych placówek 
dost pne na www.superpharm.pl 11  Promocje nie dotyczą produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach. 12  eny produktów w internetowej drogerii Super-Pharm mogą si  różni  od 
cen w drogeriach stacjonarnych i od cen przedstawionych w folderze.

NATU
RALNE

NATU
RALNE

 1+1
ZA 1 GROSZ

PHYTO
farby do włosów 
Produkty dost pne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm. 
Produkt za 1 grosz ta szy 
lub w tej samej cenie. 

  -30 %
CAŁA MARKA

ELSEVE
kosmetyki 
do piel gnacji włosów

  -30 %
CAŁA MARKA

 20999
SESDERMA
etises 0,25  krem 

do twarzy, 0 ml 
 zelac  serum, 
0 ml, zestaw

cena za zestaw
Produkty dost pne w wybranych drogeriach 
Super-Pharm. 

  -40 %
CAŁA MARKA

APIVITA
dermokosmetyki 
do piel gnacji, 
oczyszczania 
twarzy i ciała 
oraz włosów
Produkty dost pne 
w wybranych 
drogeriach 
Super-Pharm. 

  -25 %
CAŁA SERIA

BIOÉLIXIRE
ISTOTA
NATURY
kosmetyki 

do piel gnacji 
włosów

  -25 %
LIFE
odżywki 
i olejek 
do paznokci

NO
WOŚĆ

  -30 % BIELENDA BRONZING
COCO, COCTAIL SCRUB
kosmetyki do piel gnacji ciała

 1299
        2099

SCHOLL
skarpetki 
relaksujące 
z olejem 
lawendowym  
lub macadamia
cena za opak.

Postaw na REGENERACJĘ
MIYA
kosmetyki do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała

  -30 %
  -20 %
CAŁA MARKA

IWOSTIN
dermokosmetyki 
do piel gnacji 
i oczyszczania twarzy

TYLKO
U NAS

NATU
RALNE




