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DROGERIADROGERIADROGERIA

* Promocje naliczą si po aktywowaniu kuponów w aplikacji mobilnej.
kuponów można skorzysta tylko w drogeriach stacjonarnych, tylko raz i wyłącznie z kartą ifeStyle.

Oferty nie łączą si z innymi promocjami. Ważne do 12.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.

AKTYWUJ
KUPONY
w aplikacji*

Oferta obowiązuje w drogeriach Super-Pharm,
 wybrane oferty na superpharm.pl 

i w aplikacji Super-Pharm.

Ważna od 28.11.2022 r. do 12.12.2022 r. 
lub do wyczerpania produktów promocyjnych. 

Promocje nie łączą się.

PRZYGOTOWANIA

2

2

1

3

3

  -20 %
CAŁA MARKA

  -25 %
VEOLI 
BOTANICA
kosmetyki
do piel gnacji
i oczyszczania
twarzy oraz ciała

PRZYGOTOWANIAPRZYGOTOWANIAPRZYGOTOWANIAPRZYGOTOWANIA
do Świąt

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

SCHAUMA, GLISS, 
SEBORIN, PALETTE, 
LIVE, GOT2B, TAFT
kosmetyki do piel gnacji,
koloryzacji oraz stylizacji
włosów

  -35 %
  -25 %

CAŁE MARKI

1

 699
        1599 C-VITUM

witamina ,
0 kaps.

cena za opak.

HUGO BOSS MA VIE 
POUR FEMME

damska woda perfumowana, ml
cena za 100 ml 219,99 zł

 16499
        19999

 12999
        15900

HUGO BOSS  
IN MOTION
m ska woda
toaletowa, 100 ml

S P

W O
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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 u e e de iel, krem
do twarzy na dzie i na noc, 0 ml, w cenie 9,99 zł, i ea, antyperspiranty
roll-on, 0 ml, w cenie 9,99 zł oraz Scholl, skarpetki relaksujące, nawilżające
i odżywcze, 1 para, w cenie 1 ,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.

S P

 1099
        OD 1449

NIVEA
żele pod prysznic,
różne rodzaje,

00 ml
cena za 100 ml 2,20 zł

  -30 %
NATURALME
olejki do piel gnacji
twarzy, ciała
oraz włosów, 0 ml

 5999
        OD 8699

NIVEA  
CELLULAR 

LUMINOUS
krem na dzie ,

krem na noc, uid,
0 0 ml

cena za 100 ml
119,98 1 9,98 zł

 3999
        8599

DERMIKA RE.VISAGE 
40+, 60+, 70+
kremy do twarzy, 0 ml
cena za 100 ml 9,98 zł

OD 3999
        OD 5199

ESTROVITA SKIN, IMMUNO
wspomaga odporno organizmu
oraz zdrowie skóry, włosów i paznokci,
1 0 2 0 ml
cena za 100 ml 2 ,99 29,19 zł

 4999
        15099

NUXE RÊVE DE MIEL
krem do twarzy na dzie i na noc, 0 ml
cena za 100 ml 99,98 zł

 999
         1349

NIVEA
antyperspiranty
roll-on, 0 ml
cena za 100 ml

19,98 zł

 1599
        OD 2099

SCHOLL
skarpetki relaksujące, nawilżające
i odżywcze, 1 para
cena za szt.

 599
        1199

SKIN TREATS
maski w płachcie ze wiątecznym
nadrukiem, 1 szt.
cena za opak.

TYLKO 
DLA KLIENTÓW 
Z KARTĄ LIFESTYLE



TYLKO
U NASw działaniuSPRAWDZĄ SIĘ

NIVEA Q10
kosmetyki do piel gnacji twarzy

  -30 %

  -20 %
CAŁA MARKA

  -30 %
  -30 %
  -40 %

GARNIER
kosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania twarzy

 6499
        8599

BIODERMA SENSIBIO
płyn micelarny, 8 0 ml
cena za 100 ml , zł

 1299
        2099

ORIGINAL SOURCE  
I’M PLANT BASED
żele pod prysznic, ml
cena za 100 ml ,88 zł

OD 4599
        OD 5999

HEALTH LABS CARE
linia produktów witaminowych
cena za 100 ml ,80 zł
cena za opak.

 999
        1499

VADEMECUM
pasty do z bów dla dzieci, 0 ml
cena za 100 ml 19,98 zł

 749
        949

LUKSJA
mydło w płynie,
różne rodzaje, 900 ml
cena za 100 ml 0,8 zł

LISTERINE
wybrane płyny do płukania
jamy ustnej, 00 ml

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

  -40 %

 3399
        4349

MÖLLER’S FORTE
wspomaga odporno organizmu,
112 kaps.
cena za opak. S P

 1999
        2499

FIORDA 
O SMAKU CZARNEJ 
PORZECZKI
na podrażnione gardło i krta ,

0 past.
cena za opak. S P

 5999
        7999

MERZ SPEZIAL
wspomaga zdrowie włosów,
skóry i paznokci,
120 drażetek
cena za opak. S P

S P Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.
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NO
WOŚĆ

Zap ewnią czystość

  -30 %

NATU
RALNE

FROSCH
wybrane produkty
do zmywania i sprzątania

  -20 %
BRITA
wymienne ltry
do wody, 2 szt.

NATU
RALNE

  -30 %
YOPE
wybrane produkty do zmywania
i sprzątania  799

        999

CLIN
płyny do mycia szyb,
różne rodzaje, 00 ml
cena za 100 ml 1, 0 zł

  -25 %
CAŁA MARKA

CILLIT BANG
produkty
do sprzątania

  -30 %
BREF
zawieszki do toalet, płyny do czyszczenia
Promocja nie dotyczy zawieszek olor kti .

 1399
        1599

CIF
mleczka do czyszczenia, 80 g
cena za 100 g 1, 9 zł

  -20 % LIFE, SUNDAY
papiery toaletowe
i r czniki papierowe

  -20 %
SUNDAY, SUNDAY ECO 
worki na mieci z ta mą
ciągającą, 0 l, 10 szt.

lub l, 1 szt.

NATU
RALNE

OD 699
          OD 999

SUNDAY ECO
płyny do sprzątania, 0 ml
cena za 100 ml 0,9 1,0 zł

 1699
        OD 2199 CIF

spraye do czyszczenia
różnych powierzchni,

0 ml
cena za 100 ml 2,2 zł

 1649
        1899 DOMESTOS

płyny
do czyszczenia
toalet, 1,2 l
cena za 100 ml

1, 2 zł 16

RALNEZap ewnią czystośćZap ewnią czystość
I DOBRY NASTRÓJ

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.



  -25 %
DR.BECKMANN
wybrane produkty
do odplamiania,
chusteczki wyłapujące
kolor

  -30 %DO

VANISH
produkty do odplamiania,
chusteczki wyłapujące barwnik

  -20 % AROMA HOME
wiece, dyfuzory,

saszetki zapachowe

  -20 %
AIR WICK
wiece zapachowe,

od wieżacze powietrza  6299
        8999

NATURE’S WICK 
BY WOODWICK
wiece zapachowe

cena za szt. 5199
        7599

YANKEE CANDLE
wiece zapachowe,

0 g
cena za 100 g 1 ,29 zł

 1849
        OD 2099

COCCOLINO
płyny do płukania, 1, l, 1,8 l
cena za 100 ml 1,0 1,28 zł

 1099
        1599

WOOLITE
płyny do prania, różne
rodzaje, 900 ml
cena za 100 ml 1,22 zł

  -20 %
LOVELA

produkty
do prania
i płukania

 1999
        OD 2799

LENOR
perełki

zapachowe
do prania,

różne rodzaje,
210 g

cena za 100 g
9, 2 zł

 5499
        8799 LENOR COLOR 

AMETHYST, 
GOLD ORCHID
kapsułki do prania, 0 szt.
cena za opak.

 3599
        4999

PERSIL 
SENSITIVE, 
LAVENDER
kapsułki do prania,
28 szt.
cena za opak. Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.



ZDROWIE TO PODSTAWA.
ZACZNIJ OD SKÓRY.
DERMOKOSMETYKI VICHY
NEOVADIOL ORAZ SERA LIFTACTIV*

* Oferta producenta, obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Produkty dost pne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

DERMO ZNACZY PROFESJONALNA PIELĘGNACJA
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  -30 %
CAŁA MARKA

  -40 %

  -20 %
CAŁA SERIA

  -20 %

  -20 %

  -30 %

  -30 %
CAŁE MARKI

  -40 %

  -20 %
CAŁE SERIE

  -30 %
  -20 %

  -40 %

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

OILLAN
dermokosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania twarzy oraz ciała

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

CERAVE
dermokosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania ciała

LA ROCHE-POSAY
sera, 0 ml

PHARMACERIS N
dermokosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania twarzy

BIODERMA 
ATODERM, SÉBIUM
dermokosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania twarzy oraz ciała

  -30 %

  -30 %

piel gnacji
ciała

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.

NATU
RALNE

TYLKO
U NAS



Derm
okosm

etyki / Pielęgnacja

7

PIĘKNA CERAto podstawa

  -20 %
CAŁA MARKA

  -20 %

  -20 %
CAŁA SERIA   -30 %

  -20 %
CAŁA SERIA

  -30 %

  -40 %

 6799
SVR  
SEBIACLEAR
płyn micelarny,
żel do mycia, co e ll, 00 ml
cena za 100 ml 1 ,00 zł

  -30 %
L’ORÉAL
kosmetyki
do piel gnacji
i oczyszczania twarzy

  -20 %
CAŁA SERIA

EUCERIN 
UREAREPAIR
dermokosmetyki
do piel gnacji ciała
Produkty dost pne
w wybranych drogeriach
Super-Pharm.

  -25 %
CAŁE SERIE

YOSKINE VEGE ZOOM, 
OKINAWA GREEN CAVIAR
kosmetyki do piel gnacji twarzy

REGENERUM
kosmetyki do piel gnacji twarzy,
włosów, rąk i stóp  799

        OD 1199
OEPAROL  
EVERYDAY, SUNNYDAY
pomadki ochronne do ust, ,8 g
cena za 100 g 1 , zł

OD 6799
        OD 8799

CETAPHIL BRIGHT 
HEALTHY RADIANCE
linia produktów na przebarwienia,
0 g, 100 g, 1 0 ml

cena za 100 ml 8,99 zł,
cena za 100 g 99,99 21 ,98 zł

LIRENE
wybrane kosmetyki
do piel gnacji i oczyszczania
twarzy oraz do makijażu

VICHY DERCOS
dermokosmetyki do piel gnacji
włosów

MIXA
kosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania twarzy

EUCERIN  
DERMOPURE
dermokosmetyki
do piel gnacji twarzy
Produkty dost pne w wybranych
drogeriach Super-Pharm.

to podstawato podstawato podstawa

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.

TYLKO
U NAS

LESS
WASTE



NATU
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Z nimi Ci
DO TWARZY

  -35 %

  -20 %

  -20 %
  -30 %

NIVEA MEN
kremy do twarzy,

0 ml, ml

  -20 %
ZIAJA
wybrane kosmetyki
do piel gnacji i oczyszczania
twarzy

 1499
        1999

NIVEA
wybrane płyny micelarne,

00 ml
cena za 100 ml , zł

  -20 %
CAŁA SERIA

FACEBOOM 
SKIN HARMONY
kosmetyki do piel gnacji i oczyszczania twarzy
Produkty dost pne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

NATU
RALNE

NATU
RALNE

  -20 %
MOKOSH
wybrane kosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania twarzy oraz ciała
Produkty dost pne w wybranych
drogeriach Super-Pharm.

  -30 %
MILUCCA
kosmetyki
do makijażu
i lakiery do paznokci
Produkty dost pne
w wybranych drogeriach
Super-Pharm i online.

NATU
RALNE

ORIENTANA
wybrane kosmetyki
do piel gnacji twarzy
Produkty dost pne
w wybranych drogeriach
Super-Pharm.

NATU
RALNE

  -20 %
UZDROVISCO
kosmetyki do piel gnacji i oczyszczania twarzy
z serii ezolejowe oraz produkty do oczyszczania
twarzy z serii iołek
Produkty dost pne w wybranych drogeriach Super-Pharm. 1099

        1649
NIVEA
dwufazowe płyny, 12 ml, wybrane
żele do mycia twarzy, 1 0 ml
cena za 100 ml , 8, 9 zł

HERBAL CARE
kosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania twarzy
Produkty dost pne w wybranych
drogeriach Super-Pharm.

 1299
        OD 2199

NIVEA
pianki do demakijażu, 1 0 ml
cena za 100 ml 8, zł

  -30 %
SO.KO
kosmetyki i akcesoria
do piel gnacji twarzy Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.

TYLKO
U NAS

TYLKO
U NAS



M
akijaż / Pielęgnacja

9

coś razemZMALUJMY

  -20 %

 2+1
ZA 1 GROSZ

  -40 %
CAŁA MARKA

  -50 %DO

  -20 %

  -35 %
  -40 %

L’ORÉAL
kosmetyki

do makijażu

L’BIOTICA
maski do twarzy, płatki pod oczy

LIFE
płatki pod oczy

  -20 %
CAŁA MARKA

CASHMERE
kosmetyki
do makijażu

CATRICE
Przy zakupie dwóch produktów

atrice otrzymasz lakier
wzmacniający do paznokci Stronger

ails Powerful ed lub i id ude
za 1 grosz.

MAYBELLINE
kosmetyki do makijażu

LIFE
akcesoria do ciała, makijażu,
włosów, paznokci i higieny jamy ustnej

BOURJOIS, MAX FACTOR, 
SALLY HANSEN, RIMMEL
kosmetyki do makijażu
Przy zakupie za min. 0 zł otrzymasz maskar
immel Wonder ull treme lack za 1 grosz.

  -50 %DO

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.

KORE
AŃSKIE
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 24999
        42999

GIVENCHY ANGE OU DÉMON
damska woda perfumowana, 0 ml

cena za 100 ml 99,98 zł

 13999
        16999

AZZARO  
WANTED GIRL TONIC
damska woda toaletowa, 0 ml
cena za 100 ml , zł

 21999
        24999

KENZO  
FLOWER BY KENZO
damska woda
perfumowana, 0 ml
cena za 100 ml , 0 zł

 11999
        19499

DOLCE & GABBANA  
3 L’IMPÉRATRICE
damska woda toaletowa, 0 ml
cena za 100 ml 2 9,98 zł

 9999
        16999 CACHAREL  

AMOR AMOR
damska woda toaletowa,

0 ml
cena za 100 ml , 0 zł

 9999
        14999

HUGO BOSS 
ORANGE
damska woda
toaletowa, 0 ml
cena za 100 ml

, 0 zł

 36999
        45999

GIORGIO 
ARMANI SÌ
damska woda
perfumowana,

0 ml
cena za 100 ml

9,98 zł

 13999
        26999

HUGO BOSS NUIT
damska woda perfumowana, 0 ml
cena za 100 ml 2 9,98 zł

 38999
        43999 LANCÔME 

LA VIE EST BELLE
damska woda
perfumowana, ml
cena za 100 ml 19,99 zł

 13999
23999

HUGO BOSS  
WOMAN
damska woda perfumowana,
0 ml

cena za 100 ml 2 9,98 zł

 11499
        12999

CALVIN 
KLEIN 
ETERNITY
damska woda
perfumowana,

0 ml
cena za 100 ml

229,98 zł

 17999
        18999

JIMMY CHOO
damska woda toaletowa, 0 ml
cena za 100 ml 299,98 zł

 25999
        34999

GIORGIO 
ARMANI 
CODE ABSOLU
damska woda
perfumowana, 0 ml
cena za 100 ml

19,98 zł

PERFUMY
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 14499
        15499

HUGO BOSS 
EXTREME

m ska woda
perfumowana,

ml
cena za 100 ml

19 , 2 zł

 11499
        12999

CALVIN KLEIN  
BE
m ska woda
toaletowa, 200 ml
cena za 100 ml

, 0 zł

 27999
        29999

YVES SAINT LAURENT  
LA NUIT DE L’HOMME
m ska woda toaletowa, 0 ml
cena za 100 ml , zł

 17999
        26999

DOLCE 
& GABBANA
POUR 
HOMME
m ska woda
toaletowa,

ml
cena za 100 ml

2 9,99 zł

 10999
        12999

CALVIN KLEIN  
EUPHORIA
m ska woda toaletowa, 0 ml
cena za 100 ml 219,98 zł

 4699
        6699

STR8 FREAK, RISE, 
AHEAD, LIVE TRUE, 
ORIGINAL, 
RED CODE
m skie wody toaletowe,
różne rodzaje, 100 ml

 14999
        21999

HUGO BOSS  
ORANGE
m ska woda toaletowa,
100 ml

 9999
        13499

AZZARO  
POUR 
HOMME
m ska woda
toaletowa, 0 ml
cena za 100 ml

199,98 zł

 14999
        18999

HUGO BOSS  
ICED
m ska woda
toaletowa, ml
cena za 100 ml

199,99 zł

 27999
        30999

DOLCE & GABBANA  
KING
m ska woda perfumowana, 100 ml

 19999
        24999

VERSACE  
POUR HOMME 
MEDUSA
m ska woda toaletowa,

0 ml
cena za 100 ml 99,98 zł

 11999
        14999 CALVIN KLEIN  

IN2U
m ska woda toaletowa,
1 0 ml
cena za 100 ml 9,99 zł

PERFUMY



TYLKO
U NAS

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE

NATU
RALNE

NATU
RALNE

SUPERPREZENTY
na Święta 9999

        11599

AVÈNE 
HYDRANCE
krem-żel,

0 ml płyn
micelarny,
200 ml, zestaw

 3999
        4999

TOŁPA HOLISTIC
krem, 0 ml krem-
-maska, 0 ml, zestaw

 2999
        4099

BIELENDA  
BAKUCHIOL 40+
krem, 0 ml krem
pod oczy, 1 ml, zestaw  3499

3999

NATURALME 
NATURALNE MIKOŁAJKI
mydło, 00 ml peeling
cukrowy, 200 ml, zestaw

 4999
        5799

PALMOLIVE 
MEN
szampon do włosów,

0 ml
żel pod prysznic,

2 2 0 ml
antyperspirant, 0 g
kosmetyczka,

zestaw

 6999
        7999

LAQ RYŚ
żel pod prysznic, 00 ml

szampon, 00 ml
olej do brody, 0 ml,

zestaw

 6799
        7999

NIVEA YOU GOT THIS
żel pod prysznic, 00 ml

pianka do mycia twarzy,
1 0 ml antyperspirant
roll-on, 0 ml pomadka
do ust, ,8 g kosmetyczka,
zestaw

 4299
        5299

BIELENDA 
BEAUTY 
MILKY
mleczko
pod prysznic,
00 ml
mleczko

do ciała, 00 ml,
zestaw

NATU
RALNE

 3999
        4999

VIANEK 
ODŻYWCZY
krem, 0 ml płyn
micelarny, 200 ml

żel do mycia twarzy,
1 0 ml, zestaw

 4999
        5499 OLD SPICE  

WHITEWATER ALPINIST
dezodorant, 1 0 ml

antyperspirant, 0 ml
żel pod prysznic, 2 0 ml, zestaw

 8499
        9999

BIODERMA 
SÉBIUM
płyn micelarny, 00 ml

krem, 0 ml, zestaw

eny za zestaw.

 14999
        16999

VICHY NEOVADIOL 
PO MENOPAUZIE
krem na dzie , 0 ml

krem na noc, 1 ml
mleczko Puret

hermale, 100 ml
serum, ml, zestaw



NATU
RALNE

Pielęgnacja

13

je miećWARTO

  -30 %

  -35 %DO
  -30 %

  -30 %
CAŁA MARKA

YUMI
mydła, kosmetyki
do oczyszczania
i piel gnacji ciała

  -30 %
CAŁA MARKA

STR8
dezodoranty, żele
pod prysznic, wody
oraz balsamy
po goleniu

GARNIER
wybrane damskie dezodoranty-
-antyperspiranty, 0 1 0 ml

  -20 %
DOVE
dezodoranty-
-antyperspiranty,
różne rodzaje,

0 1 0 ml

 2199
        2699

LACTACYD 
PHARMA
płyny do higieny
intymnej, 2 0 ml
cena za 100 ml

8,80 zł

LIFE
wybrane kosmetyki
do piel gnacji
twarzy i ciała

 1699
        1999

REXONA
dezodoranty,
różne rodzaje,
2 0 ml
cena za 100 ml

,80 zł

OD 899
        OD 999

FA
dezodoranty-
-antyperspiranty,
żele pod prysznic,
0 1 0 ml, 00 ml

cena za 100 ml
2, 0 1 ,98 zł

  -20 %
OLD SPICE
wybrane
dezodoranty-
-antyperspiranty,
żele pod prysznic

 1599
        OD 1949

NATURE BOX
żele pod prysznic, 8 ml
cena za 100 ml ,1 zł

LIFE
rajstopy, skarpety,
gi ci te laserowo

  -30 %
LIFE
wybrane akcesoria kosmetyczne,
kolekcja wiąteczna

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.
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OD WŁOSÓWSp ecjaliści
  -30 %

 2099
        OD 2699

NATURE BOX
szampony oraz odżywki do włosów, 8 ml
cena za 100 ml , zł

BIOVAX
kosmetyki do piel gnacji włosów

  -30 % RADICAL MED
kosmetyki do piel gnacji włosów

OD 899
        OD 1099 OD 1499

        OD 2399

NIVEA
pomadki do ust,

,8 g
cena za 100 g

228,9 20, 2 zł

NIVEA SOFT
kremy nawilżające,
200 ml, 00 ml
cena za 100 ml

,00 , 0 zł

NATU
RALNE

  -30 %
YOPE
kosmetyki do piel gnacji włosów

  -30 %
CAŁA MARKA

SO!FLOW
kosmetyki
do piel gnacji
włosów

  -20 %
WELLAFLEX
lakiery oraz pianki
do stylizacji włosów

 1999
        2999

NO
WOŚĆ

JOANNA PROFESSIONAL
kosmetyki do piel gnacji włosów, 00 g
cena za 100 g ,00 zł

  -20 %
PANTENE
kosmetyki
do piel gnacji
włosów

 1799
        OD 2749

NIVEA
balsamy do ciała,

00 ml
cena za 100 ml

, 0 zł

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.



codzienne zakupy

15

UŚMIECHUSp�ymie�eńcy

  -30 %DO

  -30 %DO

ELMEX
wybrane produkty do higieny jamy
ustnej

MERIDOL
wybrane
produkty
do higieny jamy
ustnej

 8999
        11499

ORAL-B 3D WHITE
ko cówki do szczoteczki
elektrycznej, szt.
cena za opak.

  -20 %
ELGYDIUM
wybrane produkty
do higieny jamy
ustnej

 1799
        2499  1899

        2599

 699
        899

COLGATE 
MAX WHITE 
ULTRA 
ACTIVE 
FOAM
pasta do z bów,
0 ml

cena za 100 ml
,98 zł

COLGATE 360º CHARCOAL 
2 PACK
szczoteczki do z bów
cena za opak.

COLGATE ADVANCED 
WHITE CHARCOAL
pasta do z bów, 100 ml

 28999
        37999

ORAL-B PRO 3
elektryczna
szczoteczka do z bów
cena za opak.

  -20 %
CURAPROX
wybrane
produkty
do higieny
jamy ustnej

NO
WOŚĆ

 1599
        2599

BLANX GLOSSY WHITE, FRESH WHITE
pasty do z bów, ml
cena za 100 ml 21, 2 zł

  -30 %
GUM
wybrane
produkty
do higieny
jamy ustnej

  -30 %
HIMALAYA
wybrane pasty do z bów

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.



16   -20 %
HIPP
kosmetyki
do piel gnacji włosów
oraz ciała dla dzieci

NO
WOŚĆ

  -30 %
PERFECTA 
MOMMY CARE
kosmetyki
do piel gnacji ciała
dla mam i kobiet
w ciąży

  -20 %
CAŁA MARKA

BAMBINO
kosmetyki
do oczyszczania
i piel gnacji
włosów oraz ciała
dla dzieci

  -30 % LOVI
wybrane smoczki
oraz akcesoria dla dzieci

 999
        1299

PAMPERS AQUA 
HARMONIE
chusteczki nawilżane
dla dzieci, 8 szt.
cena za opak.

NO
WOŚĆ

  -20 %
ALPHANOVA BÉBÉ
kosmetyki do oczyszczania
i piel gnacji ciała dla dzieci

  -20 %
BOBOVITA BIO
posiłki dla dzieci
Promocja nie dotyczy deserków
obo ita io, 12 g.

  -25 % BABYONO
wybrane akcesoria dla dzieci

  -25 %DO

GERBER
obiadki dla dzieci 12 g,
190 g, 2 0 g

NATU
RALNE

  -20 %
CAŁA MARKA

BAMBOOLOVE
pieluchomajtki, pieluszki
oraz chusteczki nawilżane dla dzieci

LIFE BABY’S
produkty dla dzieci i mam

ie dotyczy pieluch,
pieluchomajtek, pieluch
do pływania i chusteczek
nawilżanych.  -20 %

 1349
ZA 3 SZTUKI

BOBOVITA
deserki w słoiczkach
dla dzieci, 190 g
W cenie 1 , 9 zł otrzymasz deserki
obo ita dost pne na półce.

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.



codzienne zakupy
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CODZIENNY KOMFORT
Zadbają o

  -20 %
CAŁA MARKA

CAREFREE
wkładki higieniczne 3099

        4599
O.B. PROCOMFORT 
NORMAL
tampony higieniczne, szt.
cena za opak.

 1999
        OD 2749

NIVEA MEN
balsamy oraz wody po goleniu,
100 ml

 7599
        9999

GILLETTE 
PROGLIDE 
MANUAL
maszynka
do golenia

wkłady
cena za opak.

  -30 % LIFE
specjalistyczne podpaski i bielizna
chłonna na nietrzymanie moczu

  -30 %
CAŁA MARKA

PRORASO
kosmetyki
do golenia
oraz po goleniu
dla m żczyzn

  -30 %

NATU
RALNE

YOPE
olejek,
serum
oraz żele
do higieny
intymnej

 1899
        OD 2549

ALWAYS ULTRA PLATINUM
podpaski higieniczne, 22 0 szt.
cena za opak.

  -30 %
BIC
wybrane maszynki do golenia

 1199
        1699

NATURELLA 
COTTON 
PROTECTION 
NORMAL
podpaski
higieniczne,
22 szt.
cena za opak.

OD 2199
        OD 2499

4ORGANIC 
MR WILD
żele do mycia twarzy,
200 ml
cena za 100 ml

11,00 12,00 zł

  -30 %
AA
wybrane płyny, pianki oraz chusteczki
do higieny intymnej

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.
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 11999
        14499

DIAGNOSTIC 
ECONSTELLATION PLUS
inhalator, 1 szt.
cena za opak.

 3999
        5499

BIOVITAL PAMIĘĆ
preparat na pami
i koncentracj , 1 l
cena za 100 ml ,99 zł

 2699
        OD 3799

VITOTAL GOLD
kompleks witamin dla kobiet
lub dla m żczyzn, syrop, 1 l
cena za 100 ml 2, 9 zł

 2199
        3199

HYAL-DROP MULTI 
krople do oczu, 10 ml
cena za 100 ml 219,90 zł

BAUSCH+LOMB ULTRA®

miesi czne soczewki
kontaktowe, szt.
cena za opak.

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

Dopasuj soczewki 
Ultra i Soflens 59 
podczas badania 
optometrycznego 

w salonach 
Super-Pharm

Optic.

 3499
        4499

DICOFLOR 6
probiotyk, 20 kaps.
cena za opak.

OD 2999
        OD 3449

ISKIAL
wspiera odporno ,
120 kaps. lub płyn,
100 ml
cena za opak.

 4599
        5999

BIOTEBAL PLUS
na skór , włosy i paznokcie,

0 tabl.
cena za opak.

S P S P

S P S P S P

 12999
        OD 14499

DOPPELHERZ SYSTEM KOLAGEN 
11.000 PLUS, BEAUTY
wspiera zdrowe ko ci i stawy, wspomaga stan
skóry, 0 amp.
cena za opak.

  -20 %
PUREO MOC MIŁOŚCI, 
ODPORNOŚCI, SZCZĘŚCIA, ZDROWIA
olejki, 10 ml, zestaw
Promocja nie dotyczy duopacków oraz produktów
w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.

OD 10999
        OD 15999

XBLITZ
alkomaty, różne rodzaje
cena za opak. S P

ZDROWIE
Dbają o

 5999
        6999

 4999
        5999



eyeliner
PERFECT SLIM

maskara
VOLUME
MILLION LASHES

precyzyjny aplikator
długotrwały efekt
intensywny kolor

precyzyjne rozdzielenie
zjawiskowa objętość
formuła z olejkami

SUBTELNA KRESKA

ROZDZIELONE RZĘSY

PATRZ NA ŚWIAT
PO SWOJEMU.PO SWOJEMU.
WYRAŹ TO MAKIJAŻEM.

KOSMETYKI DO MAKIJAŻU 
L’ORÉAL PARIS

„Dostrzegam
siłę kobiecości”
Ewa Farna
Piosenkarka

LOP_MODUL_SPP_SMOVML_v1.indd   1 15/11/2022   10:24

  -40 %DO

Zeskanuj kod aparatem w swoim smartfonie.

Pobie�
JUŻ TERAZ!
APLIKACJĘ

że ho, ho!TAKIE PREZENTY
Zrób sobie prezent i wymień zgromadzone punkty na świąteczne 
SuperNAGRODY do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów!

Wszystkie SuperNAGRODY sprawdzisz na superpharm.pl i w aplikacji mobilnej Super-Pharm. 

LIFE 
wiąteczny

krem do rąk,
różne rodzaje,

ml

YANKEE CANDLE 
wiąteczna wieca ome nspiration

Pepperberry Pine, słoik redni, 0 g

LIFE 
skarpetki
bawełniane

ipster, wzory
wiąteczne,

rozmiary -

500 pkt

330 pkt

2500 pkt

SKIN TREATS 
kalendarz adwentowy  
z maseczkami, szt.

1650 pkt

TAKIE PREZENTY
W KLUBIE

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów
w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.



SNAKE LIFT
rewolucyjna linia

intensywnie
wygładzająca

zmarszczki

PERFECT TOUCH
nowoczesny
kryjący podkład
rozświetlający
z innowacyjną
formułą

* Pozostałe opcje zwrotów, szczegóły promocji i pełna lista produktów
biorących udział w akcji na www.everydayme.pl. Organizatorzy
akcji Procter amble S Polska Sp. z o.o., istonic Sp. z o.o.

zas trwania akcji od 22.09.2022 r. do 1.12.2022 r.

Z TVZ TVPRODUKTY

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

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 . 1 1 za 0 ceny , 1 1 za grosz rabat na drugi
produkt ta szy lub w tej samej cenie oraz przy zakupie 1 produktu rabat wynosi 20 , przy zakupie 2 produktów 0 , a przy zakupie produktów 0 rabat na kolejny produkt naliczany jest od
ceny regularnej. W promocjach typu 2 1 za 0 ceny oraz 2 1 za grosz rabat na trzeci produkt najta szy lub w tej samej cenie naliczany jest od ceny regularnej. 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 duopacków oraz 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.

  -40 %
CAŁA MARKA

TOŁPA
kosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania twarzy,
ciała i włosów

  -20 %
CAŁA MARKA

  -20 %
CAŁA MARKA

  -30 %

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ

URIAGE
dermokosmetyki do piel gnacji
i oczyszczania twarzy oraz ciała

  -30 %
CAŁA MARKA

  -40 %

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.

Promocje nie dotyczą duopacków, zestawów oraz produktów w promocyjnych powi kszonych opakowaniach.
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