
* Promocja naliczy się po aktywowaniu kuponu w aplikacji mobilnej. Z kuponu można skorzystać 
tylko w drogeriach stacjonarnych, tylko raz i wyłącznie z kartą LifeStyle. Oferta nie łączy się 
z innymi promocjami. Ważna do 17.11.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Oferta ważna od 31.10.2022 r. 
do 17.11.2022 r. 
lub do wyczerpania 

produktów promocyjnych. 
Promocje nie łączą się.

    5699
           7399

 CETAPHIL EM, MD 
 emulsja lub balsam 
do pielęgnacji skóry, 
500 ml 
 cena za 100 ml – 11,40 zł 

1 2  -40  %
 TOŁPA 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

3 4  -35  %DO

 NIVEA, NIVEA MEN 
 wybrane kosmetyki 
do oczyszczania ciała, pianki 
i żele do golenia, wody 
po goleniu, pomadki do ust 

AKTYWUJ KUPON  
w aplikacji*

 DERMIKA LUXURY NEOCOLLAGEN 
 kosmetyki do pielęgnacji twarzy 

  -40  %
CAŁA SERIA

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

  -30  %
CAŁA MARKA

  -40  %
 MAYBELLINE 
 kosmetyki do makijażu 

1

2

3

4

SUPER!
Wybraliście swoich ulubieńców.

DROGERIA



Najlepsze mydło 
antybakteryjne, 
kupuję tylko Carex.

Agata

Dobry produkt w dobrej 
cenie, fajnie oczyszcza i nie 
podrażnia, skóra po niej jest 
oczyszczona i gładziutka.

Dominika

Dobry produkt w dobrej 
cenie, fajnie oczyszcza i nie 
podrażnia, skóra po niej jest 
oczyszczona i gładziutka.

Dominika

Mój ulubiony, pięknie 
pachnie i nawilża 
skórę. Polecam.

Ewa

Mój ulubiony, pięknie 

Nie uczula. Ładnie 
pachnie. Dobrze się 
rozprowadza. Skóra 
jest przyjemna.

Sabina K.

Nie uczula. Ładnie 

WEGAŃ
SKI

NATU
RALNE

NATU
RALNE

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE

STWORZONE 
Z MIŁOŚCIĄ,
POPARTE NAUKĄ

SUPLEMENT DIETY

SUPER

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 Maxi Okazji: Bella Aurora Splendor, serum 
z witaminą C, kwasem hialuronowym oraz niacynamidem, 30 ml, w cenie 
39,99 zł, Carex, mydła w płynie, różne rodzaje, 500 ml, w cenie 5,99 zł 
oraz Fiorda, pastylki na ból gardła, różne rodzaje, 30 past., w cenie 
18,99 zł. Przy wielokrotności zakupu dowolnych produktów za min. 29,99 zł 
możliwy zakup kolejnych produktów z Maxi Okazji na zasadzie tutaj podanej.

TYLKO 
DLA KLIENTÓW 
Z KARTĄ LIFESTYLE

    3999
           12499

 BELLA AURORA SPLENDOR 
 serum z witaminą C, kwasem 
hialuronowym oraz niacynamidem, 
30 ml 
 cena za 100 ml – 133,30 zł 

    599
           999  CAREX 

 mydła w płynie, 
różne rodzaje, 
500 ml 
 cena za 100 ml 
– 1,20 zł 

    1899
         OD   2699

 FIORDA 
 pastylki na ból gardła, 
różne rodzaje, 30 past. 
 cena za opak. 

    1949
           2799

 NATURALME 
 hydrolaty do pielęgnacji twarzy, ciała 
oraz włosów, 125 ml 
 cena za 100 ml – 15,59 zł 

    1299
           1649

 NIVEA 
 wybrane płyny micelarne, 
400 ml 
 cena za 100 ml – 3,25 zł 

  -50  %
CAŁA MARKA

 YAPPCO 
 kosmetyki do pielęgnacji 
włosów, 200 ml 

  OD   4599
         OD   5999

 HEALTH LABS 
CARE 
 produkty 
witaminowe, 
różne rodzaje 
 cena za opak. 

    1999
           3999

 MIYA 
MYBEAUTYEXPRESS
3-minutowa maseczka 
wygładzająca z aktywnym 
węglem kokosowym, 50 g
MYPUREEXPRESS
5-minutowa maseczka 
oczyszczająca z kwasem 
azelainowym i glicyną, 50 g   
 cena za 100 g – 39,98 zł 

    2299
           3699

 NIVEA 
 balsamy, mleczka do pielęgnacji 
ciała, 625 ml  
 cena za 100 ml – 3,68 zł 



Doskonale 
oczyszcza 
i nawilża, jest 
przy tym bardzo 
wydajny, jeden 
z moich stałych 
oręży przy walce 
z wypryskami.
Adam L.

Doskonale 
oczyszcza 
i nawilża, jest 
przy tym bardzo 
wydajny, jeden 
z moich stałych 
oręży przy walce 
z wypryskami.
Adam L.

Szampon jest fi oletowy, pieni 
się. Włosy blond są ładnie 
odświeżone po jego użyciu.

Iza

po nie sięgaćLUBICIE

  -20  %
  -30  %

 CERAVE 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -20  %
 CURAPROX 
 wybrane produkty do higieny 
jamy ustnej 

  -30  %  L’ORÉAL 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

NATU
RALNE

  -30  %
 MIYA 
 balsamy oraz peelingi do ciała, 
200 ml, 200 g 

    7399
           8199

 4FLEX 
 wspomaga zdrowie stawów, 
30 sasz. 
 cena za opak. 

    1999
         OD   2649

 SKRZYPOVITA 
wspomaga zdrowie skóry i włosów, 
42 tabl.
 cena za opak. 

    2599
           3499  MÖLLER’S TRANY 

 wspierają odporność 
organizmu, różne 
smaki , 250 ml
 cena za 100 ml – 10,40 zł 

  -20  %
CAŁA MARKA

 OLAPLEX 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów   OD   899

         OD   999
 FA 
 dezodoranty-
-antyperspiranty, 
żele pod prysznic, 
50–150 ml, 400 ml  
 cena za 100 ml 
– 2,50–17,98 zł 

  -25  %
  -35  %
 BIODERMA 
 wody micelarne i żele do mycia 
twarzy oraz ciała 
 Promocja nie dotyczy Sensibio H2O Eye, 
125 ml .

  -40  %
CAŁA MARKA

 BOURJOIS 
 kosmetyki do makijażu 

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

  OD   4299
         OD   5699

 COLLAFLEX 
 wspomaga zdrowie stawów, 
30 sasz., 60 kaps. 
 cena za opak. 



Świetny krem pozwalający 
na wprowadzanie retinolu do 
pielęgnacji. Nie podrażnił, nie 
wysuszył, za to po około miesiącu 
stosowania zauważyłam miłe efekty. 
Skóra się lekko wygładziła, napięła. 
Pojawiało się na niej zdecydowanie 
mniej niespodzianek. Buforowałam 
go lekkim serum z niacynamidem. 
Po nim nie nakładałam już nic i było 
ok. Rano budziłam się z wypoczętą 
skórą. Przeszłam na produkt 
z wyższą zawartością retinolu, 
ale ten będę dobrze wspominać.

Małgorzata

Świetny krem pozwalający 

Uwielbiam ją za zapach, 
skuteczność, opakowanie. 
Używam drugiego 
opakowania, a kupiłam 
już trzecie. Dla mnie 
super, jak cała seria.

Justyna

Uwielbiam ją za zapach, 
skuteczność, opakowanie. 
Używam drugiego 
opakowania, a kupiłam 
już trzecie. Dla mnie 
super, jak cała seria.

Justyna

Superskuteczny, rozświetla, 
odżywia skórę i pobudza 
do autoregeneracji.

Marzena P.

Superskuteczny, rozświetla, 
odżywia skórę i pobudza 
do autoregeneracji.

Marzena P.

Superjakość, 
idealny krem na noc. 
Super wybiela. 
Stosuję razem 
z kremem na dzień.

Ilona P.

Jedno z lepszych serum, jakie miałam. 
Jeżeli u kogoś nie sprawdza, 
polecam zapoznać się z techniką 
stonizowanej twarzy przed aplikacją 
jakiegokolwiek serum.

Oliwia
*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

WASZE UZNANIE

  -20  %

NATU
RALNE

 RESIBO* 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -20  %
CAŁA MARKA

 BIOLIQ 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

TYLKO
U NAS

    6999
           7999

 SO.KO 
 kule do masażu okolic 
oczu 
 cena za opak. 

  -30  %  NIVEA 
CELLULAR LUMINOUS 
 kosmetyki do pielęgnacji twarzy  

  -20  %
CAŁA MARKA

NATU
RALNE

 VEOLI 
BOTANICA* 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała 

  2+1 
ZA 1 GROSZ

 SESDERMA* 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy  
 Za 1 grosz produkt tańszy lub w tej samej 
cenie. Promocja nie dotyczy ampułek 
Efekt Flash. Promocja obowiązuje 
wyłącznie w drogeriach stacjonarnych. 

    5299
           7299

 NATURELL KOENZYM 
Q10 + E 
 chroni przed stresem 
oksydacyjnym, 120 kaps. 
 cena za opak. 

 BIODERMA 
ATODERM 
 balsamy, 
kremy do ciała   -30  %

  -35  %

  -30  %
 MIXA 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

  -35  %

 NUXE* 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała 

  -25  %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.

  -35  %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.

ZDOBYŁYTo one

SUPLEMENT DIETY

    7999
         OD   9999

 CETAPHIL BRIGHT
HEALTHY RADIANCE 
 linia produktów na przebarwienia, 
50 g, 100 g 
 cena za 100 g – 79,99–159,98 zł 

    3999
           4999

 PHARMACERIS H 
H-SEBOPURIN, 
H-SENSITONIN 
 szampony do włosów, 400 ml 
 cena za 100 ml – 10,00 zł 

  -40  %
 DERMIKA CLEAN&MORE 
 kosmetyki do oczyszczania twarzy 

NATU
RALNE

TYLKO
U NAS



Fajna alternatywa 
dla lakieru 
do włosów, lotion 
ma zdecydowanie 
lżejszą formułę.

Sylwia

Fajna alternatywa 
dla lakieru 

Superfarba, superkolor 
i nie niszczy, polecam!

Karolina

Superfarba, superkolor 
i nie niszczy, polecam!

Karolina

Polecam ten produkt, 
widać znaczną 
poprawę na skórze.

Katarzyna K.

Włosy po szamponie 
są wygładzone, wcześniej 
bardzo się puszyły.

Sylwia

Bardzo fajny szampon!! 
Idealny do codziennego 
mycia włosów :).

Sandra

  -15  %
 ADIDAS 

 dezodoranty-
-antyperspiranty, 

żele pod prysznic, 
50–250 ml, 400 ml 

  -20  %
CAŁA SERIA

  -30  %

 GARNIER 
COLOR 
NATURALS, 
COLOR 
SENSATION 
 farby do włosów 

  -20  %
CAŁA SERIA

  -30  %
 GARNIER OLIA 
 farby do włosów   -20  %

CAŁA SERIA

 GARNIER 
FRUCTIS 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów 

    799
           1199

 LIFE 
 płatki pod oczy 
i oczyszczające plastry na nos 
 cena za opak. 

  -15  %
 ADIDAS 
SKIN & MIND 
 antyperspiranty, 
żele pod prysznic, 50 ml, 400 ml 

  -30  %
 LIRENE 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji ciała, 
dłoni i stóp 

  -30  %
CAŁA MARKA

 TOŁPA 
 kosmetyki 
do oczyszczania 
i pielęgnacji ciała 

  -25  %
CAŁA SERIA

 PERFECTA 
BUBBLE TEA 
 balsamy, żele 
pod prysznic 

  -30  %
 JOANNA 
STYLING 
 wybrane kosmetyki 
do stylizacji włosów 

  -30  %
CAŁA SERIA

 YOPE BOUNCE 
 kosmetyki do pielęgnacji włosów, 
100–300 ml 

SKRADŁY WASZE SERCAT e produkty
  -30  %

 BIOÉLIXIRE 
 wybrane serum oraz olejki 
do pielęgnacji włosów, różne 
rodzaje, 20–50 ml 

  -35  %
CAŁA SERIA

 SORAYA 
BODY CEREMONY 
 kosmetyki do pielęgnacji 
ciała 

NO
WOŚĆ

KORE
AŃSKIE



REKOMENDOWANE PRZEZ 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 
I ANTI-AGING

I N N O W A C J A

ica last aume   ml wydawany za  grosz.

DERMO ZNACZY PROFESJONALNA PIELĘGNACJA

TYLKO
U NAS

NO
WOŚĆ
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  -20  %
CAŁA MARKA

  -30  %
  -20  %

 IWOSTIN 
 dermokosmetyki 
do iel gnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

  -20  %
CAŁA MARKA

EUCERIN 
 dermokosmetyki 
do iel gnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała 
 rodukty dost ne 
w wy ranyc  
drogeriac  
u er arm.  

VICHY 
 dermokosmetyki do iel gnacji 
i oczyszczania twarzy 
 romocja nie dotyczy serii omme. 

  -30  %
  -20  %
VICHY 
 dermokosmetyki do makija u 

  -20  %
CAŁE SERIE

AVÈNE XERACALM, 
TRIXERA 
 dermokosmetyki do iel gnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 

  -20  %
CAŁA MARKA

EMOLIUM 
 dermokosmetyki 
do iel gnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała 

    1999
           2549

 UNDOFEN  
aktywny s ray  do st  
i o uwia  w   ml 
 cena za ml   zł 

NO
WOŚĆ



SUPERmoc
SERUM

    3999
           5999

 NIVEA 
HYALURON, 
RETINOL 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 133,30 zł 

    2499
           5399

 ONLY BIO 
RITUALIA* 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 83,30 zł 

    1099
           1899

 SORAYA 
I LOVE 
SERUM 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 36,63 zł 

    4499
           7999

 DERMIKA 
LUXURY 
PLACENTA, 
LUXURY GOLD  
 serum, 30 ml, 60 g 
 cena za 100 g – 116,65 zł
cena za 100 ml –149,97 zł 

    10999
           18799     7999

           14399

 AVÈNE 
DERMABSOLU, 
CLEANANCE 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 266,63–366,63 zł 

    3999
         OD   6999

 LIQ CC, CG 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 133,30 zł 

    11999
           16999

 EUCERIN 
ANTI-
PIGMENT* 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 399,97 zł 

    6999
           10999

    3999
           5999

 IWOSTIN 
AGE LIFT, 
HYDRO 
SENSITIA 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 133,30–233,30 zł 

    3999
           6199

 L’ORÉAL 
REVITALIFT 
FILLER, AGE 
PERFECT 
MIDNIGHT 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 133,30–199,97 zł 

    12999
           20199

 LA ROCHE-
-POSAY PURE 
NIACINAMIDE 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 433,30 zł 

   12999
 21599

   8999
 16999

 DENSITIUM 
BI-SERUM, 
SVR CLAIRIAL
serum  , 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 299,97–433,30 zł 

    7999
           12999

 RESIBO* 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 266,63 zł 

    3999
         OD   5699

 NEUTROGENA 
HYDRO, BRIGHT 
BOOST* 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 133,30 zł 

    2999
           5499

 UZDROVISCO* 
 wszystkie serum, 30 ml 
 cena za 100 ml – 99,97 zł 

   13999
 23999

    11999
           20299

 NUXE 
MERVEILLANCE 
LIFT, ULTRA* 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 399,97–466,63 zł 

    13999
           22299

 VICHY LIFTACTIV 
SPECIALIST B3 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 466,63 zł 

NATU
RALNE

    3499
           6299

 ORIENTANA 
WITAMINA C 
& MORWA, 
BRAHMI & KWAS 
HIALURONOWY* 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 116,63 zł 

    3499
           5499

 EQUILIBRA 
 serum, 30 ml  
 cena za 100 ml 
– 116,63 zł 

    2999
           4999

 SO.KO 
 serum wzbogacone 24K złotem, 30 ml  
 cena za 100 ml – 99,97 zł 

    5999
           8999

    6999
           9999

*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

KORE
AŃSKIE

TYLKO
U NAS
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PIĘKNIE WAMz nimi

  -40  %
CAŁA MARKA

 MAX FACTOR 
 kosmetyki 
do makija u 

  -40  %
CAŁA MARKA

RIMMEL 
 kosmetyki do makija u 

L’ORÉAL 
 kosmetyki do makija u 

  -40  %
  -30  %

EVELINE 
 wy rane kosmetyki do makija u 
 rodukty dost ne w wy ranyc  
drogeriac  u er arm.  

  -30  %
  -20  %
CAŁA MARKA

 CASHMERE 
 kosmetyki do makija u 

 LIFE 
 wy rane akcesoria do makija u   -25  %   -30  %  LIFE 

 od ywki do aznokci 

  -40  %DO

GARNIER 
 kosmetyki 

do iel gnacji 
i oczyszczania 

twarzy 

 LIFE 
 akcesoria i kosmetyki 
do iel gnacji i stylizacji rz s   -20  %

NO
WOŚĆ

  -20  %
 PERFECTA 
 wy rane kosmetyki do iel gnacji 
i oczyszczania twarzy 



  -20  %

NO
WOŚĆ

TYLKO
U NAS

Bo ECO jest sup er!
PRODUKTY NATURALNE

z nimi

  -25  %
 ORIENTANA* 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

 HERBAL 
CARE *
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

 ONLYBIO* 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

 EQUILIBRA 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 
oraz włosów 

 FACE BOOM, 
BIELENDA 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

 LIRENE 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 
oraz do makijażu   -20  %

  -40  %

  OD   1649
         OD   1999  BIOVAX 

 maski do włosów, 
250 ml  
 cena za 100 ml 
– 6,60–7,00 zł 

 SALLY HANSEN 
 lakiery, topy, 
odżywki 
do paznokci 

    2999
           3999

 NERÀ
 szampony 

do włosów, 
różne rodzaje, 

200 ml  
 cena za 100 ml 

– 15,00 zł 

    1499
           2499

 VENITA 
 ziołowe farby 
do włosów  
 cena za opak. 

 SUNDAY, 
SUNDAY ECO 
 artykuły gospodarstwa 
domowego 

  -40  %DO

 LIFE 
 bambusowe chusteczki 
higieniczne 

 KORRES 
 żele 
pod prysznic, 
250 ml 
 cena za 100 ml 
– 16,00 zł 

    3999
           5699

 KORRES 
 mleczka 

do pielęgnacji 
ciała, 200 ml 
 cena za 100 ml 

– 27,50 zł 

    5499
           7799

*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

  -40  %
CAŁA MARKA



PERFUMY
  -60  %DO

Piękny zapach.

Krystyna

Piękny zapach.Piękny zapach.

Piękny zapach, trwały.

Ewa G.

Piękny zapach, trwały.

Ewa G. Superzapach 
– polecam.

Aneta

Bardzo dobra jakość, 
wygląd również oraz 
użyteczność. Jestem 
zadowolona.

Halina F.

Superzapach 
– polecam.

Aneta

Bardzo dobra jakość, 
wygląd również oraz 
użyteczność. Jestem 
zadowolona.

Halina F.

Świetny zapach, 
świeży, kobiecy, 
delikatny. Zapach 
pięknie rozwija się 
po około godzinie. 
Jest bardzo 
trwały, wytrzymuje 
całe popołudnie 
i wieczorem jeszcze 
mam go na sobie. 
Idealny na spotkania 
ze znajomymi 
i randki. Jestem 
bardzo zadowolona 
z zapachu i zakupów 
internetowych 
w Super-Pharm.

Edyta

Świetny zapach, 

pe
rf

um
y
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    17999
           18999

 BURBERRY BRIT 
 damska woda perfumowana, 
100 ml 

    13999
           23999  HUGO BOSS 

HUGO WOMAN 
 damska woda 
perfumowana, 50 ml 
 cena za 100 ml – 279,98 zł     15999

           33999
 DOLCE & GABBANA 
3 L’IMPÉRATRICE 
 damska woda toaletowa, 
100 ml  

    19999
           22999

 VERSACE VERSENSE 
 damska woda toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml – 399,98 zł 

    7999
           11499

 ELIZABETH 
ARDEN 5TH 

AVENUE 
 damska woda 
perfumowana, 

75 ml  
 cena za 100 ml 

– 106,65 zł 

    24999
           28999

 THIERRY 
MUGLER 

ANGEL 
 damska woda 

toaletowa, 30 ml 
 cena za 100 ml 

– 833,30 zł 

    19999
           21999

 NARCISO 
RODRIGUEZ 

ROUGE 
 damska woda 

toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml 

– 399,98 zł 

    36999
           44999

 CAROLINA 
HERRERA VERY 
GOOD GIRL 
 damska woda 
perfumowana, 50 ml 
 cena za 100 ml 
– 739,98 zł 

    11999
           16999

 CACHAREL AMOR AMOR 
 damska woda toaletowa, 30 ml 

 cena za 100 ml – 399,97 zł     25999
           34999  GIORGIO ARMANI 

CODE ABSOLU 
 damska woda 
perfumowana, 50 ml 
 cena za 100 ml – 519,98 zł 

    7499
           9099

 CALVIN KLEIN 
ETERNITY 
MOMENT 

 damska woda 
perfumowana, 30 ml 

 cena za 100 ml 
– 249,97 zł 

    13999
           15999

 JIMMY CHOO 
 damska woda 
toaletowa, 40 ml 
 cena za 100 ml 
– 349,98 zł 



PERFUMY
  -60  %DO

PERFUMY
  -60  %%DO

Klasyka. Utrzymuje 
się przez cały 
dzień. Jestem 
zadowolony.

Piotr

Zapach rewelacyjny, nie 
ma „ostrych”, drażniących 
nut, bardzo stonowany. 
Długo utrzymuje się 
na ciele. Idealny na prezent 
– kupiłam dla 20- i 60-latka 
– i każdemu pasuje.

Sylwia G. z Gdyni

Bardzo ładny 
i długo utrzymujący 
się zapach…

Arkadiusz

Klasyka. Utrzymuje 

Zapach rewelacyjny, nie 
ma „ostrych”, drażniących 
nut, bardzo stonowany. 
Długo utrzymuje się 
na ciele. Idealny na prezent 
– kupiłam dla 20- i 60-latka 
– i każdemu pasuje.

Sylwia G. z Gdyni

Bardzo ładny 
i długo utrzymujący 
się zapach…

Arkadiusz

*Cena dotyczy męskich wód toaletowych z serii STR8.

perfum
y
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    9999
           13499

 AZZARO POUR 
HOMME 

 męska woda 
toaletowa, 50 ml 

 cena za 100 ml 
– 199,98 zł 

    14999
           28999

 CERRUTI 
IMAGE 
 męska woda 
toaletowa, 
100 ml 

    13999
           14999

 CALVIN KLEIN IN2U 
 męska woda toaletowa,150 ml 
 cena za 100 ml – 93,33 zł 

    19999
           23999

 HUGO BOSS 
BOTTLED 
NIGHT 
 męska woda 
toaletowa, 100 ml 

    10999
           13999  DAVID BECKHAM 

BOLD INSTINCT 
 męska woda toaletowa, 
75 ml 
 cena za 100 ml – 146,65 zł 

    24999
           25999

 PACO 
RABANNE 
1 MILLION 
 męska woda 
toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml 
– 499,98 zł 

    5499
           6699

 STR8 FR34K 
 męska woda toaletowa, 
100 ml     6999

           11999
 JAGUAR CLASSIC 
MOTION 
 męska woda 
toaletowa, 100 ml 

    27999
           29999

 CAROLINA 
HERRERA 
BAD BOY 
 męska woda 
toaletowa, 
50 ml 
 cena za 100 ml 
– 559,98 zł 

    10499
           11999

 CALVIN KLEIN EUPHORIA 
 męska woda toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml – 209,98 zł 

    13999
           15499

 HUGO BOSS HUGO 
EXTREME 

 męska woda perfumowana, 
75 ml 

 cena za 100 ml – 186,65 zł 

    7999
           9999

 CALVIN KLEIN BE 
 męska woda toaletowa, 

50 ml 
 cena za 100 ml – 159,98 zł 

*
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CZĘSTO JEwybieracie

  OD   1299
         OD   1549

PALETTE 
 rodukty do koloryzacji 
włos w 
 cena za o ak. 

    2099
         OD   2299

NATURE BOX 
 szam ony oraz od ywki 
do włos w   g   ml 
 cena za  g   zł 
cena za  ml   zł 

  -20  %
CAŁA SERIA

WELLA DELUXE 
 rodukty do stylizacji włos w 

NATU
RALNE

    799
         OD   1049

HERBAL 
CARE 
 kosmetyki 
do iel gnacji 
włos w  

 ml  
 cena za ml 

 zł 

    899
           1249

 SCHAUMA 
 szam ony 
do włos w  

 ml  
 cena za ml 
  zł 

  -30  %
CAŁA MARKA

JANTAR MEDICA 
 kosmetyki do iel gnacji włos w 

 GLISS 
 rodukty 
do iel gnacji 
oraz koloryzacji 
włos w 

  -25  %
CAŁA MARKA

NATU
RALNE

  -25  %
CAŁA MARKA

 RESIBO 
 kosmetyki do iel gnacji 
włos w 



Pielęgnacja

13

  -20  %
 4SZPAKI EUKALIPTUS CYTRYNOWY 
 kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów     4499

           5399
 BIOTEBAL 
 szampon 200 ml + odżywka 
200 ml, zestaw 
 cena za zestaw 

NO
WOŚĆ

  -25  %
 EQUILIBRA 
 kosmetyki do pielęgnacji ciała, 
dezodoranty, 200–600 ml, 50 ml 

  -20  %
 LUKSJA 
 mydła, żele 
pod prysznic 
oraz płyny 
do kąpieli, 
90–100 g, 
250–900 ml 

  -20  %
CAŁA MARKA

 PURITE 
 kosmetyki do pielęgnacji ciała 
 Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm. 

  1+1 
ZA 50% CENY

 LIFE 
 rajstopy, pończochy  
 Za 50% ceny produkt tańszy lub w tej 
samej cenie. 

    1499
           2499

 LIFE SECOND SKIN 
 fi gi cięte laserowo, rozm. S-XL, 
różne kolory 
 cena za opak. 

  -20  %
 NAPPA 
 kremy do pielęgnacji stóp 
z mocznikiem, 100–250 ml 

  OD   1499
CAŁA MARKA

         OD   1799

 AXE 
 dezodoranty, żele 
pod prysznic, 150 ml, 400 ml  
 cena za 100 ml – 3,75–10,66 zł 

  OD   1299
         OD   1599

 REXONA 
 dezodoranty-
-antyperspiranty 
40–250 ml  
 cena za 100 ml 
– 8,66–11,99 zł 

TYLKO
U NAS

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

TYLKO
U NAS

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE
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CODZIENNIE wam służą

  OD   399
         OD   549

 NATURELLA 
 wybrane podpaski oraz wkładki  
 cena za opak. 

  -25  %  VEET 
 plastry oraz kremy do depilacji 
twarzy i ciała 

  -25  %DO  O.B. PROCOMFORT 
 tampony higieniczne, 16–64 szt.  

    1049
         OD   1199

  OD   499
CAŁA MARKA

         OD   599

 DISCREET 
 wkładki 
higieniczne, 60 szt.  
 cena za opak. 

  -25  %
 LIFE 
 specjalistyczne podpaski i bielizna 
chłonna na nietrzymanie moczu 

  -20  %
 TENA 
 podpaski higieniczne, 
pieluchomajtki, majtki chłonne, 
6–12 szt. 

  -30  %
 YOPE 
 żele, olejek oraz serum 
do higieny intymnej 

  -30  %DO  ALWAYS 
 wybrane wkładki oraz podpaski 
higieniczne 

  -30  %
 WILKINSON 
 wybrane maszynki 
damskie 

 BELLA PERFECTA 
 podpaski higieniczne, 7–20 szt. 
 cena za opak. 

  -30  %  BIC 
 damskie oraz męskie 
maszynki do golenia 

    1599
           1799

 TAMPAX 
 tampony higieniczne, 18 szt., 
20 szt.  
 cena za opak. 

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ



codzienne zakupy
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z uśmiechemCHWALICIE JE

  -20  %
CAŁA MARKA

 JORDAN 
 produkty do higieny 
jamy ustnej 

  -25  %
CAŁA MARKA

 BIOREPAIR 
 produkty do higieny 
jamy ustnej 

  -50  %DO

 ORAL-B 
 wybrane produkty 
do higieny jamy 
ustnej  

  OD   699
CAŁA MARKA

         OD   799

 AQUAFRESH 
 produkty do higieny jamy ustnej 
dla dzieci 
 cena za opak. 

    999
           1499

 VADEMECUM 
 pasty do zębów dla dzieci, 50 ml  
 cena za 100 ml – 19,98 zł 

  OD   1399
         OD   1649

 PARODONTAX 
 wybrane produkty do higieny 
jamy ustnej, 75 ml  
 cena za 100 ml – 18,65–22,65 zł 

  -30  %DO

 BLEND-A-MED 
 wybrane pasty do zębów  

  -25  %
CAŁA MARKA

 THE HUMBLE CO. 
 produkty do higieny 
jamy ustnej 
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  -25  %
CAŁA MARKA

 HAGI BABY 
 kosmetyki 
do oczyszczania 
i pielęgnacji ciała 
dla dzieci 

  -25  %
CAŁA MARKA

 WELEDA 
 kosmetyki 
do oczyszczania 
i pielęgnacji 
twarzy, ciała 
oraz włosów 
dla dzieci i mam 

    4999
           6199

 CANPOL BASIC 
 laktator ręczny 
 cena za opak.   -25  %

CAŁA MARKA

 MOMBELLA 
 gryzaki dla dzieci 

  -25  %
CAŁE MARKI

 PSI PATROL, ŚWINKA PEPPA, 
MY LITTLE PONY 
 produkty do kąpieli, balsamy do ust 
dla dzieci 

  -20  %
 KINDII 
 nawilżane 
chusteczki 
dla dzieci 
 Promocja nie 
dotyczy serii 
Natural Balance. 

  -30  %
CAŁA MARKA

 BODY BOOM 
MAMA 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
ciała dla mam 
i kobiet w ciąży 

 LIFE BABY’S 
 wybrane produkty dla dzieci 
i mam 
 Promocja nie dotyczy pieluch, 
pieluchomajtek i pieluch do pływania. 

  -20  %

    5399
           5699

 PAMPERS PANTS 4, 5, 6 
 pieluchomajtki, 44–52 szt. 
 cena za opak. 

    5999
         OD   7199  BEBILON 

PROFUTURA 2, 3, 4 
 800 g  
 cena za 100 g – 7,50 zł   OD   699

         OD   899
 BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ 
 kaszki mleczne i bezmleczne, 
210 g, 170 g  
 cena za 100 g – 4,11–4,28 zł 

  -20  %
 GERBER ORGANIC 
 owocowe deserki w tubkach, 80 g 

NATU
RALNE

NATU
RALNE



    2399
           3199

 HYAL-
-DROP 
MULTI 
 krople 
do oczu, 
10 ml 
 cena za 100 ml 
– 239,90 zł 

Zdrow
ie

17

WYBIERACIE JE za zdro�  podejście
    3699
           5599

 ISKIAL MAX + CZOSNEK 
 wpiera odporność organizmu, 
120 kaps. 
 cena za opak. 

    2499
           4199

 ODPORMAX 
 preparat wzmacniający odporność, 
60 kaps. 
 cena za opak.     899

         OD   1099

 VISCOPLAST 
 plastry, różne rodzaje 
 cena za opak. 

    2699
           3099  GOLD ŻEŃ-SZEŃ COMPLEX 

 zestaw witamin i minerałów
z żeń-szeniem, 
30 tabl. 
 cena za opak. 

    1499
           2499

 XENNA BALANCE 
 wspomaga trawienie, w formie proszku, 6 sasz. 
 cena za opak. 

    499
           699

 LIFE 
CALCIUM C 
 wapń z witaminą C, 
20 tabl. 
musujących 
 cena za opak. 

    5499
           7399

 NATURELL OMEGA-3 1000 
 120 kaps. 
 cena za opak. 

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

    2999
           3899

 PERSPIREX ROLL-ON 
 antyperspirant, różne rodzaje, 
20 ml 
 cena za 100 ml – 149,95 zł 

ACUVUE OASYS  
 soczewki kontaktowe 

  OD   1299
         OD   1599

 AVET PHARMA 
 wybrane zioła 
 cena za opak. SUPLEMENT DIETY
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skutec� ośćCENICIE ICH

    3949
         OD   5599

 COCCOLINO 
 produkty do prania  
 cena za opak. 

 FINISH 
 produkty 
do zmywarki 

    1949
         OD   2099

 COCCOLINO 
 produkty do płukania, 
1,45 l, 1,8 l 
 cena za 100 ml – 1,08–1,34 zł     2999

           3999

    1399
           1899

 PERSIL GEL COLOUR, 
REGULAR 
 żele do prania, 1,5 l 
 cena za 100 ml – 2,00 zł 

 VELVET EXCELLENCE 
BIAŁA ELEGANCJA, 
RUMIANEK 
 papier toaletowy, 8+2 szt. 
 cena za opak. 

 LIFE 
 papiery toaletowe 

  -20  %

  -30  %
CAŁA MARKA   -20  %

CAŁA MARKA
 NATURE’S WICK 
 świece zapachowe średnie, 248 g 

NATU
RALNE

  -25  %
CAŁA MARKA

 YOPE 
 produkty 
do sprzątania   -30  %  FROSCH 

 wybrane produkty do sprzątania 

  -30  %
 DR.BECKMANN 
 wybrane produkty do prania i odplamiania 

NATU
RALNE



Luksusowe kosmetyki bogate 
w minerały z Morza Martwego
i eteryczne olejki aromatyczne. 
Otulają ciało i umysł niezwykłymi 
doznaniami.

WITAMINY

EKSTRAKTY
ROŚLINNE

NATURALNE

MINERAŁY 
Z MORZA 

MARTWEGO

WEGAŃSKIE

Zeskanuj kod aparatem w swoim smartfonie.

Pobie� 
JUŻ TERAZ!
APLIKACJĘ

  -25  %

INFINITE MOTION 
duet nawil ający dzie  i noc 
do twarzy 

SERENITY LEGEND 
zestaw do iel gnacji ciała  rąk i st



195 x 116,5 mm

DERMOPIELĘGNACJA SKÓRY WRAŻLIWEJ I ALERGICZNEJDERMOPIELĘGN

Z TVZ TVO

Z TVZ TV
O

a  grosz rodukt najta szy lu  w tej samej 
cenie. romocja nie dotyczy duo ack w 
oraz romocyjnyc  owi kszonyc  o akowa .

Z TVZ TV
O

DROGERIA

  związku z w rowadzeniem od  stycznia  r. zakazu reklamy a tek in ormujemy  e ta o erta andlowa dotyczy wyłącznie rodukt w w wy ranyc  drogeriac  u er arm.  u er arm 
zastrzega so ie rawo do limitowania wielko ci s rzeda y oszczeg lnyc  rodukt w dla jednego klienta.  romocji nie mo na ze so ą łączy .   za  ceny   za grosz ra at na drugi 
rodukt ta szy lu  w tej samej cenie  oraz rzy zaku ie  roduktu ra at wynosi  rzy zaku ie  rodukt w  a rzy zaku ie  rodukt w  ra at na kolejny rodukt naliczany jest od 

ceny regularnej.  romocjac  ty u  za  ceny  oraz  za grosz ra at na trzeci rodukt najta szy lu  w tej samej cenie  naliczany jest od ceny regularnej.  zas romocji ograniczony. 
romocja wa na do wyczer ania za as w.  eny zawierają odatek .  older zawiera ceny za sztuk  zestaw lu  o akowanie.  u er arm nie onosi od owiedzialno ci za ł dy w druku. 
dj cia umieszczone w olderze mogą od iega  od rodukt w znajdującyc  si  w s rzeda y.  u er arm zastrzega so ie mo liwo  ograniczenia s rzeda y rodukt w romocyjnyc . imit zaku owy 
rzy adający na jednego klienta wynosi maks.  sztuk.  dresy naszyc  lac wek dost ne na www.superpharm.pl  romocje nie dotyczą duo ack w oraz rodukt w w romocyjnyc  
owi kszonyc  o akowaniac .  eny rodukt w w internetowej drogerii u er arm mogą si  r ni  od cen w drogeriac  stacjonarnyc  i od cen rzedstawionyc  w olderze.

  -25  % AVÈNE 
 zestawy wiąteczne 

  2+1 
ZA 1 GROSZ

 PHARMACERIS A 
 dermokosmetyki 
do iel gnacji 
i oczyszczania twarzy  

  OD   1399
         OD   1699

GILLETTE 
 wy rane maszynki m skie 
oraz ele do golenia  
 cena za szt. 

  -40  % AA  
kosmetyki do iel gnacji i oczyszczania twarzy 
oraz do makija u  

  -40  %DO GARNIER 
 wszystkie kosmetyki do oczyszczania  
iel gnacji twarzy oraz włos w 

  -30  % ELGYDIUM  
rodukty do igieny jamy ustnej  

kosmetyki do iel gnacji i oczyszczania twarzy 
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