
Oferta obowiązuje w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl

Ważna od 11.08.2022 r. do 18.08.2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. 
Promocje nie łączą się.

WSZYSTKIE

PERFUMY

  -60 %DO

D
N

I11–18.08

*�Promocja obowiązuje w drogeriach stacjonarnych do 18.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.
Rabat naliczy się po aktywowaniu kuponu w aplikacji.

LIERAC SUPRA RADIANCE 
ANTI-OX
krem odnawiający, 15 ml
cena za 100 ml – 199,93 zł

AKTYWUJ KUPON
w aplikacji*

Pielęgnuj
w sobie to, cosuper

 2999
        7599

NUXE
żel do mycia twarzy

i demakijażu,
200 ml

cena za 100 ml – 15,00 zł

NATU
RALNE

 2999

  -40 %
L’ORÉAL, GARNIER
produkty do koloryzacji

włosów
Promocja nie dotyczy

farb Garnier Color Sensation.

SUNEW MED+
dermokosmetyki

do pielęgnacji i oczyszczania twarzy

  -40 %
CAŁA MARKA

Pozostałe produkty marki
Nuxe w promocji   -40 %

 99900
        OD 109900

PRADA 
0PR 20X 02F-5SO 3N, 
GUCCI GG0896S 001
okulary przeciwsłoneczne

cena za parę



Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 11 sierpnia do 13 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta
(kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów. Regulamin
akcji na stronie superpharm.pl.

  -50 %
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11-13.08

1 OEPAROL wzmacnia kondycję skóry, włosów i paznokci, 60 kaps. SUPLEMENT DIETY 2 ORGANIK BOTANIK kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania ciała CAŁA MARKA

3 ALPHANOVA SANTÉ, BÉBÉ kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała dla dzieci, mam oraz kobiet w ciąży CAŁE SERIE 4 SEBORADIN kosmetyki do pielęgnacji włosów
CAŁA MARKA  5 NATURELL witaminy i minerały, różne rodzaje SUPLEMENT DIETY 6 BATISTE NUDE suchy szampon do włosów, 200 ml 7 VIS PLANTIS kosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania ciała oraz włosów, żele i pianki do higieny intymnej CAŁA MARKA 8 NATURALME peelingi do ciała, 200 ml 9 TOŁPA GREEN kosmetyki do pielęgnacji włosów

CAŁA SERIA 10 STR8 AHEAD, FREAK, ORIGINAL, RED CODE żele pod prysznic, 400 ml

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE
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Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 11 sierpnia do 13 sierpnia 2022 r. i od 16 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit
zakupowy przypadający na jednego klienta (kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach,
duopacków, miniproduktów. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. * Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

  -50 %   -50 %

1 IWOSTIN dermokosmetyki do pielęgnacji, oczyszczania twarzy i ciała
oraz do opalania CAŁA MARKA 2 SVR dermokosmetyki do pielęgnacji, oczyszczania
twarzy i ciała oraz do opalania CAŁA MARKA   3 BELLA AURORA* dermokosmetyki
do pielęgnacji, oczyszczania twarzy i ciała oraz do opalania CAŁA MARKA 4 LIERAC 
LIFT INTEGRAL* dermokosmetyki do pielęgnacji twarzy CAŁA SERIA 5 ACTIVE 
PLAST NATURAL BIO I ECO plastry opatrunkowe

1 EMOLIUM dermokosmetyki do pielęgnacji, oczyszczania twarzy i ciała
oraz do opalania CAŁA MARKA 2 LIQ CC RICH serum z witaminą C 15%, 30 ml
3 ELANCYL dermokosmetyki wyszczuplające i modelujące sylwetkę CAŁA MARKA

4 URIAGE, AURIGA, ISDIN dermokosmetyki do pielęgnacji, oczyszczania twarzy
i ciała oraz do opalania CAŁE MARKI
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Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 16 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta
(kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów. Regulamin
akcji na stronie superpharm.pl.
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1 YESHA kule do kąpieli, 160 g 2 JOHN FRIEDA kosmetyki do pielęgnacji włosów CAŁA MARKA 3 BIOÉLIXIRE kosmetyki do pielęgnacji włosów 4 KNEIPP olejki
oraz sole do kąpieli 5 NOAH kosmetyki do pielęgnacji oraz koloryzacji włosów CAŁA MARKA 6 JACK N’ JILL produkty do higieny jamy ustnej CAŁA MARKA

7 DIAGNOSTIC NC PRO termometr bezdotykowy na podczerwień 8 SUKIN, ATTITUDE kosmetyki do pielęgnacji włosów 9 TOŁPA SPA DETOX, DERMO BODY 
kosmetyki do pielęgnacji ciała CAŁE SERIE 10 MAMADHA PREMIUM+ suplement dla kobiet w ciąży i karmiących, 60 kaps. SUPLEMENT DIETY 11 BODYMAX JOY STAR 
żelki witaminowe, smak truskawkowy i malinowy, 60 szt. SUPLEMENT DIETY
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Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta
(kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów. Regulamin
akcji na stronie superpharm.pl.

2  -50 %

1 BOURJOIS kosmetyki do makijażu CAŁA MARKA 2 SALLY HANSEN lakiery, topy, bazy, odżywki do paznokci oraz rajstopy w sprayu CAŁA MARKA 3 L’ORÉAL 
kosmetyki do makijażu. Wybrane produkty z rabatem 35%. 4 MAX FACTOR kosmetyki do makijażu CAŁA MARKA 5 LONG 4 LASHES, LIFT 4 SKIN kosmetyki
do pielęgnacji twarzy oraz do makijażu 6 RIMMEL kosmetyki do makijażu CAŁA MARKA 7 DERMOMASK, L’BIOTICA maski do twarzy, fluidy 8 PUPA kosmetyki
do makijażu CAŁA MARKA 9 EVELINE kosmetyki do makijażu 10 NIVEA kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy 11 MAYBELLINE kosmetyki do makijażu.
Tusz Sky High Cosmic oraz pomadki Vinyl dostępne z rabatem 35%. 12 AA kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy oraz do makijażu
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Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta
(kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów. Regulamin
akcji na stronie superpharm.pl. * Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

  -40 %

  -40 %

  -30 %
CAŁA MARKA

CERAVE
dermokosmetyki
do pielęgnacji i oczyszczania
twarzy oraz ciała

YOSKINE
kosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy

TOŁPA
kosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy

APIVITA*
dermokosmetyki do pielęgnacji,
oczyszczania twarzy i ciała
oraz do włosów

CAŁA MARKA

KLORANE
dermokosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania włosów
oraz twarzy i ciała

CAŁA MARKADERMEDIC
dermokosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy oraz ciała
Promocja nie dotyczy kosmetyków
do opalania.

LIERAC, PHYTO*
dermokosmetyki do pielęgnacji,
oczyszczania twarzy i ciała
oraz do włosów i do opalania
Promocja nie dotyczy kapsułek Phyto 120 szt.

CAŁE MARKI

BIODERMA
dermokosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania
twarzy oraz ciała
i do opalania
Promocja nie dotyczy duopacków wód
micelarnych, Atoderm Crème 500 ml, 200 ml,
Sébium Gel Moussant 200 ml oraz Sensibio
H2O Eye 125 ml.

A-DERMA, DUCRAY
dermokosmetyki do pielęgnacji,
oczyszczania twarzy i ciała
oraz do włosów

CAŁE MARKI

 1+1
ZA 1 GROSZ

SESDERMA*
dermokosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy
Promocja obowiązuje
wyłącznie w drogeriach
stacjonarnych.

 3299
        4999

VICHY
antyperspirant
roll-on 48 h,
50 ml
cena za 100 ml
– 65,98 zł

  -50 %
CAŁA MARKA

OILLAN
dermokosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania
twarzy oraz ciała

TYLKO 16-18.08

TYLKO 11-13.08

AVÈNE
dermokosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania
twarzy oraz ciała
i do opalania

CAŁA MARKA

 799
        2999

LIERAC SUNISSIME SOS
nawilżająco-kojąca maska
do twarzy, 18 ml��
cena za 100 ml – 44,39 zł

CAŁY
TYDZIEŃ

11-18.08

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE



Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta
(kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów. Regulamin
akcji na stronie superpharm.pl. * Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

KUP 2
I ZAPŁAĆ 
MNIEJ

DRUGI 
TANIEJ 

80%

GARNIER
kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy
Seria Vitamin C dostępna z rabatem 35%.

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

BIELENDA
kosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania
twarzy

DERMIKA
kosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania
twarzy

CAŁA MARKA

UZDROVISCO
kosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy

CAŁA MARKA

MIXA
kosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania
twarzy

  -50 %

  -80 %

  -35 %
CAŁA MARKA

EMBRYOLISSE*
kosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy

TYLKO
U NAS

 1+1
ZA 1 GROSZ

SKIN TREATS
maseczki do pielęgnacji twarzy
Produkt za 1 grosz tańszy
lub w tej samej cenie.

 999
        1699

LIFE
gąbki do makijażu
non-latex, ombre
cena za szt.

L’ORÉAL
kosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy

CAŁY
TYDZIEŃ
TYDZIEŃ11-18.08

LIFE
akcesoria do pielęgnacji
paznokci, stóp, włosów
i do kąpieli oraz maszynki
do golenia

  -60 %DOLIFE
lakiery do paznokci, 5,5–12 ml
Produkt z rabatem tańszy lub w tej samej cenie.

LIFE
akcesoria letnie, podróżne,
kosmetyczki

  -50 %DO

  -50 %

NO
WOŚĆ



Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta
(kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów. Regulamin
akcji na stronie superpharm.pl.

CAŁY
TYDZIEŃ

11-18.08

  -30 %
BIOVAX, 
L’BIOTICA
wybrane
kosmetyki
do pielęgnacji
włosów

  -25 %
PANTENE
wybrane kosmetyki
do pielęgnacji włosów

  -20 %
NIVEA
żele pod prysznic, 500 ml
Promocja nie dotyczy żeli pod prysznic
Lemongrass & Oil oraz Hawaii Flower
& Oil Nivea, 500 ml

EVELINE 
BRAZILIAN BODY
kosmetyki brązujące
do ciała

NATU
RALNE

YOPE
kosmetyki
do pielęgnacji włosów

NATU
RALNE

YOPE
kosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania ciała

DELIA 
CAMELEO
płukanki, henny
do koloryzacji
włosów, brwi
oraz rzęs

NATU
RALNE

OGX
kosmetyki
do pielęgnacji włosów

CAŁA MARKA

DAX SUN
kosmetyki
do opalania
i po opalaniu
Promocja nie
dotyczy Chusteczki
samoopalającej
Dax Sun, 1 szt.

BATISTE
suche szampony
oraz produkty
do stylizacji włosów

CAŁA MARKA

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE

 3999
        6999

SO.KO
roller do masażu twarzy
z różowego kwarcu
cena za szt.

ZIAJA
kosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy oraz ciała
Promocja nie dotyczy produktów
do opalania i po opalaniu.

  -40 %

  -40 %



Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta
(kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów. Regulamin
akcji na stronie superpharm.pl.

WEGAŃ
SKI

NATU
RALNE

 1+1
ZA 1 GROSZ

CAŁA MARKA

LUX BOTANICALS
mydła i żele pod prysznic
Za 1 grosz produkt najtańszy lub w tej samej
cenie. Produkt za 1 grosz dostępny na półce.

WILKINSON
wybrane
maszynki
do golenia,
wkłady
wymienne

ORAL-B, 
BLEND-A-MED
wybrane produkty
do higieny jamy ustnej

  -30 %DO

GILLETTE FOR 
WOMEN VENUS, 
SATIN CARE
maszynki oraz żele do golenia

NATU
RALNE

VUOKKOSET BIO
podpaski oraz wkładki higieniczne,
9–26 szt.

 1099
        1649

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

ELMEX
produkty do higieny
jamy ustnej

  -25 %
CAŁA MARKA

CURAPROX
produkty do higieny
jamy ustnej

EVELINE
kosmetyki
do pielęgnacji dłoni i stóp

OD 649
        OD 1249

BLISTEX
balsamy do ust, 3,7–4,25 g, 6 ml
cena za 100 ml – 149,83 zł
cena za 100 g – 152,71–242,98 zł

NATU
RALNE

BEBIO
kosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania ciała, dezodoranty

TANITA VEGAN
produkty do depilacji
twarzy i ciała

CAŁA MARKA

NO
WOŚĆ

  -40 %

  -30 %

CAŁYTYDZIEŃ
TYDZIEŃ11-18.08



Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta
(kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów. Regulamin
akcji na stronie superpharm.pl.
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WOŚĆ

NATU
RALNE

NATU
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  -40 %

  -30 %
YOPE
produkty do zmywania
oraz sprzątania

OD 4299
        OD 7199 KIT & KIN 

1, 2, 3, 4, 5
biodegradowalne
pieluszki
jednorazowe,
30–40 szt.
cena za opak.

 4199
        5999

BRITA PURE PERFORMANCE
wymienne filtry do wody, 3 szt.
cena za opak.

 3899
        6699

PERSIL POWER CAPS 
COLOR, UNIVERSAL
kapsułki do prania, 46 szt.
cena za opak.

BROS
produkty przeciw owadom
i łagodzące skutki ukąszeń

  -25 %
FINISH
produkty do zmywarek

VACO
produkty przeciw
owadom i łagodzące
skutki ukąszeń

CAŁA MARKA FROSCH
produkty
do prania,
sprzątania
oraz zmywania

CAŁA MARKA

NATU
RALNE

HAGI
sole do kąpieli, 400 g,
1,2–1,3 kg

CAŁA MARKA

BEPANTHEN BABY
maść ochronna, 30 g
cena za 100 g – 59,97 zł

 1799
        2499

  -30 %DO

PAMPERS
pieluchy, pieluchomajtki
oraz chusteczki
nawilżane dla dzieci
Promocja nie dotyczy
Pampers Premium Care.

  -40 %
PURE BEGINNINGS
kosmetyki do pielęgnacji twarzy
i ciała dla dzieci

CAŁA MARKA

NATU
RALNE



Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta
(kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów. Regulamin
akcji na stronie superpharm.pl.

CAŁYTYDZIEŃ
TYDZIEŃ11-18.08

  -30 %

  -30 %
LACTACYD PHARMA
specjalistyczny płyn do higieny
intymnej

UNIMIL, SKYN
wybrane prezerwatywy i gadżety

ATOPIS
specjalistyczne produkty
do pielęgnacji skóry

SCHOLL
antyperspiranty, produkty
złuszczające, nawilżające
i przeciwgrzybiczne do stóp

  -30 %%

 6999
        7999

BIOTRUE ONE DAY
soczewki kontaktowe
jednodniowe
cena za opak.

OD 4199
        OD 5900

SOFLENS 59, DAILY 
DISPOSABLE
soczewki kontaktowe
cena za opak.

DUREX
wybrane prezerwatywy,
żele, gadżety

C-VITUM
witamina C, 30 kaps.
SUPLEMENT DIETY

SKRZYPOVITA
poprawa kondycji skóry
i włosów, 42 tabl.
SUPLEMENT DIETY

DOPPELHERZ
witaminy i minerały
SUPLEMENT DIETY

LITORSAL
pomocny w utrzymaniu
równowagi wodno-elektrolitowej
SUPLEMENT DIETY

LIFE WELLNESS
orzechy i bakalie,
40–150 g

  -30 %



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 wielkości sprzedaży poszczególnych produktów dla jednego klienta. 3) Promocji nie można ze sobą łączyć. 4) W promocjach typu 1+1 za 50% ceny oraz 1+1 za grosz rabat na drugi produkt (tańszy 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 (najtańszy lub w tej samej cenie) naliczany jest od ceny regularnej. 5) Czas promocji ograniczony.
Promocja ważna do wyczerpania zapasów. 6) Ceny zawierają podatek VAT. 7) Folder zawiera ceny za sztukę, zestaw lub opakowanie. 8) Super-Pharm nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia umieszczone
w folderze mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. 9) Super-Pharm zastrzega sobie możliwość ograniczenia sprzedaży produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta wynosi
maks. 6 sztuk. 10) Adresy naszych placówek dostępne na www.superpharm.pl 

DROGERIA

Produkty z TV w promocji
cały tydzień 11-18.08*

11-13.08

TYLKO
PRZEZ
3 DNI

11-18.08

CAŁY
TYDZIEŃ

16-18.08

TYLKO
PRZEZ
3 DNI Z TVPRODU

KTY

OKAZJE
MAXI

Już przy zakupach za 29,99 zł!*

Oferta obowiązuje wyłącznie w drogeriach Super-Pharm. Ważna od 11.08.2022 r. do 18.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych. *Przy zakupie dowolnych produktów w drogerii Super-Pharm za min. 29,99 zł
kup po jednej sztuce Maxi Okazji: Viscoplast, plastry, różne rodzaje, w cenie od 8,49 zł, Bella Aurora Eyes Anti-Dark Spots Eye Contour, krem pod oczy, 15 ml, w cenie 29,99 zł, Himalaya Herbals Dental Cream, Complete Care, Sparkly White,
Mint Fresh, pasty do zębów, 75 ml, 100 g, w cenie 7,99 zł. Przy wielokrotności zakupu dowolnych produktów za min. 29,99 zł możliwy zakup kolejnych produktów z Maxi Okazji na zasadzie tutaj podanej.

 799
        1299

HIMALAYA HERBALS 
DENTAL CREAM, COMPLETE 
CARE, SPARKLY WHITE, 
MINT FRESH
pasty do zębów, 75 ml, 100 g
cena za 100 ml – 10,65 zł

OD 849
        OD 1099

VISCOPLAST
plastry, różne rodzaje
cena za opak.

 649
        1149

LUKSJA
mydła w płynie, 900 ml, zapasy��
cena za 100 ml – 0,72 zł

  -25 %
TAMPAX
tampony
higieniczne

 2999
        11599 BELLA AURORA EYES 

ANTI-DARK SPOTS 
EYE CONTOUR
krem pod oczy, 15 ml
cena za 100 ml – 199,93 zł

 2499
        4299

MUGGA DEET 50%
spray przeciw komarom,
75 ml��
cena za 100 ml
– 33,32 zł

  -40 %
CAŁA MARKA

LA ROCHE-POSAY
dermokosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy, ciała,
włosów oraz do makijażu
i opalania
Promocja nie dotyczy zestawów, duopacków
oraz opakowań promocyjnych.

* Vichy Liftactiv Specialist B3 serum,
30 ml, Vichy Neovadiol Przed

Menopauzą, kremy na dzień,  50 ml.

 1199
        2999

NIVEA
wybrane płyny

micelarne, 400 ml
cena za 100 ml – 3,00 zł

-40 %
CAŁA MARKA

VICHY
dermokosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy,
ciała, włosów oraz do makijażu i opalania
Promocja nie dotyczy antyperspirantu roll-on 48 h oraz zestawów,
duopacków, produktów w powiększonych opakowaniach.

 899
        1399

DOPPELHERZ AKTIV 
MAGNEZ-B6 FORTE
witaminy i minerały,
30 tabl.
cena za opak. SUPLEMENT DIETY

NATU
RALNE

  -50 %
CAŁA MARKA

MIYA
kosmetyki do pielęgnacji,
oczyszczania twarzy i ciała
oraz do makijażu
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