
DROGERIA

Oferta obowiązuje w drogeriach 
Super-Pharm, wybrane oferty dostępne

 są na superpharm.pl

Ważna od 9.06.2022 r. 
do 22.06.2022 r. 

lub do wyczerpania produktów 
promocyjnych. 

Promocje nie łączą się.
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BĄDŹ Z NAMI
W KONTAKCIE
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3

    2299
         OD   3799

 PERSPIREX 
 antyperspiranty roll-on, 
różne rodzaje, 15–20 ml 
 cena za 100 ml 
– 114,95–153,27 zł 

2  -25  %
CAŁA MARKA

 GARNIER FRUCTIS 
 kosmetyki do pielęgnacji 
włosów 

  -35  %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.

  -25  %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.
 BIODERMA 
PHOTODERM 
 dermokosmetyki 
do opalania i po opalaniu 

Lato
CZAS START!



SUPER

5

MAXI
OKAZJE

3
Już przy zakupach za 29,99 zł!*

*Przy zakupie dowolnych produktów w drogerii Super-Pharm 
za min. 29,99 zł kup po jednej sztuce Maxi Okazji: AA Enjoy Nature, 
nawilżająco-kojąca pianka oczyszczająca, 150 ml, w cenie 8,99 zł, 
Salvequick, plastry, różne rodzaje, 20 szt., w cenie od 6,49 zł oraz Hammam, 
ręczniki plażowe z frędzlami, 180 x 90 cm, różne kolory, w cenie 29,99 zł. 
Przy wielokrotności zakupu dowolnych produktów za min. 29,99 zł możliwy 
zakup kolejnych produktów z Maxi Okazji na zasadzie tutaj podanej.

5
SUPER

NATU
RALNE

NATU
RALNE

NATU
RALNE

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE

    3499
           7499

 ORIENTANA 
 krem ze śluzem
ślimaka, 50 ml 
 cena za 100 ml 
z kartą LifeStyle 
– 69,98 zł 

    3999
         OD   5599

 MERZ SPEZIAL 
 wspomaga 
kondycję skóry 
włosów i paznokci, 
60 drażetek  
 cena za opak. 

    899
           1799

 AA ENJOY NATURE 
 nawilżająco-kojąca pianka 

oczyszczająca, 150 ml 
 cena za 100 ml – 5,99 zł 

  OD   649
         OD   999

 SALVEQUICK 
 plastry, różne 
rodzaje, 20 szt. 
 cena za opak. 

  -20  %  COLGATE 
 wybrane pasty do zębów 

  OD   1499
         OD   2199

 BIOVAX 
 szampony do włosów, 200 ml 
 cena za 100 ml – 7,50–8,50 zł 

    1399
           1999

 NIVEA SHOWER OIL 
NATURAL 
 olejek pod prysznic, 200 ml 
 cena za 100 ml – 7,00 zł 

TYLKO 
DLA KLIENTÓW 
Z KARTĄ LIFESTYLE

    2999
           6999

 HAMMAM 
ręczniki plażowe z frędzlami, 
180 x 90 cm, różne kolory   
 cena za szt. 

Jakość potwierdzona 
certyfi katem Oeko-Tex.
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SUPLEMENT DIETY

    1849
           3699

 NATURALME 
 olej z pestek malin, 50 ml  

 cena za 100 ml – 36,98 zł 



TYLKO
U NAS

p ełne okazjiLATO

  -20  %

  -30  %

  -30  %
  -25  %  -40  %

  -30  %
CAŁE MARKI

 URIAGE, AURIGA, APIVITA 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 
 Promocja nie dotyczy produktów 
do opalania i po opalaniu.  
Produkty Apivita dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.

 MUGGA 
 produkty przeciw owadom i łagodzące 
skutki ukąszeń 

    2699
           3899

 L’ORÉAL EXCELLENCE 
 farby do włosów 
 cena za opak. 

  OD   999
         OD   1499

 L’BIOTICA 
 regenerujące lub złuszczające 
maski do rąk lub stóp, 26–40 ml, 
plastry złuszczające na pięty, 2 szt.  
 cena za opak. 

    7999
           14699

 LIERAC DIOPTI 
 kremy korygujące cienie, obrzęki, 
zmarszczki wokół oczu, 15 ml 
 cena za 100 ml – 533,27 zł 

 TOŁPA 
 wybrane kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

    1999
           2499

 UNDOFEN 
 aktywny spray 
do stóp i obuwia 
4 w 1, 150 ml 
 cena za 100 ml 
– 13,33 zł     1599

           2649

 ISLA CASSIS  
 na ból gardła, 30 tabl. 
 cena za opak. 

    1599
           1999

 VERDIN COMPLEXX 
 wspomaga trawienie, 
30 tabl. 
 cena za opak. 

 GARNIER 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -25  %
 NIVEA 
 wybrane żele pod prysznic, 
250–750 ml  

 COMPEED 
 plastry 

  -20  %
CAŁA SERIA

SUPLEMENT DIETY



NATU
RALNE

NATU
RALNE

NATU
RALNE

  -20  %
 RAID 
 produkty przeciw 
owadom 

    1299
           1699

 LIFE 
 zestaw butelek 
podróżnych 
 cena za zestaw 

Odpowiednia ochrona latem
TO PODSTAWA

  -20  %
 EQUILIBRA 
 kosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu 

  -20  %
CAŁA SERIA

 KOLASTYNA 
 kosmetyki 

do opalania 
i po opalaniu 

  -20  %
CAŁA SERIA

 BIELENDA BIKINI 
 kosmetyki do opalania 
i po opalaniu 

  -20  %
CAŁA SERIA

 LIRENE 
SUN 
 kosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu   -25  %

CAŁA SERIA

 DAX SUN 
 kosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu 

 ATOPIS 
 specjalistyczne 
produkty 
do pielęgnacji skóry 

  -20  %
CAŁA SERIA

    6999
           8999

 HOLIKA HOLIKA 
ALOE WATERPROOF 
 krem do opalania, 100 ml 

Przy zakupie 
2 produktów 
otrzymasz żel 
po opalaniu 
100 ml 
za 1 grosz.

  -30  %
CAŁE SERIE

  -20  %
 DERMENA SUN PROTECT 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
włosów 

 URIAGE 
BARIÉSUN, ISDIN 
FOTOPROTECTOR 
 dermokosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu 

  -25  %
  -20  %
CAŁA MARKA

 NUXE 
 dermokosmetyki do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała 
oraz do opalania 
 Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.  

  -20  %
 AVÈNE 
 wybrane dermokosmetyki 
do pielęgnacji, oczyszczania 
twarzy i ciała oraz do opalania 



  -60  %DO

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

    8499
 EMOLIUM 
 emulsja do ciała, 2 x 400 ml  
 cena za zestaw 

  -20  %
CAŁA MARKA

 IWOSTIN  
 dermokosmetyki do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała 
oraz do opalania 

  -20  %
 GOT2B 
 produkty do stylizacji 
włosów  

  -25  %
 NATURAL ME 

 kosmetyki 
do pielęgnacji 

włosów  

  -20  %
 JOANNA 
ULTRA COLOR 
 pigmenty tonujące 
do włosów, 
odżywki koloryzujące, 
100 ml, 100 g   

    1999
         OD   3998

 IWOSTIN 
DEOCARE 
 antyperspiranty 
roll-on, 50 ml 
 cena za 100 ml 
– 39,98 zł 

    2399
           3399

 L’ORÉAL 
MAGIC 

RETOUCH 
 szczoteczki 

do retuszu odrostów 
 cena za opak. 

  -30  %
  -20  %
CAŁA MARKA

 ELANCYL 
 dermokosmetyki wyszczuplające 
i modelujące sylwetkę 

  -25  %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.

  -35  %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.

 BIODERMA ATODERM 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 

  OD   1999
           2499

 LACTACYD PHARMA 
 płyn do higieny intymnej, 
różne rodzaje , 250 ml
 cena za 100 ml – 8,00–8,80 zł 

 NIVEA 
 wybrane płyny 

micelarne, 
400 ml 

 cena za 100 ml 
– 3,50 zł 

    1399
           3499

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE
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  -20  %
CAŁA SERIA

SVR CICAVIT+ 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji twarzy 

  -20  %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.

  -30  %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.   -20  %

CAŁA SERIA

VICHY DERCOS 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów 

  1+1 
ZA 50% CENY

PHYTO 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów 
oraz farby    
 Przy zakupie dwóch 
produktów otrzymasz rabat 
50% na drugi produkt 
tańszy lub w tej samej 
cenie.   Produkty dostępne 
w wybranych drogeriach 
Super-Pharm.  

TYLKO
U NAS

NO
WOŚĆ
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Pielęgnacja
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Z PIELĘGNACJIŁączy nas radość

  -20  %
CAŁA MARKA

 EMOLIUM 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała 

  -20  %
CAŁA SERIA

 PHARMACERIS S 
 dermokosmetyki do opalania 
i po opalaniu 

  OD   6199
         OD   8799

CETAPHIL BRIGHT 
HEALTHY RADIANCE 
 linia produktów 
na przebarwienia skóry 
 cena za 100 g – 41,33–153,98 zł 

    14999
           19599

LIERAC 
HYDRAGENIST 
 serum, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 499,97 zł 
 Produkty dostępne 
w wybranych drogeriach 
Super-Pharm.  
*Promocja do wyczerpania 
zapasów.

    31999
           39999  LIERAC PREMIUM 

 krem do twarzy 50 ml 
+ krem pod oczy 15 ml, zestaw 
 cena za zestaw 
 Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.  

  -20  %
  -30  %
 MIXA 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -20  %
CAŁA MARKA

  -30  %
BIOLIQ 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

  -30  %  -30  %
CAŁA MARKA

 SKIN TREATS 
 maski do pielęgnacji twarzy 

Przy zakupie 
serum Hydragenist 
otrzymasz butelkę 
na wodę gratis*.

KORE
AŃSKIE

TYLKO
U NAS

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ
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  -40  %
 EVELINE 
 wybrane kosmetyki do makijażu 

  -25  %
 LIFE 
 odżywki 
i zmywacze 
do paznokci 

  -40%

  -30  %
 kosmetyki do makijażu 

 MILUCCA 
 kosmetyki 
do makijażu 
i lakiery 
do paznokci  
 Przy zakupie dwóch 
produktów otrzymasz 
rabat 50% na drugi 
produkt tańszy lub 
w tej samej cenie. 
  Produkty dostępne 
w wybranych 
drogeriach 
Super-Pharm 
oraz online.  

  1+1 
ZA 50% CENY

  -30  %
CAŁE MARKI

  -30  %
CAŁA MARKA

  -40%

 kosmetyki do makijażu 

NO
WOŚĆ

TYLKO
U NAS



  -30  %   -25  %

  -20  %

Bo ECO to jest to!
PRODUKTY NATURALNE

 AA VEGAN 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

 ORIENTANA* 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

 D’ALCHÉMY* 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
 Promocja nie dotyczy miniproduktów.  

  -25  %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.

  -30  %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.

  -40  %
PRZY ZAKUPIE 3 SZT.

 JOWAÉ
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

 EQUILIBRA 
DERMO-GEL 
 żele aloesowe, 
150 ml 

    1999
           3499

 NATURALME 
 peelingi do ciała, 
200 ml 
 cena za 100 ml 
– 10,00 zł 

    1799
           2199  BEBIO 

 balsamy 
do pielęgnacji 
ciała, 200 ml 
 cena za 100 ml 
– 9,00 zł 

  OD   899
         OD   1299

 GIFT OF NATURE 
 balsamy i żele

pod prysznic, 300 ml 
 cena za 100 ml 
– 3,00–3,66 zł     2699

           3899

 SATTVA AYURVEDA 
 ziołowe farby do włosów, 150 g  
 cena za 100 g – 17,99 zł 

 BEBIO 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów 

    799
           1039  LIFE 

 płatki 
kosmetyczne, 
3 x 80 szt.  
 cena za zestaw 

*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

 AMVI *
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała 

CAŁA MARKA

NO
WOŚĆ

WEGAŃ
SKI

WEGAŃ
SKI

NO
WOŚĆNO

WOŚĆ

TYLKO
U NAS
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PERFUMY
  -60  %DO

    10999
           21999

 AZZARO 
WANTED GIRL TONIC 
 damska woda toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml – 219,98 zł 

    13999
           31999

 HUGO BOSS 
DEEP RED 
 damska woda perfumowana, 
90 ml 
 cena za 100 ml – 155,54 zł 

    11999
           22999  HUGO BOSS 

FEMME 
 damska woda 
perfumowana, 
30 ml 
 cena za 100 ml 
– 399,97 zł 

    11999
           23999

 HUGO BOSS 
ORANGE
 damska woda 
toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml 
– 239,98 zł 

    2999
           3699  CALVIN KLEIN 

CK 2 
męska-damska woda 
toaletowa,  20 ml 
 cena za 100 ml – 149,95 zł 

    12499
           13499

 CALVIN KLEIN 
EUPHORIA 
 damska woda 
perfumowana, 50 ml 
 cena za 100 ml – 249,98 zł 

    11999
           19499

    14999
           19999

 DOLCE 
& GABBANA
LIGHT BLUE 
 damska woda 
toaletowa, 25 ml 
 cena za 100 ml 
– 599,96 zł 

    30999
           33999

 DOLCE & GABBANA 
POUR FEMME 
 damska woda perfumowana, 
100 ml 

    27999
           42999

 LANCÔME 
LA VIE EST BELLE 
L’ÉCLAT 
 damska woda perfumowana, 
50 ml 
 cena za 100 ml – 559,98 zł 

    13499
           14999

 LANVIN 
ÉCLAT 
D’ARPÈGE 
 damska woda 
perfumowana, 
100 ml 

    22999
           25999

 VERSACE 
BRIGHT 

CRYSTAL 
 damska woda 

toaletowa, 90 ml 
 cena za 100 ml 

– 255,54 zł 
 DOLCE & GABBANA
3 L’IMPÉRATRICE 
 damska woda toaletowa, 
50 ml 
 cena za 100 ml – 239,98 zł 
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PERFUMY
  -60  %DO

    9999
           14999

 AZZARO 
POUR HOMME 
 męska woda 
toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml 
– 199,98 zł 

    12999
           24999

 HUGO BOSS 
SELECTION 
 męska woda toaletowa, 90 ml 
 cena za 100 ml – 144,43 zł 

    9999
           29999

 CALVIN KLEIN 
CK FREE 
męska woda 
toaletowa, 100 ml  

    8999
           9999

 CALVIN KLEIN 
ETERNITY 
 męska woda toaletowa, 
50 ml 
 cena za 100 ml – 179,99 zł 

    9999
           10999

 CALVIN KLEIN 
MAN 
 męska woda toaletowa, 100 ml 

    7999
           12999

 CALVIN KLEIN 
ONE SUMMER 
 męska-damska woda 
toaletowa, 100 ml 

    20999
           27999

DOLCE & 
GABBANA K  
 męska woda 
toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml 
– 419,98 zł 

    8999
           24999

 DAVIDOFF 
ADVENTURE 
 męska woda toaletowa, 
100 ml 

    13499
           15999

 DAVIDOFF 
HORIZON 
 męska woda toaletowa, 75 ml
 cena za 100 ml – 179,99 zł 

    9999
           19499  HUGO BOSS

HUGO 
 męska woda toaletowa, 
75 ml
 cena za 100 ml – 133,32 zł 

    11999
           26999

 LACOSTE 
POUR HOMME 
 męska woda toaletowa, 100 ml 

    22999
           29999

YVES SAINT LAURENT
LA NUIT DE L’HOMME  
 męska woda toaletowa, 60 ml
 cena za 100 ml – 383,32 zł 



Nowość w Super-Pharm!

Szampon
OGX Lavender

Platinum

Szampon
OGX Charcoal
Detox

dla włosów siwych, platynowych, rozjaśnianych dla włosów potrzebujących intensywnego oczyszczenia
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  -20  %
CAŁA MARKA

  -20  %
 WELLAFLEX 
 produkty 
do stylizacji 
włosów 
 Promocja nie dotyczy 
serii Wella Deluxe. 

  -25  %
 ARGANICARE 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów 

 SYOSS 
 kosmetyki do pielęgnacji, 
stylizacji oraz koloryzacji włosów 

  -20  %
CAŁA MARKA

  -30  %
CAŁA MARKA

 ELSEVE 
 kosmetyki do pielęgnacji włosów  

  -30  %
CAŁA MARKA

 BIOSILK 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów 

    3999
CAŁA MARKA

           5999

 LACABINE 
 ampułki do pielęgnacji 
włosów, 7 x 5 ml 
 cena za opak. 

  OD   2999
         OD   5099

 BIO–OIL 
 specjalistyczne olejki 
do pielęgnacji ciała, 60–200 ml   
 cena za 100 ml – 49,98–66,65 zł 

  -25  %
CAŁA MARKA

 ANWEN 
 kosmetyki do pielęgnacji włosów 

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ
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WYMARZONE LATOZaczynamy
  -25  %

 NIVEA MEN 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji 
twarzy, dezodoranty-
-antyperspiranty, 
pianki, żele 
do golenia 
oraz wody i balsamy 
po goleniu 

 MAUDI 
 mydła i żele pod prysznic, 
300–500 ml 

    749
         OD   999

 BEBE 
 pomadki do ust, 4,9 g   
 cena za szt. 

    999
           3499

 LIFE FITNESS 
 ręczniki z mikrofi bry, 60 x 90 cm 
 cena za szt. 

  -20  %

  -20  %

 LIFE 
 rajstopy, pończochy, skarpetki, 
bielizna cięta laserowo 

 CLEANIC 
 wybrane patyczki higieniczne, 
chusteczki do demakijażu 
oraz odświeżające  

  -25  %
 ZIAJA 
 peelingi do ciała, 160–300 ml   

  -30  %
CAŁA SERIA

  -40  %

 TOŁPA DERMO BODY 
 kosmetyki do pielęgnacji ciała 

    799
         OD   1199

 OEPAROL 
 pomadki ochronne do ust 
 cena za szt. 

 LIFE 
 kosmetyczki 

  -25  %DO
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 BIC 
 maszynki do golenia, 
wymienne wkłady 
 cena za opak. 

  -30  %
CAŁA MARKA

  -25  %  WILKINSON INTUITION 
 wybrane maszynki do golenia, 
wymienne wkłady 

    1249
           1849

 GILLETTE 
SIMPLY 
VENUS 
 maszynki 
do golenia, 
4 szt.  
 cena za opak. 

  -30  %
 BIELENDA 
 wybrane produkty 
do depilacji ciała  

  -20  %
CAŁA SERIA

 JOANNA SENSUAL 
 produkty do depilacji 
twarzy i ciała 

    3499
           4799

 GILLETTE 
MACH3 
 maszynka 
do golenia 
z 2 wymiennymi 
wkładami 
 cena za opak. 

    749
         OD   949

 ZIAJA 
 płyny 
do higieny 
intymnej, 
500 ml 
 cena 
za 100 ml 
– 1,50 zł 

    1249
           1499

 LACTACYD 
COMFORT, 
SENSITIVE, 
GIRL 
 żele, emulsje 
do higieny 
intymnej, 
200 ml  
 cena za 100 ml 
– 6,25 zł 

  -20  %
CAŁA MARKA

 GINGER ORGANIC 
 wkładki, podpaski oraz tampony 
higieniczne 

    1399
           1699

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

  -20  %
 ALWAYS 
 wybrane wkładki, 
podpaski higieniczne 

    849
         OD   1099

 NATURELLA 
 podpaski ze skrzydełkami, 9–12 szt.  
 cena za opak. 

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE



NATU
RALNE

codzienne zakupy
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PEŁEN RADOŚCI
Słonec� y uśmiech

  -20  %  SENSODYNE 
 wybrane produkty 
do higieny jamy ustnej  

    799
           1199

 HIMALAYA 
 pasty do zębów 100 g, 75 ml  
 cena za 100 ml – 10,65 zł 

  -20  %  COCO GLAM 
 zestaw do wybielania zębów 
lub proszek wybielający zęby, 30 g    

  -20  %
CAŁA MARKA

 ELUDRIL 
 płyny 
po płukania 
jamy ustnej  

  -20  %
CAŁA MARKA

 GUM 
 produkty do higieny 
jamy ustnej 

    899
           1399

 BIO MADENT 
 pasty do zębów, 100 ml 

  -20  %  BLEND-A-MED 
 wybrane pasty do zębów, 75 ml  

  -25  %
CAŁA MARKA

 L’ANGELICA 
 produkty 
do higieny jamy 
ustnej 

  -20  %
  -30  %

 COLGATE 
 wybrane płyny do płukania jamy 
ustnej, szczoteczki do zębów  

  -25  %
CAŁA MARKA

 THE HUMBLE CO. 
 produkty do higieny 
jamy ustnej 

    999
           1149

 DENIVIT 
 pasty do zębów, 50 ml 
 cena za 100 ml – 19,98 zł 

    3999
           5799

 CURAPROX 
 szczoteczki do zębów 
 cena za opak. 

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ



NATU
RALNE

NATU
RALNE

NATU
RALNE

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE

16

  -20  %
CAŁA MARKA

 WELEDA  
 kosmetyki 
do pielęgnacji, 
oczyszczania 
włosów i ciała 
dla dzieci 

    2599
           3499

 PAMPERS 
NIGHT 
PANTS 
3, 4, 5, 6 
 pieluchomajtki 
dla dzieci, 
19–29 szt. 
 cena za opak. 

  -30  %
CAŁA SERIA

 DERMA BABY 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
ciała oraz włosów 
dla dzieci, płyny 
do prania 

  -25  %
CAŁA SERIA

 YOPE 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
ciała oraz włosów 
dla dzieci 

    1499
           1799

 LIFE BABY’S 
 pieluchomajtki 
do pływania i zabawy 
w wodzie, 11–12 szt.  
 cena za opak. 

  -20  %
CAŁA MARKA

 BOCIOLAND 
 akcesoria dla dzieci 

  -25  %
CAŁA SERIA

 ATTITUDE 
LITTLE ONES 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów dla dzieci 

  -20  %
 WATERWIPES 
 chusteczki nawilżane dla dzieci 

    5599
           7199

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

 TOŁPA MUM 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
ciała dla mam 
i kobiet w ciąży 

  -25  %
CAŁA SERIA

  -20%
CAŁA MARKA

 MAMUKO 
 kaszki dla dzieci, 240 g  

  3+1
ZA 1 GROSZ

 BOBOVITA 
 owoce w tubkach  
 Produkt za 1 grosz najtańszy lub 
w tej samej cenie. Produkt za 1 grosz 
dostępny na półce. 



Usługi dostępne tylko w Super-Pharm Optic:
Galeria Jurajska – Częstochowa, ul. Szewska 8 – Wrocław, N-Park – Stara Iwiczna, Galeria Północna – Warszawa, 
Galeria Mokotów – Warszawa, Westfi eld Arkadia – Warszawa, Blue City – Warszawa, ul. Wolska 45/U1 – Warszawa, 
Posnania – Poznań, Avenida – Poznań, Manufaktura – Łódz, Posejdon – Szczecin, Futura Park – Kraków.
Kontakt: www.superpharm.pl/superpharm-optic

*Badanie w celu doboru korekcji okularowej 
bez obowiązku zakupu okularów.

ZADZWOŃ DO NAJBLIŻSZEGO 
SALONU OPTYCZNEGO
I UMÓW SIĘ 
NA PROFESJONALNE BADANIE

ODWIEDŹ SUPER-PHARM OPTIC 
I ZADBAJ O SWÓJ WZROK.

U NAS ZREALIZUJESZ 
RECEPTĘ NA OKULARY.  

ZA

ZŁ1 *

ZDROW
IE
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ZDROWIAKrok w stronę
  OD   1499
         OD   1999

 AVET KURKUMA + PIPERYNA, 
ŻEŃ-SZEŃ FORTE + MACA 
 zioła, 30–60 kaps. 
 cena za opak. 

    1999
           2249

 DOPPELHERZ AKTIV 
 witaminy i minerały Na wątrobę 
Complex, 30 kaps. 
 cena za opak. 

  OD   2799
         OD   4099

DUREX 
 gadżety 
 cena za szt. 

  -20  %
CAŁA SERIA

 MOLEKIN 
 zestaw witamin i składników 
mineralnych 

  OD   499
         OD   799

VISCOPLAST 
plastry, różne rodzaje  
 cena za opak. 

    3699
           4299 FALVIT 

 zestaw witamin 
i składników mineralnych 
dla kobiet , 60 tabl.
 cena za opak. 

  -20  %

  OD   799
         OD   999

LORTAN 
MOSKITO 
 opaska i plastry 
na komary, 18 szt. 
 cena za opak. 

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SOFLENS 59 
miesięczne soczewki 
kontaktowe, 6 szt.

SOFLENS DAILY DISPOSABLE
jednodniowe jednorazowe soczewki 
kontaktowe, 30 szt.
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  -20  %
CAŁA MARKA

  -25  %
CAŁA MARKA

 FINISH 
 produkty do zmywarek 

  -20  %
 YOPE 
 produkty 
do sprzątania 
i zmywania  

  2+1 
ZA 1 GROSZ

CAŁA MARKA

 DOMESTOS 
 płyny, żele, zawieszki do toalet  
 Produkt za 1 grosz najtańszy lub 
w tej samej cenie. Produkt za 1 grosz 
dostępny na półce. 

  -25  %
 AROMA HOME 
 produkty do sprzątania 

  -25  %
 VELVET 
 wybrane papiery toaletowe 

  -30  %
 SUNDAY 
 artykuły gospodarstwa domowego 
 Promocja nie dotyczy Sunday Eco. 

  -25  %
CAŁA MARKA

 ONLY ECO 
 produkty do sprzątania 

  -20  %
 DR.BECKMANN 
 produkty do prania i sprzątania 

 WOOLITE 
 produkty do prania 

  -20  %
 SILAN 
 płyny do płukania 
i zmiękczania tkanin 

  -20  %
CAŁA MARKA

 AIR WICK 
 świeczki, patyczki zapachowe, 
odświeżacze powietrza oraz wkłady 

  -30  %
CAŁA MARKA

 VACO 
 produkty 
przeciw 
owadom 
i łagodzące 
skutki ukąszeń 

NATU
RALNE

NATU
RALNE



Wymieniaj swoje punkty 
na Sup erNAGRODY i ciesz się latem*

*SuperNagrody można odebrać wyłącznie w drogeriach stacjonarnych po okazaniu karty LifeStyle.

Sprawdź cały katalog nagród oraz swoje punkty 
za zakupy w aplikacji mobilnej Super-Pharm 
lub na www.superpharm.pl/lifestyle

LATO PEŁNE
Sup erNAGRÓD!

Każdy wydany 1 zł = 1 pkt w Klubie

  1000 pkt.
 PERFECTA 
 mgiełka z brokatem do ciała, 
różne rodzaje, 200 ml 

  800 pkt.

  500 pkt.

  1100 pkt.

  1250 pkt.

  800 pkt.

  550 pkt.
 LIFE 
 zestaw butelek podróżnych 

  900 pkt.
 LIRENE ESPRESSO 
 pianka samoopalająca, 
150 ml 

 LIRENE MOCCA 
CREAM 
 nawilżający krem stopniujący 
opaleniznę, 200 ml 

 LIFE 
PANTHENOL 10% 
 pianka do ciała, 150 ml 

 DAX SUN ACTIVE 
 transparentny spray ochronny 
SPF 30, 200 ml   900 pkt.

 KOLASTYNA SUN EKO 
 ochronna emulsja 
do opalania SPF 30, 150 ml   700 pkt.

 KOLASTYNA SUN EKO 
 ochronny krem do twarzy SPF 30, 50 ml 

  1000 pkt.
 KOLASTYNA SUN EKO 
 ochronna emulsja do opalania, spray, 30 ml 

 BROS 
 spray na komary 
i kleszcze, 180 ml 

  1100 pkt.
 DAX SUN 
 olejek do opalania SPF 30, 200 ml 

 DAX SUN 
 żel chłodząco-łagodzący 
po opalaniu, 200 ml 

Pobie� JUŻ TERAZ!
APLIKACJĘ

Zeskanuj kod aparatem w swoim smartfonie.



TYLKO

  -10  %

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 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 11) Promocje nie dotyczą duopacków oraz produktów w promocyjnych powiększonych opakowaniach. 12) Ceny produktów w internetowej drogerii Super-Pharm mogą się 
różnić od cen w drogeriach stacjonarnych i od cen przedstawionych w folderze.

  -30  %
CAŁA SERIA

SVR SUN 
SECURE 
 dermokosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu 

BIOTRUE ONE DAY
soczewki kontaktowe 
jednodniowe
cena za opak.

    6999
           7999

*Przy zakupie wybranych produktów dla dzieci za min. 59,99 zł rabat na mleko 10%. Rabat nie dotyczy marek Enfamil, Capri Care i mleka początkowego dla niemowląt.

P� y zakupach
ZA 59,99 ZŁ
Z KATEGORII: 
•AKCESORIA •JEDZENIE
•PIELĘGNACJA •HIGIENA DZIECIĘCA
MLEKO DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

-10% TANIEJ*

  -30  %
CAŁA MARKA

  -40  %

 MAYBELLINE 
 kosmetyki do makijażu 

  -30  %
PERFECTA 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

9-22.06 9-22.06

Z TVZ TVPRODUKTY
9-15.06

TYLKO

9-22.06



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



