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Oferta obowiązuje w drogeriach 
Super-Pharm, wybrane oferty dostępne

 są na superpharm.pl

Ważna od 23.06.2022 r. do 6.07.2022 r. 
lub do wyczerpania produktów promocyjnych. 

Promocje nie łączą się.
BĄDŹ Z NAMI

W KONTAKCIE

 3499
        5999

AVÈNE
woda termalna, 300 ml
cena za 100 ml – 11,66 zł

  -40 %
CAŁA MARKA

DO

NATURALME
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy, 
ciała oraz włosów

KUPON TYLKO 
w aplikacji*

BELLA AURORA
przeciwsłoneczny krem ochronny SPF 50+ 
przeciw przebarwieniom skóra mieszana 
i tłusta, 50 ml
cena za 100 ml – 79,98 zł

3

2

1

 3999
        8599

*Aktywuj kupon w aplikacji mobilnej. Kupon może być wykorzystany tylko w drogeriach 
stacjonarnych, tylko raz i wyłącznie z kartą LifeStyle.

SUMMER
SALE!
SUMMERSUMMERSUMMERSUMMERSUMMERSUMMERSUMMERSUMMER

Łączy nas lato

2

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

OD 4999
        OD 5999

SUPLEMENT DIETY

SUMMER
SALE!
SUMMER

Łączy nas lato
SUMMER

Łączy nas lato
SUMMER

DROGERIA

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE

NO
WOŚĆ



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: Oeparol, kapsułki wspomagające 
kondycję skóry, 60 kaps., w cenie 18,99 zł, Dermedic Regenist, naprawczy 
krem pod oczy, 15 ml, w cenie 19,99 zł oraz Meridol, pasty do zębów, 
75 ml, w cenie od 10,99 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
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OD 1099
        OD 1849

MERIDOL
pasty do zębów, 75 ml
cena za 100 ml – 14,65–19,99 zł

 1999
        8299DERMEDIC 

REGENIST
naprawczy krem 
pod oczy, 15 ml

cena za 100 ml – 133,27 zł

 1999
        OD 3499 NATU

RALNE

EQUILIBRA DERMO-GEL
żele aloesowe, 150 ml
cena za 100 ml – 13,33 zł

 2599
        4999LIERAC HOMME

antyperspirant roll-on, 50 ml
cena za 100 ml – 51,98 zł

BATISTE
wybrane suche 
szampony, 200 ml

 3199
        OD 3999

BRITA MAXTRA 
HARD WATER, PURE 
PERFORMANCE
wymienne wkłady filtrujące 
wodę, 2 szt.
cena za opak.

  -30 %DO

CAREFREE
wkładki higieniczne

 1899
        3399

OEPAROL
kapsułki 
wspomagające 
kondycję skóry, 
60 kaps.
cena za opak.

SUPLEMENT DIETY

 1099
        1549

LITORSAL
24 tabletki musujące 
+ Magnez + wit. B6
tabletki musujące 
gratis 
cena za zestaw

  -30 %
  -40 %

SUPLEMENT DIETY



NATU
RALNE

POLECAMYGorąco NATU
RALNE

 1499
        3999

JOWAÉ
nawilżająca wodna 
mgiełka, 100 ml

 3299
        4599

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

  -20 %
CAŁA MARKA

JOHN FRIEDA
kosmetyki do pielęgnacji włosów

OLD SPICE
dezodoranty-antyperspiranty, 
50 ml, 150 ml
cena za 100 ml  – 7,99–23,98 zł

 1799
        2649

MAXIGRA FEMINA
nawilżający żel intymny, 75 ml
cena za 100 ml – 23,99 zł

OD 799
        OD 999

LORTAN
plastry i bransoletka 
na komary
cena za opak.

OD 999
        1299

 1249
        1699

 1199
        OD 1349

ORYAL
uzupełnia 
elektrolity, 
15–20 tabl. 
musujących
cena za opak.

OD 1999
        2499

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

YOPE
mydła w płynie, 500 ml, zapasy 
cena za 100 ml – 2,50 zł

  -30 %
  -20 %

CAŁE SERIE

LA ROCHE-POSAY 
LIPIKAR, CICAPLAST
dermokosmetyki 
do pielęgnacji i oczyszczania 
twarzy oraz ciała

  -30 %
L’ORÉAL CASTING, 
EXCELLENCE, 
PRÉFÉRENCE, MAGIC 
RETOUCH, ELSEVE
kosmetyki do pielęgnacji 
oraz koloryzacji włosów

NATU
RALNE

 5999
        8999

HOLIKA HOLIKA 
WATERPROOF
krem przeciwsłoneczny, 100 ml 

SUPLEMENT DIETY



WYPRZEDAŻ

OD 1399
        OD 2499

WOW!, 
PUSHEEN, 

AYUMI 
żel, 150 ml lub 

peeling, 150 ml 
lub maseczka 

+ opaska, 
zestawy

cena za zestaw

 3499
        3999

JOWAÉ 
ENERGETYZUJĄCE 
NAWILŻENIE
woda micelarna, 50 ml + witaminowy 
żel, 15 ml + żel pod oczy, 3 ml 
+ krem-maska, 15 ml, zestaw 
cena za zestaw

 999
        2399 ALLERCO

pomadka 
ochronna do ust 
z filtrem UVA/UVB 
SPF 30, 4,9 g
cena za 100 g 
– 203,88 zł

OD 3899
        OD 7399

LIERAC
SUPRA RADIANCE ANTI-OX
krem odnawiający, 15 ml, 
HYDRAGENIST żel-krem, 30 ml 
cena za 100 ml – 173,30–259,93 zł

 2999
        8699

NUXE CRÈME FRAÎCHE 
DE BEAUTÉ RICHE 
ANTI-POLLUTION
krem do skóry suchej i bardzo 
suchej, 30 ml  
cena za 100 ml – 99,97 zł

 7999
        11999

DERMIKA GOLD 
REKONSTRUKTOR 
MŁODOŚCI 65+
krem dzienno-nocny, 50 ml 
+ krem-maska, 50 ml, zestaw
cena za zestaw

 2499
        5599

UZDROVISCO 
ROKITNIK
całodniowy krem 
nawadniający, 
60 ml 
cena za 100 ml 
– 41,65 zł

 1499
        2999

PIL'ATEN
czarna maska do twarzy typu 
peel-off z aktywnym węglem, 60 ml
cena za 100 ml – 24,98 zł

OD 2699
        OD 3499

TOŁPA SEBIO
peeling 3 enzymy, 40 ml 
+ krem dzienno-nocny lub maska, 
40 ml, zestawy
cena za zestaw

 1799
        3499

NUXE RÊVE DE MIEL
krem do rąk i paznokci, 30 ml 
cena za 100 ml – 59,97 zł

 1699
        3899

BIODERMA BIPHASE 
LIPO ALCOOLIQUE
płyn antybakteryjny, 100 ml

Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm. Promocje do wyczerpania zapasów.

  -65 %DO

NATU
RALNE

NATU
RALNE

NATU
RALNE

NATU
RALNE

KORE
AŃSKIE



  -20 %
CAŁE SERIE

  -25 %
REXONA
wybrane 
dezodoranty-
-antyperspiranty, 
50–150 ml

  -20 %
CAŁA SERIA

NIVEA SUN
kosmetyki do opalania 
i po opalaniu

  -40 %DO
LIFE
akcesoria 
przydatne 
w podróży

 799
        1199

JOANNA 
KONOPIE
wcierki do włosów, 
100 ml

 999
        1799 LIFE 

PANTHENOL
pianka 15%, 
150 ml 
cena za 100 ml 
– 6,66 zł

 3999
        5799

PERSIL UNIVERSAL, 
COLOR
kapsułki do prania, 41 szt.
cena za opak.

  -30 %
CAŁA MARKA

NATURTINT
produkty do stylizacji 
oraz koloryzacji włosów

ZIAJA 
SOPOT SUN, 
ZIAJKA SUN
produkty 
do opalania 
i po opalaniu

  -20 %
FINISH
wybrane tabletki, 
kapsułki do zmywarki

  -50 %DO LIFE
akcesoria do włosów

OD 1699
        OD 2349

SCHOLL FRESH STEP
dezodoranty do stóp lub butów, 
150 ml
cena za 100 ml – 11,33–14,66 zł

YOPE WOOD
żele pod prysznic 
oraz szampony 
do włosów, 
300–400 ml
cena za 100 ml 
– 3,75–5,00 zł

 1499
        2199

  -40 %
ECODENTA
wybrane pasty 
do zębów

NATU
RALNE

NATU
RALNE
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  -40 %
CAŁA MARKA

BELLA AURORA
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

  -20 %
  -30%

VICHY
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz włosów
Promocja nie dotyczy kuracji do włosów 
w ampułkach.

  -20 %
  -30%

CERAVE
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

  -30 %
CAŁA MARKA

SUNEW MED
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

  -20 %
CAŁA SERIA

PHARMACERIS 
REGENOVUM
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

 19499
SESDERMA
Reti Age krem-żel, 
50 ml + Azelac Ru 
emulsja 
rozświetlająca 
SPF 50, 50 ml, 
zestaw 
cena za zestaw
Produkty dostępne 
w wybranych 
drogeriach 
Super-Pharm. OD 5999

        OD 8999 NUXE
suchy olejek, 50 ml 
+ peeling, 30 ml + mini 
suchy olejek, 10 ml, zestawy
cena za zestaw

  -20 %
DERMENA
dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów
Promocja nie dotyczy serii Sun Protect. 

  -30 %
CAŁA MARKA

KLORANE
dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów 
oraz twarzy i ciała

OD 1999
        OD 2599

HELP 4 SKIN
wybrane produkty 
do leczenia skóry, 
20 g, 75 g, 50 ml
cena za 100 g – 53,32–99,95 zł,
cena za 100 ml – 83,98 zł



KOSMETYKI 
DO PIELĘGNACJI
I OCZYSZCZANIA 

TWARZY

KOSMETYKI  
DO PIELĘGNACJI  
I OCZYSZCZANIA 

TWARZY

Pielęgnacja

7

OKAZJI
S ezon p ełen

  -20 %
CAŁA MARKA

  -30%

IWOSTIN
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 

  -20 %
CAŁA SERIA

EMOTOPIC
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

  -30%

  -20 %
CAŁA MARKA

EMOLIUM
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 

  -20 %
  -30%

MIXA
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy

  -30 %

  -20 %   -30%

 4699
        5999 NIVEA 

CELLULAR HYALURON, 
PHYTO RETINOL
serum, 30 ml
cena za 100 ml – 156,63 zł

  -20 %
LIFE SPA
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

 8499
        OD 9999

BIODERMA SENSIBIO, 
SÉBIUM, HYDRABIO
wody micelarne, 2 x 500 ml
cena za opak. 

KORE
AŃSKIE

NO
WOŚĆ
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  -40 %
L’ORÉAL
kosmetyki do makijażu

ZA 1 GROSZ
PRZY ZAKUPIE ZA MIN. 50 ZŁ

CATRICE
Przy zakupie kosmetyków Catrice 
za min. 50 zł otrzymasz lakier do paznokci nr 94 
lub lakier do paznokci nr 03 za 1 grosz. 

  -40 %
CAŁE MARKI

BOURJOIS, RIMMEL, MAX 
FACTOR, SALLY HANSEN
kosmetyki do makijażu

  -40 %
MAYBELLINE
kosmetyki do makijażu

  -40 %
  -30 %
LIFE
akcesoria i kosmetyki 
do pielęgnacji i stylizacji rzęs

 1299
        1599

NIVEA
dwufazowe 
płyny 
do demakijażu, 
125 ml
cena za 100 ml 
– 10,39 zł

  -20 %
  -20 %

ZIAJA
wybrane 
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy

LIFE
gąbki do makijażu

NO
WOŚĆ  -25 %

CAŁA SERIA

I HEART 
REVOLUTION 
DISNEY
kosmetyki do makijażu 

kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 



  -30 %

  -20 %

  -50 %

  -25 %

%%

Bo ECO to jest to!
PRODUKTY NATURALNE

HERBAL 
CARE*

kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 

twarzy

ORIENTANA*
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

  -30%

  -20%
LIRENE
wybrane 

kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 

twarzy
EQUILIBRA 

ALOE
kosmetyki 

do pielęgnacji 
i oczyszczania 

twarzy

ONLY BIO*
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

 2399
        4299

 1199
        1949

HOLIKA 
HOLIKA

wielofunkcyjny żel 
aloesowy, 250 ml

cena za 100 ml – 9,60 zł

HOLIKA HOLIKA
wielofunkcyjny żel 
aloesowy, 55 ml
cena za 100 ml – 21,80 zł

SUKIN
kosmetyki 
do pielęgnacji włosów, 
125–500 ml
cena za 100 ml 
– 5,40–21,59 zł 

CAŁA MARKA

VIS PLANTIS
kosmetyki 

do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów, pianki 
oraz żele do higieny 

intymnej

CAŁA SERIA

BIOÉLIXIRE
ISTOTA NATURY

kosmetyki do pielęgnacji 
włosów

CAŁA SERIA

YOPE 
RABARBAR 
I RÓŻA
balsam do ciała, 
mydło, krem do rąk

BEBIO
dezodoranty 
i kremy do rąk

SUNDAY ECO
płyny do mycia 
naczyń i sprzątania 
domu, 750 ml

 2699
CAŁA MARKA

        3999

*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

WEGAŃ
SKI

WEGAŃ
SKI

WEGAŃ
SKI

WEGAŃ
SKI
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  -60 %DO
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 11999
        14999

HUGO BOSS 
MA VIE
damska woda 
perfumowana, 30 ml
cena za 100 ml 
– 399,97 zł

DIOR JOY
damska woda 
perfumowana, 
30 ml
cena za 100 ml 
– 1033,30 zł

 9999
        12999 CACHAREL NOA

damska woda 
toaletowa, 30 ml
cena za 100 ml 
– 333,30 zł

 45999
        53999

GIORGIO ARMANI 
MY WAY
damska woda perfumowana, 
90 ml
cena za 100 ml – 511,10 zł

 8999
        14999

CALVIN KLEIN 
OBSESSION
damska woda 
perfumowana, 30 ml
cena za 100 ml 
– 299,97 zł

 12999
        13999

VERSACE BRIGHT 
CRYSTAL
damska woda toaletowa, 
30 ml
cena za 100 ml – 433,30 zł

 24999
        29999

 30999
        31999

VERSACE CRYSTAL NOIR
damska woda perfumowana, 
50 ml
cena za 100 ml – 499,98 zł

 7999
        14499

LANVIN 
JEANNE

damska woda 
perfumowana, 30 ml

cena za 100 ml 
– 266,63 zł

 10999
        34999 CALVIN KLEIN 

WOMEN
damska woda 
perfumowana, 50 ml
cena za 100 ml 
– 219,98 zł

 12999
        19499

BURBERRY WEEKEND
damska woda perfumowana, 
100 ml

 10999
        30999

ESCADA 
CELEBRATE N.O.W.
damska woda 
perfumowana, 80 ml
cena za 100 ml – 137,49 zł

 13499
        22999

CALVIN KLEIN 
REVEAL

damska woda 
perfumowana, 100 ml



PERFUMY
  -60 %DO

perfum
y
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 14999
        31999

AZZARO 
CHROME
męska woda 
toaletowa, 100 ml

 31999
        39999

CAROLINA HERRERA BAD BOY 
męska woda toaletowa, 100 ml

 15999
        19499

AZZARO 
WANTED

męska woda 
toaletowa, 50 ml

cena za 100 ml 
– 319,98 zł 14999

        28999

HUGO BOSS BOTTLED UNITED
męska woda toaletowa, 50 ml
cena za 100 ml – 299,98 zł

 7999
        9999

CALVIN KLEIN 
BE

męska woda 
toaletowa, 50 ml

cena za 100 ml 
– 159,98 zł

 7499
        8299

LANVIN OXYGENE 
HOMME
męska woda toaletowa, 100 ml

 14999
        33999

LACOSTE 
L’HOMME 
INTENSE
męska woda 
toaletowa, 100 ml

 5999
        6399

CALVIN KLEIN CK2
damsko-męska woda toaletowa, 
30 ml
cena za 100 ml – 199,97 zł

 9999
        18999

HUGO BOSS 
ORANGE

męska woda 
toaletowa, 40 ml

cena za 100 ml 
– 249,98 zł

 9999
        22999

CALVIN KLEIN 
CK FREE

męska woda 
toaletowa, 50 ml

cena za 100 ml 
– 199,98 zł

 17999
        29999

DOLCE & GABBANA  
POUR HOMME
męska woda toaletowa, 75 ml
cena za 100 ml – 239,99 złCALVIN KLEIN OBSESSION

męska woda toaletowa, 125 ml
cena za 100 ml – 151,99 zł

 8999
        13999

VERSACE BLUE 
JEANS
męska woda toaletowa, 
75 ml
cena za 100 ml – 119,99 zł

 9999
        16999
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okazjeGORĄCE

  -20%
CAŁA MARKA

ZEW
produkty do pielęgnacji dla mężczyzn

  -20 %

NO
WOŚĆ

INVISIBOBBLE
gumki do włosów

NO
WOŚĆ

  -20%
CAŁA SERIA

BIOÉLIXIRE 
GĘSTE 
WŁOSY
kosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów

  -25 %
CAŁA MARKA

GLISS
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i koloryzacji włosów

  -30 %
CAŁE MARKI

GARNIER FRUCTIS, 
BOTANIC THERAPY, 
COLOR NATURALS, 
SENSATION, OLIA
kosmetyki do pielęgnacji 
oraz koloryzacji włosów

  -25 %
WOODY’S
produkty do stylizacji włosów

NERÀ
szampony do włosów, 
różne rodzaje, 200 ml
cena za 100 ml – 15,00 zł

 2999
CAŁA MARKA

        3999

RIÀH
kosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów, 
200–250 ml
cena za 100 ml 
– 22,50–27,00 zł

OD 4499
CAŁA MARKA

        OD 5999

GOT2B
pasta do włosów, 
100 ml

 1599
        2299

LIVE
kreda koloryzująca,  
różne odcienie

 1699
        2299

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ

WEGAŃ
SKI

NATU
RALNE



Pielęgnacja
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  -25 %
PALMOLIVE
wybrane żele pod prysznic, mydła 
w płynie, 300 ml, 500 ml, 1 l

 1149
        1449

MIXA
balsamy do ust, 4–4,7 g
cena za szt.

  -25 %DO

GARNIER, 
MIXA
wybrane mleczka 
do ciała, kremy 
do rąk i stóp

  -30 %
CAŁA SERIA

TOŁPA SPA DETOX
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 

OD 799
OD 1249

BLISTEX CLASSIC, MEDPLUS
balsamy do ust, 4,25 g
cena za szt.

  -25 %
CLEANIC
wybrane chusteczki 
nawilżane, patyczki 
higieniczne

  -20 %
LIFE
płatki i patyczki kosmetyczne
Promocja nie dotyczy zestawów. 

 699
        999

LIFE
torby bawełniane
cena za szt.

  -20 %
LIFE
skarpetki, bielizna 
cięta laserowo  19999

        24999 URGO TENS
elektrostymulator 
do ładowania, łagodzi 
bóle mięśniowe
cena za opak.

NO
WOŚĆ

 1099
        1199

GARNIER
dezodoranty w sprayu, 150 ml 
cena za 100 ml – 7,33 zł

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE

NATU
RALNE
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  -25 %

  -30 %
CAŁA SERIA  -30 %

AA INTYMNA
produkty do higieny intymnej

 999
        1499

BELLA BIO BASED
podpaski higieniczne, 7 szt.,10 szt.
cena za opak.

  -25 %
CAŁA MARKA

BIC
maszynki do golenia, 
wymienne wkłady

  -20 %DO DISCREET
wybrane wkładki higieniczne   -20 %

LIFE
specjalistyczne podpaski i bielizna 
chłonna na nietrzymanie moczu, 
9–12 szt.

  -20 % O.B. EXTRA PROTECT, 
ORGANIC
tampony higieniczne, 16–36 szt.

WILKINSON
wybrane maszynki do golenia, 
wymienne wkłady

  -20 %
NATURELLA
wybrane podpaski 
oraz wkładki higieniczne

NATU
RALNE

 1399
        2299

YOPE ALOES 
I LUKRECJA 
LUB GERANIUM 
I ŻURAWINA
żele do higieny 
intymnej, 300 ml
cena za 100 ml – 4,66 zł

EVELINE ALOE VERA
produkty do depilacji

PIELĘGNACJA
Letnia

  -30 %

NO
WOŚĆ

GILLETTE
wybrane maszynki do golenia

 999
        OD 1199

TAMPAX COMPAK
tampony higieniczne, 16 szt.  
cena za opak.

NO
WOŚĆ

NO
WOŚĆ
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  -20 %

  -25 %
CAŁA MARKA

  -25 %
CAŁA MARKA

BLANX
produkty do higieny jamy ustnej

  -20 %
CAŁA MARKA

ORAL-B
produkty do higieny jamy ustnej

AQUAFRESH
wybrane produkty 
do higieny jamy ustnej

OD 2799
        OD 3499

MARVIS
pasty do zębów, 85 ml
cena za 100 ml – 32,93–41,16 zł

  -25 %
CAŁA MARKA

BIOREPAIR
produkty do higieny jamy ustnej

  -20 %
LIFE DENTAL
akcesoria do higieny jamy ustnej

CURAPROX
produkty do higieny jamy ustnej

  -25 %
COLGATE
wybrane szczoteczki do zębów

NATU
RALNE

  -25 %
ECODENTA
wybrane produkty do higieny jamy 
ustnej

  -20 %
CAŁA MARKA

ELGYDIUM
produkty do higieny jamy ustnej 

NO
WOŚĆ

 1599
        OD 2299

LISTERINE 
ADVANCED 
WHITE, TOTAL 
CARE, CLEAN 
& FRESH, 
NATURALS 
GUM 
PROTECTION
płyny do płukania 
jamy ustnej, 500 ml
cena za 100 ml 
– 3,20 zł
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  -20 %
  -20 %
CAŁA MARKA

  -20 %

  -20 %

  -30 %
CAŁA SERIA

  -20 %

PAMPERS
wybrane pieluszki 
i chusteczki 
nawilżane 
dla dzieci 

JACK N’JILL
produkty do higieny 
jamy ustnej dla dzieci

BOBOVITA BIO
posiłki w słoikach dla dzieci, 
125 g, 190 g, 250 g
BOBOVITA
deserki w tubkach, 80 g

JOHNSON’S
BABY
wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji i oczyszczania 
ciała oraz włosów dla dzieci

  -20 %
LIFE BABY’S
produkty dla dzieci i mam
Nie dotyczy pieluch, 
pieluchomajtek i pieluch 
do pływania.

  -20 %DO

BAMBINO
wybrane produkty 
do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów dla dzieci

LIRENE BĘDĘ 
MAMĄ 
wzmacniające serum 
przeciw rozstępom, 
200 ml, żelowy 
olejek ujędrniający, 
150 ml 

GERBER 
ORGANIC
dania, kaszki, 
deserki 
dla dzieci

  -25 %
BIO-OIL
specjalistyczne 
olejki 
do pielęgnacji 
ciała, 60–200 ml

  -30 %
LOVI
wybrane akcesoria 
dla dzieci

NESTLÉ 
NAN 
EXPERTPRO 
HA 2, HA 3
mleko 
modyfikowane, 
800 g
cena za 100 g 
– 8,12 zł

 6499
        6999

NATU
RALNE

NATU
RALNE

BELKA
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 2799
        3199

CHELA-MAG B6
magnez wysoko przyswajalny, 
60 kaps., blistry
cena za opak.

OD 949
        OD 1399

ACTIVE PLAST
wybrane plastry opatrunkowe
cena za opak.

 3499
        5199

HYABAK
krople do oczu, 10 ml
cena za 100 ml – 349,90 zł

 2299
        2799

MAGNEFAR B6
JUNIOR
syrop o smaku 
malinowym, 120 ml
cena za 100 ml – 19,16 zł

 1699
        2299

ASCORVITA 
MAX
pomocna w stanach 
przeziębieniowych, 
30 tabl.
cena za opak.

 2699
        3499

NOVANOC 
POTRÓJNE 
WSPARCIE
preparat 
uspokajający 
i ułatwiający 
zasypianie, 16 tabl.
cena za opak.

 5999
        7299

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

 1399
        1699

DOPPELHERZ AKTIV 
MAGNEZ-B6 CYTRYNIAN
witaminy i minerały, 30 tabl.
cena za opak.

 12499
        18569

DOPPELHERZ SYSTEM 
KOLLAGEN BEAUTY
kolagen w ampułkach, witaminy 
i minerały, które pomagają 
zadbać o naturalne piękno 
skóry, 30 amp.
cena za opak.

 1099
        1549

BODYMAX
zestaw witamin 
i minerałów, 
20 tabl. 
musujących
cena za opak.

I WSPÓLNY CZAS
Dbamy o zdrowie

AIR OPTIX AQUA, 
AIR OPTIX PLUS 

HYDRAGLYDE, DAILIES 
AQUACOMFORT PLUS, 

DAILIES TOTAL 1, 
PRECISION 1

soczewki kontaktowe

  -20 %

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

NO
WOŚĆ
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  -25 %
SOMAT
wybrane produkty do zmywarek

  -20 %
CAŁA MARKA

VANISH
produkty do prania

  -25 %
LENOR
wybrane płyny do płukania 
i zmiękczania tkanin

  -25 %
FROSCH 
wybrane 
produkty 
do sprzątania

 6499
        8199 NATURE’S WICK 

BY WOODWICK
świece zapachowe 
średnie, 284 g
cena za szt.

  -35 %
SANYTOL
produkty dezynfekujące 
do sprzątania

 2899
        4099

PERSIL POWER CAPS
kapsułki do prania, Color, Universal, 28 szt. 
cena za opak.

  -20 %
CAŁE MARKI

OFF!, RAID 
produkty przeciw owadom 
i łagodzące skutki ukąszeń

  -25 %
LOVELA 
wybrane produkty do prania

  -20 %
LIFE
papiery toaletowe

ŚWIEŻOŚĆlata

 2399
        3199

PERWOLL
kapsułki do prania, 19 szt.  
cena za opak.

NATU
RALNE

 649
        949

PRESTO
chusteczki nawilżane 
do sprzątania, różne rodzaje, 16–72 szt. 
cena za opak.
Promocja nie dotyczy ściereczek uniwersalnych 
Eco Zielona Herbata i Ogórek, 60 szt.



Pobie�

Zeskanuj kod aparatem w swoim smartfonie.

Z APLIKACJĄ
W KLUBIEmasz wię�j!

Zeskanuj kod aparatem w swoim smartfonie.

NOWĄ
APLIKACJĘ

JUŻ TERAZ!

Sup erKUPONY DOSTĘPNE 
TYLKO W APLIKACJI MOBILNEJ SUPER-PHARM.

TYLKO DO 6 LIPCA*

*Aktywuj kupony w aplikacji mobilnej. Kupony mogą być wykorzystane tylko w drogeriach 
stacjonarnych, tylko raz i wyłącznie z kartą LifeStyle. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. 
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

BELLA AURORA
przeciwsłoneczny krem ochronny 
SPF 50+ przeciw przebarwieniom 
skóra mieszana i tłusta, 50 ml

39,99 zł 85,99 zł

Pobie�

LIERAC 
Supra Radiance Anti-Ox Krem 
odnawiający, 15 ml

36,99 zł 73,99 zł



NATU
RALNE

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.

 1999
        3499

BIOSEPTE
antybakteryjny 

żel dezynfekujący 
do rąk, 500 ml

cena za 100 ml 
– 4,00 zł   -25 %

CAŁA SERIA

DAX SUN
kosmetyki do opalania 
i po opalaniu

 1999
        5299

LIERAC 
HYDRAGENIST
nawilżająca mgiełka 
do twarzy, 30 ml 
cena za 100 ml – 66,63 zł

  -20 %
CAŁA SERIA

KOLASTYNA 
SUN

kosmetyki 
do opalania 

i po opalaniu

 3499
        5699

DERMEDIC 
HYDRAIN3

HIALURO
płyn micelarny, 

2 x 500 ml    
cena za zestaw

 1499
        OD 1999

SCHOLL
skarpetki 
do pielęgnacji stóp
cena za opak.

  -20 %
BIODERMA
płyny micelarne, 100 ml

  -25 %
SORAYA
minikosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała

 4999
        7499

NUXE
krem do twarzy 15 ml + balsam do ciała 
30 ml + żel do mycia twarzy i ciała 30 ml 
+ krem do rąk 15 ml, zestaw
cena za zestaw

  -20 %
LIERAC, 
PHYTO, 
JOWAÉ
minikosmetyki 
do oczyszczania 
twarzy, ciała 
i włosów 
oraz do golenia

OD 799
        1349

LORTAN 
MOSKITO
płyny i spraye 
na komary, 
10–100 ml
cena za 100 ml 
– 9,99–79,90 zł

MINIKOSMETYKIdla wygody w podróży

Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm. Promocja do wyczerpania zapasów.

HITY!
C eno 
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