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    999
           2999

 LIERAC 
SUNISSIME SOS 
 nawilżająco-kojąca 
maska do twarzy 
na tkaninie, 18 ml 
 cena za 100 ml – 55,50 zł 

Oferta obowiązuje w drogeriach 
Super-Pharm, wybrane oferty dostępne

 są na superpharm.pl

Ważna od 7.07.2022 r. do 21.07.2022 r. 
lub do wyczerpania produktów promocyjnych. 

Promocje nie łączą się.
BĄDŹ Z NAMI

W KONTAKCIE

DROGERIA

SUMMER
SALE!

SUMMERSUMMERSUMMER
Two� ymy lato z

  -60  %DO

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

2

  2+1 
ZA 1 GROSZ

 DOVE, AXE, LUX, 
REXONA 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów, dezodoranty- 
-antyperspiranty  
 Produkt za 1 grosz najtańszy 
lub w tej samej cenie. Produkt 
za 1 grosz dostępny na półce. 
Promocja nie dotyczy Dove 
żele pod prysznic, 500 ml, 
mydeł w kostce oraz serii Dove 
DermaSpa. 

1

EDITION BY RIMMEL 
cienie do powiek, eyeliner lub błyszczyk do ust  

KUPON TYLKO  
w aplikacji*

* Promocja naliczy się po aktywowaniu kuponu w aplikacji i zakupach za min. 50 zł 
w drogerii stacjonarnej. Z kuponu można skorzystać tylko raz i wyłącznie z kartą LifeStyle. 
Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Ważna do 21.07.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

  1GROSZ

TYLKO
U NAS

NO
WOŚĆ



SUPER

5

3
MAXI
OKAZJE
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: Bioélixire, olejki 
do pielęgnacji włosów, 20 ml, w cenie 3,99 zł, Uzdrovisco Rokitnik, roślinnie 
aktywne serum nawilżające, 30 ml, w cenie 19,99 zł oraz 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.

Jakość potwierdzona 
certyfi katem Oeko-Tex.
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    399
           699

 BIOÉLIXIRE 
 olejki do pielęgnacji 
włosów, 20 ml 
 cena za 100 ml – 19,95 zł 

    1399
           3499

 NIVEA 
 wybrane płyny micelarne, 
400 ml 
 cena za 100 ml – 3,50 zł 

NATU
RALNE    1999

           5199

 UZDROVISCO ROKITNIK 
 roślinnie aktywne serum 
nawilżające, 30 ml 
 cena za 100 ml – 66,63 zł 

  OD   1699
         OD   2349

 NATURALME 
 hydrolaty do pielęgnacji twarzy, 
ciała oraz włosów, 125 ml 
 cena za 100 ml – 13,59–19,99 zł 

    2999
           6999

 RĘCZNIKI 
PLAŻOWE 
 z frędzlami, 180 x 90 cm, 
różne kolory 
 cena za szt. 

    999
           1699

 DOPPELHERZ AKTIV 
 magnez i potas na skurcze, 
30 tabl. 
 cena za opak. 

  OD   1199
 OD   1599

 ELGYDIUM ANTI-PLAQUE, 
PRZECIWPRÓCHNICOWA, 
NA PODRAŻNIONE 
DZIĄSŁA, SENSITIVE 
 pasty do zębów, 75 ml   
 cena za 100 ml 
– 15,99–25,32 zł 

    3999
         OD   6599

 YANKEE CANDLE 
 świece zapachowe, 340 g  
 cena za szt. 

TYLKO 
DLA KLIENTÓW 
Z KARTĄ LIFESTYLE

SUPLEMENT DIETY

    1499
           1899

 NIVEA 
 antyperspiranty w sprayu 
dla kobiet, 250 ml 
 cena za 100 ml – 6,00 zł 

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE



 LetnieHITY CENOWE

  -30  %
CAŁA MARKA

  -20  %  -20  %
CAŁA MARKA

  -60  %

  -30  %

 KLORANE 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
włosów oraz twarzy i ciała 

 WATERWIPES 
 chusteczki nawilżane dla dzieci 

  -25  %
 BIOVAX 
wybrane  kosmetyki do pielęgnacji 
włosów 

  OD   799
           1349

 LORTAN MOSKITO 
 produkty przeciw komarom, 
10 ml, 100 ml 
 cena za 100 ml – 9,99–79,90 zł 

NO
WOŚĆ

 MUGGA 
 produkty przeciwko owadom 
i łagodzące skutki ukąszeń 

 DUREX 
 wybrane 
prezerwatywy, 12 szt. 
i żele, 200 ml 

    2199
         OD   2649

 SKRZYPOVITA 
 tabletki wzmacniające 
włosy  
 cena za opak. 

    1199
           1549

 BODYMAX 
 tabletki 
musujące wzmacniające 
organizm, różne 
rodzaje, 20 tabl. mus. 
 cena za opak. 

  OD   1199
         OD   1949

NATU
RALNE

 HOLIKA HOLIKA 
 wielofunkcyjne żele aloesowe, 
250 ml, 55 ml 
 cena za 100 ml – 9,60–21,80 zł 

 SUNEW MED 
 aktywator do twarzy, 30 ml, płatki 
pod oczy, 2 szt., maski do twarzy, 
1 szt., 4 szt. 

    999
           1449

 BLISTEX INTENSIVE, 
MEDPLUS, PROTECT PLUS 
 balsamy do ust, 4,25 g, 6 ml  
 cena za szt.  

 NIVEA CELLULAR 
LUMINOUS 
 kosmetyki do pielęgnacji 
twarzy 

SUPLEMENT DIETY

  -20  %

SUPLEMENT DIETY



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

    799
         OD   1599

 L’BIOTICA 
 alginatowe 
maski do twarzy, 
10 g
 cena za 100 g 
– 79,90 zł 

    299
         OD   409

 AA 
 maski, peelingi 
do twarzy, 2 x 4 ml, 
2 x 5 ml 
 cena opak. 

  OD   1399
         OD   2499

 WOW, PUSHEEN, 
AYUMI  
 żel, 150 ml, peeling, 
150 ml, lub maseczka 
+ opaska, zestawy 
 cena za zestaw 

  OD   3799
         OD   7399

 LIERAC SUPRA 
RADIANCE ANTI-OX 
 krem odnawiający, 15 ml
cena za 100 ml – 253,27 zł
LIERAC HYDRAGENIST MAT
żel-krem, 30 ml  
 cena za 100 ml – 173,30 zł 

    3499
           3999

 JOWAÉ ENERGETYZUJĄCE 
NAWILŻENIE 
 zestaw z miniproduktami  
 cena za zestaw 

    1999
           5299

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

    7999
           11999  DERMIKA GOLD 65+ 

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

    10999
           19999

 FOREO LUNA 
PLAY PLUS 
 szczoteczki soniczne 
do mycia twarzy  
 cena za szt. 

    18999
           29999

 FOREO LUNA 
MINI 1 
 szczoteczki soniczne 
do mycia twarzy  
 cena za szt. 

    1399
           3199

 A-DERMA 
 regenerujący krem do rąk, 
50 ml  
 cena za 100 ml – 27,98 zł 

    699
         OD   1699  PERFECTA 

 wybrane peelingi 
do twarzy, 75 ml 
 cena za 100 ml 
– 9,32 zł 

    1699
           3899

 BIODERMA BIPHASE 
LIPO ALCOOLIQUE 
 płyn antybakteryjny, 
100 ml 

SUPEROKAZJE

  -60  %
 BOURJOIS, RIMMEL, 
MAX FACTOR, 
SALLY HANSEN 
 wybrane kosmetyki do makijażu 

NATU
RALNE

    1699
           3499

 NUXE RÊVE DE MIEL 
 krem do rąk i paznokci, 
30 ml  
 cena za 100 ml – 56,63 zł 

na lato

NATU
RALNE   -60  %

 LIRENE 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz do makijażu 

  -60  %DO

NATU
RALNE



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

  -25  %
CAŁA MARKA

 ORGANIK 
BOTANIK 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 

  1+1 
ZA 1 GROSZ

 SKIN TREATS 
 maseczki w płachcie  
 Przy zakupie dwóch sztuk 
produkt tańszy lub w tej 
samej cenie za 1 grosz. 

  OD   899
         OD   1099

 ENTIL 
 żel na oparzenia 
i ukąszenia, 8 g, 30 g 
 cena za 100 g – 53,30–112,38 zł 

    2099
           2699

 SKRZYPOVITA 
PRO 
 szampon, 200 ml 
 cena za 100 ml 
– 10,50 zł 

  -25  %
CAŁA MARKA

 VACO 
 produkty przeciw owadom 
i łagodzące skutki ukąszeń 

  -20  %
CAŁA MARKA

 RAID 
 produkty przeciw 
owadom 

  -25  %
CAŁA SERIA

 LIRENE 
TRUFFLOVE 
 kosmetyki 
do pielęgnacji ciała 

    799
           1039

 LIFE 
 płatki 
kosmetyczne, 
3 x 80 szt. 
 cena za zestaw 

    1899
           2999

 YOPE WIND, 
EARTH, AQUA 
 balsamy do ciała, 
300 ml 
 cena za 100 ml 
– 6,33 zł 

    699
           999

 CAMELEO 
 ziołowe henny 
do włosów, 75 g  
 cena za 100 g – 9,32 zł   -25  %

 RADICAL MED 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji włosów 

 YESHA 
 mydła oraz olejki 
do kąpieli 

  -20  %

  -30  %
 ZIAJA 
 mydła i żele 
pod prysznic 

POSTAW NA TOw lato

TYLKO
U NAS
NATU
RALNE

NATU
RALNE

NATU
RALNE

TYLKO
U NAS

NATU
RALNE

WEGAŃ
SKI

TYLKO
U NAS

KORE
AŃSKIE

NATU
RALNE



Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

WYSOKIE
STĘŻENIE 
SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH 
W HIPOALERGICZNYCH FORMUŁACH

LIFTACTIV
DOPASUJ SERUM DO 
POTRZEB SWOJEJ SKÓRY

REKOMENDOWANE PRZEZ
POLSKIE TOWARZYSTWO
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
I ANTIAGING

DERMO ZNACZY PROFESJONALNA PIELĘGNACJA
De
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  OD   7999
         OD   8999 BIODERMA 

SENSIBIO 
 wody 
micelarne, 
2 x 500 ml, 
2 x 250 ml 
 cena za zestaw 

  -20  %
  -30  %
 LA ROCHE-POSAY,  VICHY  
 podkłady i pudry do makijażu 

  -20  %
  -30  %
CERAVE 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -30  %
  -20  %
VICHY 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  OD    14599
LIERAC ARKÉSKIN, 
HYDRAGENIST, HOMME 
 krem, 50 ml + pianka lub emulsja,
50/25 ml; emulsja, 50 ml + żel pod prysznic, 
50 ml + pianka do golenia, 50 ml 
 cena za zestaw 
 Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.  

  -30  %
  -20  %
CAŁA MARKA

IWOSTIN 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 

  -20  %
CAŁE SERIE

  -30  %

 LA ROCHE-POSAY 
LIPICAR, CICAPLAST 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 

     12499
PHARMACERIS H 
 szampon do włosów, 250 ml + odżywka, 
150 ml + kuracja w sprayu, 125 ml, zestaw 
 cena za zestaw 

  OD   4599
EMOTOPIC 
 emulsja, 400 ml + balsam, 
190 ml lub balsam w piance, 200 ml 
+ pianka myjąca, 200 ml, zestawy 
 cena za zestaw 

  -30  %
  -20  %
CAŁA MARKA

EMOLIUM 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 



KOSMETYKI 
DO PIELĘGNACJI
I OCZYSZCZANIA 

TWARZY

Pielęgnacja

7

PIELĘGNACJA
Wakacyjna

  -25  %
ORIENTANA 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy. 
 Produkty dostępne 
w wybranych drogeriach 
Super-Pharm.  

* 

  -25  %
GARNIER 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -30  %

  -20  %
MIXA 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -40  %
 TOŁPA 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

    799
           999

KORE
AŃSKIE

LIFE 
 płatki pod oczy, 
4 x 2 szt. 
 cena za opak. 

  OD   4999
         OD   5399

CETAPHIL 
PRO OIL CONTROL 
 krem nawilżająco-matujący 
SPF30, 118 ml lub pianka 
do mycia, 236 ml 
 cena za 100 ml – 21,18–58,47 zł 

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE
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TAJNIKI 
LETNIEGO 
MAKIJAŻU

Po� aj

  -40  %
CAŁA MARKA

  -40  %
CAŁE MARKI

  -40  %

  -25  %

  -30  %

  -20  %

MAYBELLINE 
NEW YORK 
 kosmetyki 
do makijażu 

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

L’ORÉAL 
 kosmetyki 
do makijażu 

LIFE 
 odżywki do paznokci, 8–10 ml 

LIFE 
 zmywacze do paznokci 

    7999
           9999

NIVEA HYALURON 
CELLULAR FILLER CUSHION 
 przeciwzmarszczkowy krem-podkład 
w poduszce, 16 g 
 cena za 100 g – 499,94 zł 



  -40  %
  -50  %DO   -25  %

  -20  %

  -30  %

TYLKO
U NAS

%%

%%

Bo ECO to jest to!
PRODUKTY NATURALNE

 EVELINE 
 wybrane kosmetyki 

do pielęgnacji 
i oczyszczania 

twarzy oraz odżywki 
do paznokci     1549

CAŁA SERIA

           2099

 TOŁPA GREEN 
 kosmetyki do pielęgnacji 

włosów, 125–300 ml 
 cena za 100 ml –  5,16–12,40 zł 

    699
           999

 LIFE 
 torby 
bawełniane, 
1 szt. 

 YOPE CEDR I GORZKA 
POMARAŃCZA 

 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 

 LIRENE 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

 SORAYA 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

    1599
           2499

 VENITA 
 ziołowe farby 
do włosów  
 cena za opak. 

 BIELENDA, 
FACE BOOM 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

 ONLY BIO 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 
 Produkty 
dostępne 
w wybranych 
drogeriach 
Super-Pharm.  

CAŁA MARKA

CAŁA SERIA

 NATURE BOX 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów 

CAŁA MARKA  N.A.E. 
 kosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania ciała 
oraz włosów, dezodoranty  

CAŁA MARKA

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

 EQUILIBRA 
 kosmetyki 

do opalania 
i po opalaniu 



PERFUMY

  -60  %DO

    7999
           8999

 ADIDAS BORN STREET 
 męska woda toaletowa, 
30 ml 
 cena za 100 ml – 266,63 zł 

    9999
           29999

 CALVIN 
KLEIN 
CK FREE 
 męska 
woda
toaletowa, 
100 ml 

    11999
           21999

 JOOP! GO 
 męska woda toaletowa, 
200 ml 
 cena za 100 ml – 60,00 zł 

    11999
           19499

 HUGO BOSS HUGO 
 męska woda toaletowa, 75 ml 
 cena za 100 ml – 159,99 zł 

    8999
           13999

 LANVIN L’HOMME 
 męska woda toaletowa, 
100 ml 

    10999
           14499

 CALVIN KLEIN 
CONTRADICTION 
 męska woda toaletowa, 
100 ml 

    18999
           29999

 AZZARO 
WANTED 
 męska woda 
toaletowa, 
100 ml  

    6999
           11999

 JAGUAR 
CLASSIC BLUE 
 męska woda 
toaletowa, 100 ml 

    17999
           24999

 BURBERRY 
MR. BURBERRY 
INDIGO 
 męska woda toaletowa, 
100 ml 

    8999
           24999

 DAVIDOFF 
ADVENTURE 
 męska woda 
toaletowa, 
100 ml 

    9999
           25999

 LACOSTE L’HOMME 
 męska woda toaletowa, 50 ml 

 cena za 100 ml – 199,98 zł 

    24999
           30999

 VERSACE 
EROS 
 męska woda
toaletowa, 
100 ml 

    79



 JOOP! GO 
 męska woda toaletowa, 
200 ml 
 cena za 100 ml – 60,00 zł 

 DAVIDOFF 
ADVENTURE 
 męska woda 
toaletowa, 
100 ml 

    13999
           17999

 HUGO BOSS ORANGE 
 damska woda toaletowa, 75 ml 
 cena za 100 ml – 186,65 zł 

    27999
           30999

 PACO RABANNE LADY MILLION PRIVE 
 damska woda perfumowana, 50 ml 

 cena za 100 ml – 559,98 zł 

    27999
           42999

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

    15999
           19999

 DOLCE & GABBANA 
LIGHT BLUE 
 damska woda toaletowa, 25 ml 
 cena za 100 ml – 639,96 zł 

    9999
           13499

 CALVIN KLEIN ESCAPE 
 damska woda perfumowana, 
100 ml 

    11999
           22999

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

PERFUMY

  -60  %DO

    10999
           21999

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

    13999
           18999

 ELIZABETH ARDEN 
MY FIFTH AVENUE 
 damska woda perfumowana, 50 ml 
 cena za 100 ml – 279,98 zł 

    11999
           12499

 CALVIN KLEIN 
EUPHORIA 
BLOSSOM 
 damska woda toaletowa, 30 ml 
 cena za 100 ml – 399,97 zł 

    12999
           19499

 DOLCE & GABBANA 
3 L’IMPÉRATRICE 
 damska woda toaletowa, 
50 ml 
 cena za 100 ml – 259,98 zł 

    13999
           31999

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

 CALVIN KLEIN ESCAPE 
 damska woda perfumowana, 

    19999
           22999

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

  -25  %
CAŁA MARKA

 COLOR WOW 
 kosmetyki do pielęgnacji 
oraz stylizacji włosów 

NATU
RALNE

    1649
           2199

 YOPE 
ORIENTALNY 
OGRÓD, MLEKO 
OWSIANE LUB 
ŚWIEŻA TRAWA 
 kosmetyki do pielęgnacji 
włosów, 170–300 ml   
 cena za 100 ml – 5,50–9,70 zł 

  -25  %
CAŁA MARKA

 FRUCTIS 
 kosmetyki do pielęgnacji włosów 

    2699
CAŁA MARKA

           3999

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

  -20  %DO

 NIVEA 
 kosmetyki do pielęgnacji włosów 

  -30  %
 JOANNA 
 wybrane 
produkty 
do stylizacji 
włosów 

  1+1 
ZA 50% CENY

 L’ORÉAL 
PRÉFÉRENCE, 
CASTING  
 farby do włosów  
 Za 50% ceny produkt 
najtańszy lub 
w tej samej cenie. 
Produkt za 50% ceny 
dostępny na półce. 

  -20  %
CAŁA MARKA

DO

 HEAD & SHOULDERS 
 kosmetyki do pielęgnacji włosów 

  -30  %
 OGX 
 wybrane 
kosmetyki 
do pielęgnacji włosów 

  -20  %
 WELLAFLEX 
 produkty 
do stylizacji 
włosów 

  -25  %  SYOSS 
 farby 
do włosów  

  -25  %
CAŁA MARKA

 SO!FLOW 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów 

WEGAŃ
SKI

NATU
RALNE

NATU
RALNE



Pielęgnacja
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na zakupyJEST OKAZJA

SUPLEMENT DIETY

    149
           269

 LIFE 
 chusteczki odświeżające, 15 szt.  
 cena za opak. 

  -30  %
 SHEFOOT 
 kosmetyki do pielęgnacji stóp 
 Promocja nie dotyczy owalnej gąbki 
do szlifowania stóp kolor czarny, 1 szt. 

  -30  %
 LE PETIT MARSEILLAIS 
 wybrane żele pod prysznic 

  -25  %
 L’BIOTICA 
 regenerująca lub złuszczająca 
maska do rąk lub stóp, 26–40 ml, 
plastry złuszczające na pięty, 2 szt.  

    4499
           5399

 THERM LINE 
FORTE 
 reguluje 
przemianę 
materii, 60 kaps. 
 cena za opak. 

  -15  %

NATU
RALNE

 LIFE 
 chusteczki bambusowe 

  -20  %
 LIFE 
 rajstopy, pończochy i skarpetki 

  -20  %
CAŁA SERIA

  -30  %

    1099
           1499

 STR8 
 żele pod prysznic, 400 ml   
 cena za 100 ml – 2,75 zł 

  -30  %
CAŁA MARKA

 SHEHAND 
 kosmetyki do pielęgnacji rąk 

  -25  %
CAŁA MARKA

 CAREX 
 mydła i żele antybakteryjne do rąk  

    1499
         OD   1799

 PALMOLIVE 
 żele pod prysznic, 750 ml  
 cena za 100 ml – 2,00 zł 

 GARNIER 
AMBRE 
SOLAIRE 
 kosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu 

NATU
RALNE
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DOPASOWANA DO NAS
P ielęgnacja

  -25  %
 WILKINSON 
 wybrane maszynki do golenia 

  -25  %
 GILLETTE 
 pianki i żele 
do golenia, 
200–250 ml 

    1299
         OD   1599

 LACTACYD 
ANTYBAKTERYJNY, 
PLUS, 
PRZECIWGRZYBICZY, 
PREBIOTIC PLUS 
 płyny do higieny intymnej, 
200 ml  
 cena za 100 ml – 6,50 zł 

    699
           999

NO
WOŚĆ

 BELLA 
 tampony higieniczne, 16 szt. 
 cena za opak. 

  -20  %
 TENA LADY 
 wybrane wkładki higieniczne 

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

  -20  %
 CAREFREE 
 wkładki higieniczne 

 ALWAYS 
ULTRA 
PLATINUM 
 podpaski 
higieniczne, 
22–30 szt. 
 cena za opak. 

    1799
           2749

 GILLETTE FOR 
WOMEN SIMPLY 
VENUS 3 
 maszynki do golenia, 
6 szt. 
 cena za opak. 

  -25  %
CAŁA MARKA

 BIC 
 maszynki do golenia, 
wymienne wkłady 

    799
           1199

 CLEANIC 
SUPER 
COMFORT, 
EXTRA FRESH 
 chusteczki 
do higieny 
intymnej, zestaw 
2 x 10 szt.  
 cena za zestaw 

    1099
         OD   1499

 VIS PLANTIS 
 pianki i żele do higieny intymnej, 170–300 ml 
 cena za 100 ml – 3,66–6,46 zł 

    1249
         OD   1599     1499

         OD   1949

WEGAŃ
SKI

NATU
RALNE



Codzienne zakupy

15

do uśmiechuWIELE OKAZJI

  -20  %
CAŁA MARKA

 PARODONTAX 
 produkty do higieny 
jamy ustnej 

  -25  %
CAŁA MARKA

 JORDAN 
 produkty do higieny jamy ustnej 

  -25  %
 ORAL-B 
 nici dentystyczne 

 BLEND-A-MED
3D WHITE 
 wybrane pasty do zębów, 75 ml 
 cena za 100 ml – 19,99 zł 

NATU
RALNE

  -30  %
CAŁA MARKA

 GEORGANICS 
 tabletki i szczoteczki do mycia 
zębów, nici dentystyczne oraz olej 
do płukania jamy ustnej 

    1099
           1399

 NORDICS 
 pasty do zębów, 50–75 ml 
 cena za 100 ml – 14,65–21,98 zł 

  -25  %
 L’ANGELICA 
 wybrane produkty 
do higieny jamy ustnej 

  -25  %
 ELMEX 
 wybrane produkty 
do higieny jamy ustnej 

    949
           1149

 DENIVIT 
 pasty do zębów, 50 ml  
 cena za 100 ml – 18,98 zł 

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

  -25  %
 BIAŁA PERŁA 
 wybrane produkty 
do higieny jamy ustnej 

    1199
         OD   1549

 COLGATE 
 płyny do płukania 
jamy ustnej, 500 ml 
 cena za 100 ml – 2,40 zł 

    1499
           2099

WEGAŃ
SKI

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE

NATU
RALNE
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  -20  %
 BOBOVITA 
 deserki dla dzieci, 125 g, 190 g 
 Promocja nie dotyczy serii BIO. 

  -30  %
CAŁA SERIA

 CLOCHEE BABY 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
ciała oraz włosów 
dla dzieci 

NO
WOŚĆ

  -20  %
 CANPOL BABIES, 
LOVI 
 wybrane akcesoria 
dla dzieci 

  -20  %DO

  -25  %
 PSI PATROL, 
ŚWINKA PEPPA 
 produkty do kąpieli 
dla dzieci 

 BOBOVITA 
 zupki i obiadki 
dla dzieci, 125 g, 
190 g, 250 g  
 Promocja nie dotyczy 
serii BIO.  

  -20  %
 LIFE BABY’S 
 pieluchy, pieluchomajtki 
i pieluchy do pływania 
dla dzieci, 11–23 szt. 

NO
WOŚĆ

  -20  %
CAŁE MARKI

 BIBS, GO BABY GO 
 akcesoria dla dzieci 

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

  -20  %

    2499
CAŁA SERIA

           3499 BODY BOOM MAMA 
 kosmetyki do pielęgnacji 
ciała, 
90 g, 100–250 ml 
 cena za 100 ml 
– 9,97– 24,99 zł, 
cena za 100 g – 27,77 zł 

    4499
           5199

 PAMPERS PREMIUM 
CARE 3, 4, 5 
 pieluchomajtki 34–48 szt .
 cena za opak. 

  -25  %
BAMBOOLOVE XS, S, M, L, XL 
 pieluszki i pieluchomajtki dla dzieci 

 BAMBOOLOVE 
 bambusowe chusteczki 
nawilżane 60 szt .
 cena za opak.     999

           1299

NATU
RALNE

WEGAŃ
SKI

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE

WEGAŃ
SKI

NO
WOŚĆ

NATU
RALNE



DOSKONALE NADAJE SIĘ DO PIELĘGNACJI 
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH ACUVUE®
I INNYCH WIODĄCYCH MAREK1-3

WIELOFUNKCYJNY PŁYN PIELĘGNACYJNY
DO SOCZEWEK ACUVUETM RevitaLens

Ważna informacja dla osób noszących soczewki kontaktowe: soczewki kontaktowe ACUVUE® mogą być używane do korekcji wzroku. Specjalista określi, czy soczewki kontaktowe będą dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem. W rzadkich przypadkach noszenie soczewek kontaktowych może 
skutkować poważnymi chorobami oczu. Aby uniknąć takich problemów, przestrzegaj harmonogramu noszenia i wymiany soczewek oraz instrukcji postępowania z soczewkami. Nie należy nosić soczewek kontaktowych, jeśli masz infekcję oka, jakąkolwiek chorobę oczu lub chorobę ogólnoustrojową, 
która może wpływać na oko, lub jeśli jesteś uczulony na jakiekolwiek składniki. Jeśli odczuwasz dyskomfort oczu, nadmierne łzawienie, zmiany widzenia, zaczerwienienie lub inne problemy z oczami, zdejmij soczewkę i natychmiast skontaktuj się z okulistą. Aby uzyskać więcej informacji, w tym ostrzeżenia 
i środki ostrożności, przeczytaj instrukcję użytkowania dostępną na stronie internetowej ACUVUE® www.acuvue.pl.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: używaj ACUVUE® RevitaLens MPDS do pielęgnacji miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych, w tym soczewek silikonowo-hydrożelowych (do dezynfekcji, czyszczenia, płukania i przechowywania soczewek). Jeśli jesteś uczulony na 
jakiekolwiek składniki ACUVUE® RevitaLens MPDS, nie używaj go. Aby uniknąć poważnych problemów z oczami, należy koniecznie postępować zgodnie ze wskazówkami specjalisty i wszystkimi instrukcjami na etykietach dotyczącymi prawidłowego użytkowania soczewek i produktów do ich 
pielęgnacji, w tym pojemnika na soczewki. Jeśli wystąpi podrażnienie oczu lub jakakolwiek choroba oczu, natychmiast przerwij noszenie soczewek i skontaktuj się ze specjalistą. Aby prawidłowo korzystać z tego produktu i zapoznać się z pełną listą środków ostrożności, należy przeczytać i zachować 
ulotkę dołączoną do opakowania.
Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. Soczewki kontaktowe wyposażone w filtr UV NIE MOGĄ zastąpić 
pełnej ochrony oczu takiej jak okulary przeciwsłoneczne zatrzymujące promieniowanie ultrafioletowe, ponieważ soczewka nie osłania całej powierzchni oka ani sąsiednich obszarów. Należy nadal stosować okulary przeciwsłoneczne pochłaniające promieniowanie UV, 
zgodnie z zaleceniami specjalisty.
1. Berntsen DA, Hickson-Curran SB, Jones LW, et al. Subjective Comfort and Physiology with Modern Contact Lens Care Products / Subiektywny komfort i fizjologia przy użyciu nowoczesnych płynów do soczewek. Optom Vis Sci. 2016;93(8):809-819.
2. Dane firmy JJV 2017. Wieloośrodkowe badanie trwające 1 miesiąc, z przekazaniem pacjentom soczewek torycznych z senofilconem C, z RevitaLens OcuTec MPDS, noszenie przez 30 dni. N=130 użytkowników noszących regularnie miękkie soczewki toryczne w USA.
3. Dane firmy JJV 2016. Wieloośrodkowe badanie trwające 1 miesiąc, z przekazaniem pacjentom soczewek torycznych z comfilconem A, z RevitaLens OcuTec® MPDS. N=95 osób noszących regularnie miękkie soczewki toryczne w USA.
ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE™ RevitaLens, HYDRACLEAR® są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. SK/2022/06/0456

WIELOFUNKCYJNY PŁYN PIELĘGNACYJNY

 soczewki kontaktowe ACUVUE® mogą być używane do korekcji wzroku. Specjalista określi, czy soczewki kontaktowe będą dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem. W rzadkich przypadkach noszenie soczewek kontaktowych może odpowiednim rozwiązaniem. W rzadkich przypadkach noszenie soczewek kontaktowych może 
strukcji postępowania z soczewkami. Nie należy nosić soczewek kontaktowych, jeśli masz infekcję oka, jakąkolwiek chorobę oczu lstrukcji postępowania z soczewkami. Nie należy nosić soczewek kontaktowych, jeśli masz infekcję oka, jakąkolwiek chorobę oczu lub chorobę ogólnoustrojową, 
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 używaj ACUVUE® RevitaLens MPDS do pielęgnacji miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych, w tym soczewek silikonowo-hydrożelowych (do dezynfekcji, czyszczenia, płukania i przechowywania soczewek). Jeśli jesteś uczulony na 
jakiekolwiek składniki ACUVUE® RevitaLens MPDS, nie używaj go. Aby uniknąć poważnych problemów z oczami, należy koniecznie postępować zgodnie ze wskazówkami specjalisty i wszystkimi instrukcjami na etykietach dotyczącymi prawidłowego użytkowania soczewek i produktów do ich 
pielęgnacji, w tym pojemnika na soczewki. Jeśli wystąpi podrażnienie oczu lub jakakolwiek choroba oczu, natychmiast przerwij noszenie soczewek i skontaktuj się ze specjalistą. Aby prawidłowo korzystać z tego produktu i zapoznać się z pełną listą środków ostrożności, należy przeczytać i zachować 

Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. Soczewki kontaktowe wyposażone w filtr UV NIE MOGĄ zastąpić 
pełnej ochrony oczu takiej jak okulary przeciwsłoneczne zatrzymujące promieniowanie ultrafioletowe, ponieważ soczewka nie osłania całej powierzchni oka ani sąsiednich obszarów. Należy nadal stosować okulary przeciwsłoneczne pochłaniające promieniowanie UV, 

Subiektywny komfort i fizjologia przy użyciu nowoczesnych płynów do soczewek. Optom Vis Sci. 2016;93(8):809-819.
C, z RevitaLens OcuTec MPDS, noszenie przez 30 dni. N=130 użytkowników noszących regularnie miękkie soczewki toryczne w USA.

, z RevitaLens OcuTec® MPDS. N=95 osób noszących regularnie miękkie soczewki toryczne w USA.
ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE™ RevitaLens, HYDRACLEAR® są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
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ODWIEDŹ SUPER-PHARM OPTIC 
I ZADBAJ O SWÓJ WZROK.

za1zł
PROMOCJA

Kup okulary JEDNOOGNISKOWE 
lub PROGRESYWNE, a drugie dostaniesz

+11*

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 – Łódź, Posejdon – Szczecin, Futura Park – Kraków.
Kontakt: www.superpharm.pl/superpharm-optic
*Dotyczy soczewek okularowych marki Super-Pharm Optic. Szczegóły w regulaminie promocji.

U nas zrealizujesz receptę 
na okulary od swojego okulisty.
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W DOBREJ FORMIENa co dzieńSUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

    1529
           1949

 CAPIVIT A+E FORTE SYSTEM 
 witaminy i minerały, 30 kaps. 
 cena za opak. 

  OD   2299
           3149

VIGOR UP! 
VIGOR UP! 
FAST 
 redukuje uczucie 
zmęczenia, 
30 tabl., 
20 tabl. mus. 
 cena za opak. 

  OD   3699
         OD   5699

COLLAFLEX 
 preparat na stawy dla osób starszych i aktywnie 
uprawiających sport, 60 kaps. 
 cena za opak. 

SUPLEMENT DIETY

  OD   4299
         OD   5499

BIOVITAL 
PAMIĘĆ LUB 
TRAWIENIE 
 preparaty 
na pamięć 
i koncentrację lub 
wspomagające 
trawienie, 1 l 
 cena za 100 ml 
– 4,30–4,60 zł 

  -30  %
ACUVUE 
s oczewki kontaktowe Acuvue Oasys 
+ płyn Acuvue RevitaLens 

  OD   1399
         OD   1599

 NATURELL WITAMINA B 
 kompleks witamin z grupy B, różne rodzaje 
 cena za opak. 

    2199
         OD   2799

 FIORDA VOCAL MD 
 pastylki na gardło łagodzące 
podrażnienie i ból, 30 past. 
 cena za opak. 

  OD   1999
           2499

LACTACYD 
PHARMA 
 płyn do higieny 
intymnej, 250 ml 
 cena za 100 ml 
– 8,00–8,80 zł 
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  -40  %

  -25  %
CAŁA MARKA

  -25  %

  -30  %

 FROSCH, DR.BECKMANN 
 wybrane produkty do prania i sprzątania 

    1949
           2599

 PERWOLL 
 płyny do prania 
1,92 l  
 cena za 100 ml 
– 1,02 zł 

 BROS 
 produkty przeciw owadom 
i łagodzące skutki ukąszeń 

    699
           999

 AROMA HOME 
 nawilżane chusteczki 
do czyszczenia, 28 szt. 
 cena za opak. 

 SUNDAY 
 artykuły gospodarstwa domowego 
 Promocja nie dotyczy linii Sunday Eco.  

 VANISH 
 wybrane produkty do prania 

  1+1 
ZA 50% CENY

 COCCOLINO 
 płyny do płukania 1,45–1,8 l   
 Produkt za 50% ceny najtańszy lub 
w tej samej cenie. Produkt za 50% 
ceny dostępny na półce.  

  -25  %
CAŁA MARKA

 CILLIT BANG 
 produkty do sprzątania 

  -25  %
 YOPE 
 wybrane produkty 
do sprzątania 

  -30  %DO

 VELVET 
 wybrany papier 
toaletowy, ręcznik 
kuchenny 

PORZĄDKILetnie
    2999
         OD   4349

 ARIEL 
 kapsułki do prania 20–26 szt .
 cena za opak. 

  -25  %
 FINISH 
 wybrane produkty do zmywarek 

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ



* Promocja naliczy się po aktywowaniu kuponu w aplikacji i zakupach za min. 50 zł w drogerii 
stacjonarnej. Z kuponu można skorzystać tylko raz i wyłącznie z kartą LifeStyle. Oferta nie łączy 
się z innymi promocjami. Ważna do 21.07.2022 lub do wyczerpania zapasów. 

KUPON TYLKO
W APLIKACJI!

ODBIERZ ZA 1 GROSZ kosmetyk Edition by Rimmel: 
cienie do powiek, eyeliner lub błyszczyk do ust 

przy zakupach za min. 50 zł*

Edition by Rimmel: 
cienie do powiek, eyeliner lub 
błyszczyk do ust

przy zakupach za min. 50 zł*
1 GROSZ1 GROSZ

Pobie JUŻ TERAZ!
APLIKACJĘ

Zeskanuj kod aparatem w swoim smartfonie.



Oferta dostępna tylko w salonach 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 – Łódź, Posejdon 
– Szczecin, Futura Park – Kraków.
Kontakt: www.superpharm.pl/superpharm-optic

SUPER SUN
W SUPER CENIE

OD 69,99 ZŁ*

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

INVU  UNIC 

 POLAROID SPO 
    23999
           27999

    9999
           13999

    14999
 21999

    18999
 24999

*w
yb

ra
ne

 m
ar

ki

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.

  -20  %
CAŁA SERIA

LIRENE SUN 
 kosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu 

  -30  %
CAŁE SERIE

 LA ROCHE-POSAY 
ANTHELIOS, VICHY 
CAPITAL SOLEIL, 
IDÉAL SOLEIL 
 dermokosmetyki 
do opalania i po opalaniu 

  -30  %
CAŁA SERIA

AVÈNE SUN 
 dermokosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu 

  -30  %
CAŁA SERIA

IWOSTIN 
SOLECRIN 
 dermokosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu 

  -20  %
CAŁA SERIA

NIVEA SUN 
 kosmetyki do opalania 
i po opalaniu 

  -20  %
CAŁA SERIA

DAX SUN 
 kosmetyki 
do opalania 
i po opalaniu 

Przy zakupie dowolnego 
produktu Nivea Sun 
otrzymasz piłkę plażową 
Nivea za 1 grosz. 
Produkt za 1 grosz 
odbierz przy kasie.



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



