
Simte bucuria 
verii cu 
ofertele din 
farmacia 
Sensiblu.

Me Beautin 
Collagen + Mg 
Vanilie, 500 ml, 
My Elements*

-30%Preț fără card: 17999/buc

PREȚ CU CARD: 12599/buc

L’Occitane Verbină, gamă Fresh 
Unisex pentru îngrijirea corpului 

*Acest produs este un supliment alimentar. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu 
atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
**Promoția nu se aplică pentru produsele travel size, 500 ml, antibacteriene mâini sau produselor împachetate de producător sub formă de cadou.

Cumpără orice produs din gama Verbină și primești 
cadou un set L’Occitane Trio cu Verbină.**

CADOU
set L’Occitane 
Trio cu 
Verbină

Ofertele din acest catalog sunt valabile în perioada 
01.07.2022-31.08.2022, în limita stocurilor disponibile,  
în baza cardului de loialitate, cu excepția ofertelor  
pentru care este prevăzută o altă perioadă.









Frumusețe

CADOU
Moisture 
Surge, 15 ml

Clinique Cleansers & Scrubs, gamă 
de produse pentru curățarea tenului
Cumpără un produs Clinique din gama Cleansers & 
Scrubs și primești CADOU Clinique Moisture Surge, 
15 ml.

Clinique Smart, gamă pentru 
regenerarea și remodelarea 
structurii pielii

-25% la toată gama
de produse
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Frumusețe
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CADOU
trusă cu mini 
produse  
Darphin

Darphin, produse pentru îngrijirea 
tenului
Cumpără orice produs Darphin și primești CADOU  
o trusă cu mini produse Darphin.

CADOU
cremă 
hidratantă 
Origins  
Ginzing, 30 ml

Origins, produse pentru îngrijirea 
tenului gras, care ajută la eliminarea 
și prevenirea acneei
Cumpără orice produs Origins și primești CADOU  
o cremă hidratantă Origins Ginzing, 30 ml.





Frumusețe

CADOU
Esență trifazică 
Reset, 50 ml

Cumpără un produs Imortele Divine și primești 
CADOU Esență trifazică Reset, 50 ml.

L’Occitane Imortele Divine, 
gamă pentru îngrijirea tenului ce 
ameliorează și ajută la prevenirea 
semnelor de îmbătrânire

L’Occitane șampon uscat 
purifiant, ideal pentru un păr mai 
proaspăt și mai ușor între spălări

L’Occitane măști naturale 
pentru față, 6 ml, ideale pentru 
a oferi tenului tău un moment 
senzorial unic de răsfăț*

-30% -40%Preț fără card: 10499/buc Preț fără card: 2599/buc

PREȚ CU CARD: 7349/buc PREȚ CU CARD: 1559/buc
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Frumusețe

CADOU
geantă  
de plajă

CADOU
pouch cu  
mini produse 
Apivita  
pentru păr

Apivita, produse de protecție solară 
cu acțiune antioxidantă și protecție 
împotriva fotoîmbătrânirii pielii
Cumpără oricare două produse Apivita din gama 
de protecție solară și primești CADOU o geantă de 
plajă.

Apivita Aqua Beelicious, gamă de 
produse intens hidratante
Cumpără orice produs din gama Aqua Beelicious și 
primești CADOU un pouch cu mini produse Apivita 
pentru păr.
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Frumusețe

L’Erbolario, produse pentru protecție 
solară
Cumpără oricare două produse L’Erbolario din gama 
de protecție solară și primești CADOU un portofel de 
plajă și un gel de duș după plajă, 100 ml.

CADOU
portofel de 
plajă și gel  
de duș după 
plajă, 100ml

–417, produse pentru îngijirea 
corpului, ce hrănesc și hidratează 
pielea în profunzime
Cumpără orice produs destinat îngrijirii corpului și 
primești CADOU un set cu mini produse –417  
Time Control.

CADOU
set cu mini 
produse –417  
Time Control
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Frumusețe

Academie, produse
profesionale pentru îngrijirea 
tenului

la toată gama
Aromatherapie

-20%la toată gama
Watermelon Hydro Glow

-25%

Ariul Watermelon, gamă coreeană cu 
pepene roșu și triplu acid hialuronic
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Frumusețe

Dr. Grandel Performance, gamă de 
produse pentru îngrijirea tenului, 
cu efect multidimensional pentru 
netezirea vizibilă a liniilor fine și a 
ridurilor

Babor, fiole profesionale cu
ingrediente active

la toată gama
Performance

-25%

3 la preț de 2
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Frumusețe

COSRX, gamă de produse cosmetice
coreene pentru îngrijirea tenului

Institut Esthederm, gamă de 
produse pentru îngrijirea tenului, ce 
restaurează conexiunile structurale 
ale pielii, cu o acțiune activă din 
interiorul celulei către suprafață

Cumpără două produse COSRX selecționate și 
primești CADOU COSRX Advanced Snail, mască 
hrănitoare pentru elasticitate cu secreție de melc,  
25 ml.

-20% la toată gama
Excellage

CADOU
COSRX Advanced 
Snail, mască 
hrănitoare pentru 
elasticitate, 25 ml

17



Frumusețe

Nelly Proffesional, produse pentru
îngrijirea părului

TIGI, produse profesionale
pentru îngrijirea părului, care 
hidratează profund, hrănesc 
și protejează părul împotriva 
influențelor nocive ale mediului

-20%

-20%

la măștile selectate  
pentru îngrijirea părului 

la ceara de păr  
TIGI
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Bioderma Atoderm Intensive, 
produse dermato-cosmetice pentru 
îngrijirea corpului

Bioderma Photoderm, produse 
pentru protecție solară

la toată gama
de produse

la toată gama
de produse

-30%-25%

Dermato-cosmetice
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Dermato-cosmeticeDermato-cosmetice

A-Derma Protect, produse pentru 
protecție solară 

la toată gama
de produse

-20%

Avène Sun, produse pentru protecție 
solară

la toată gama
de produse

-20%
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Dermato-cosmetice

Vichy Capital Soleil, produse pentru 
protecție solară

la toată gama
de produse

-25%

La Roche-Posay Anthelios, produse 
pentru protecție solară

la toată gama
de produse

-25%
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Uriage Bariesun, produse pentru 
protecție solară

la toată gama
de produse-25%

Dermato-cosmetice

Uriage apă termală, 150 ml
Uriage cremă de curățare,  
500 ml

-20% -20%Preț fără card: 4899/buc Preț fără card: 9799/buc

PREȚ CU CARD: 3919/buc PREȚ CU CARD: 7839/buc
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Avène Cleanance Women, produse 
dermato-cosmetice pentru îngrijirea 
tenului cu imperfecțiuni

la toată gama
de produse

-20%

Dermato-cosmetice

Ivatherm Cicaderm cremă 
reparatoare și cicatrizantă, 40 ml

Ivatherm apă termală Herculane,
200 ml

-45%

-30%

Preț fără card: 6499/buc

Preț fără card: 4799/buc

PREȚ CU CARD: 3574/buc

PREȚ CU CARD: 3359/buc



la toată gama
de produse

-40%

Vichy, produse dermato-cosmetice 
pentru machiajul tenului

Neutrogena Cellular Boost, produse 
dermato-cosmetice pentru îngrijirea 
tenului 

Cumpără un fond de ten Vichy și primești CADOU  
un kit Vichy.*

CADOU
kit Vichy

Dermato-cosmetice

*Kit-ul Vichy conține: pensulă de machiaj, Minerl 89 Gel Booster 10 ml, broșură.
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la toată gama
de produse

-20%

Galénic Ophycée, produse dermato-
cosmetice pentru îngrijirea tenului

Sesderma, produse pentru îngrijirea 
tenului, care neutralizează efectele 
radicalilor liberi, conferă luminozitate 
și uniformizează pielea
Cumpără o cremă pentru îngrijirea tenului din 
gama Sesderma C-VIT și primești CADOU o mască 
hidratantă Sesmedical.*

CADOU
o mască 
hidratantă 
Sesmedical

*Gamele participante la promoție sunt: Sesgen32, Resveraderm, Factor G, C-Vit, Hidraderm.

Dermato-cosmetice
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Dermato-cosmetice

Rene Furterer Absolute Keratine, 
produse care oferă o îngrijire 
exclusivă, fortifiantă, redând 
părului frumusețea și rezistența 
naturală

Revalid Anti-age, gamă de 
produse pentru îngrijirea părului

Klorane șampon cu chinină și floare de 
colț bio împotriva căderii părului

-25% -20%

-20% la toată gama
de produse

la toată gama
de produse

la toată gama
de produse
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Suplimente & vitamine

Dr. Hart Magneziu și Vitamina 
B6 Premium, 30 comprimate

Dr. Hart Extract concentrat de 
merișor, 30 comprimate

Dr. Hart Omega 3 1000 mg și  
Vitamina E, 120 capsule moi

Dr. Hart DiaSuport Complex,  
60 capsule

-30% -30%

-30% -30%

Preț fără card: 2999/buc Preț fără card: 2499/buc

Preț fără card: 7799/buc Preț fără card: 4499/buc

PREȚ CU CARD: 2099/buc PREȚ CU CARD: 1749/buc

PREȚ CU CARD: 5459/buc PREȚ CU CARD: 3149/buc

Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o 
alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a 
informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

30



Suplimente & vitamine
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Dr. Hart Gel cu Diosmină și 
Hesperidină, 125 ml

-30%Preț fără card: 3599/buc

PREȚ CU CARD: 2519/buc

Dr. Hart Spray anti țânțari și 
căpușe, 100 ml

-30%Preț fără card: 3599/buc

PREȚ CU CARD: 2519/buc

Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o 
alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a 
informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

Prohumano+ Hepatodefense  
sirop copii, 120 ml 

-30%Preț fără card: 4699/buc

PREȚ CU CARD: 3289/buc

Refalgin Sirop pediatric, 
150 ml 

-30%Preț fără card: 9299/buc

PREȚ CU CARD: 6509/buc





Suplimente & vitamine

Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o 
alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a 
informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

Linex Forte,  
14 capsule

Cetebe Imuno Active,  
30 capsule 

Zinkit Immun, 20 comprimate 
efervescente 

Immunity Forte Glukan,  
30 capsule 

-30% -30%

-30% -30%

Preț fără card: 4299/buc Preț fără card: 3599/buc

Preț fără card: 4199/buc Preț fără card: 5799/buc

PREȚ CU CARD: 2999/buc PREȚ CU CARD: 2519/buc

PREȚ CU CARD: 2939/buc PREȚ CU CARD: 4059/buc
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Suplimente & vitamine

Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o 
alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a 
informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

GNC Melatonin 3 Timed 
Released, 60 tablete 

Secom Neuro Optimizer,  
60 capsule 

-30%-30% Preț fără card: 7856/bucPreț fără card: 16499/buc

PREȚ CU CARD: 5499/bucPREȚ CU CARD: 11549/buc

Jamieson Melatonină 5 mg,  
100 comprimate 

Magnevie Express, 20 plicuri, 
granule orodispersabile

-30% -30%Preț fără card: 7499/bucPreț fără card: 3999/buc

PREȚ CU CARD: 5249/bucPREȚ CU CARD: 2799/buc
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Suplimente & vitamine

37Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o 
alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a 
informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

Dormax, 
14 capsule 

-50%Preț fără card: 5799/buc

PREȚ CU CARD: 2900/buc

Nervostress, 
30 capsule 

-30%Preț fără card: 4578/buc

PREȚ CU CARD: 3200/buc

Liv 52 Himalaya,  
100 Comprimate

-30%Preț fără card: 4999/buc

PREȚ CU CARD: 3499/buc

Moller’s Total,  
14 capsule+14 comprimate

-30%Preț fără card: 3999/buc

PREȚ CU CARD: 2799/buc



Dermato-cosmetice



Suplimente & vitamine

Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o 
alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a 
informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

Centrum Silver 50+ pentru 
femei, 30 comprimate

Coenzima Q10 Dual 60 mg,  
30 capsule 

-30% -30%Preț fără card: 4999/buc Preț fără card: 4599/buc

PREȚ CU CARD: 3499/buc PREȚ CU CARD: 3219/buc

Refalgin, 
20 comprimate 

-30%Preț fără card: 7999/buc

PREȚ CU CARD: 5599/buc

Solgar Magnesium Citrate  
200 mg, 60 capsule 

-30%Preț fără card: 6499/buc

PREȚ CU CARD: 4549/buc
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Suplimente & vitamine

Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o 
alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a 
informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

Aboca Sollievo Fiziolax,  
45 tablete 

Cystone, 60 capsule

GNC Selenium 200 MCG,  
100 capsule 

Aboca Neofitoroid Bio unguent,  
40 ml 

-30% -30%

-30% -30%

Preț fără card: 6499/buc

Preț fără card: 7299/buc

Preț fără card: 9999/buc

Preț fără card: 4499/buc

PREȚ CU CARD: 4549/buc

PREȚ CU CARD: 5099/buc

PREȚ CU CARD: 6999/buc

PREȚ CU CARD: 3149/buc
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Suplimente & vitamine

Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o 
alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a 
informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 

Prohumano + SpineDinamic,  
30 capsule 

-30%-30% Preț fără card: 5799/buc

PREȚ CU CARD: 4059/buc

Celadrin Extract Forte,  
60 capsule 

Preț fără card: 7499/buc

PREȚ CU CARD: 5249/buc

Movial Plus Fluidart,  
28 capsule

-40%Preț fără card: 12999/buc

PREȚ CU CARD: 7794/buc

Secom MSM, 90 capsule 

-30%Preț fără card: 7799/buc

PREȚ CU CARD: 5459/buc
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Mamă & copil

Pampers Pure Protection scutece pentru 
copii, mărimea 5, +11 kg, 17 buc.

-30%Preț fără card: 6299/buc

PREȚ CU CARD: 4400/buc

Nestlé Lapte praf NAN 3 
Comfortis, +12 luni, 800 gr

-30%Preț fără card: 8499/buc

PREȚ CU CARD: 5949/buc

Uriage 1er Bebe, șampon cu apă 
termală, 200 ml 

-30%Preț fără card: 3713/buc

PREȚ CU CARD: 2599/buc

Dr. Brown’s Options+, biberon 
anti-colici cu gât larg, 150 ml

-30%Preț fără card: 5799/buc

PREȚ CU CARD: 4059/buc

Procentul comunicat pentru fiecare ofertă din acest catalog reprezintă diferența dintre prețul 
fără card și prețul cu card. Ofertele nu se cumulează cu beneficiile cardului de loialitate și nici 
cu alte oferte aflate în desfășurare. Ofertele din catalog sunt valabile exclusiv pentru posesorii 
cardului de loialitate Sensiblu. Prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA. 
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Apivita Wine Elixir, gamă de 
produse antirid, care hrănesc și 
întineresc aspectul pielii
Cumpără orice produs din gama Wine Elixir și 
primești CADOU Apivita Wine Elixir cremă de 
zi antirid și fermitate SPF30, 40 ml

Normens Acne, 30 comprimate*

-30%Preț fără card: 5999/buc

PREȚ CU CARD: 4199/buc

CADOU
Apivita Wine 
Elixir cremă de zi 
antirid și fermitate 
SPF30, 40 ml

*Acest produs este un supliment alimentar. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o 
alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a 
informațiilor de pe ambalaj ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă 
medicului sau farmacistului. 


