
Descoperă 
farmacia Sensiblu, 
locul în care noul 
portofoliu de 
branduri pune 
sănătatea și 
frumusețea  
față în față.

Vichy Mineral 89, 
Gel-Booster 
zilnic cu efect 
de fortificare și 
reumplere, 50 ml

-30%

-30%

Preț fără card: 11999/buc

Preț fără card: 8999/buc

PREȚ CU CARD: 8399/buc

PREȚ CU CARD: 6299/buc

Jamieson Multi 100% Complete 
pentru femei, 90 comprimate

Ofertele din acest catalog sunt valabile în perioada 
01.05.2022-30.06.2022, în limita stocurilor disponibile,  
în baza cardului de loialitate.

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. 





Frumusețe

CADOU
o trusă  
cu 4 mini
produse 
Clinique

CADOU
o trusă  
cu 4 mini
produse 
Clinique 

Clinique Dramatically Different,  
gamă completă pentru îngrijirea 
tenului
Cumpără orice produs din gama Dramatically 
Different și primești CADOU o trusă cu 4 mini 
produse Clinique.

Clinique Superdefense, gamă  
pentru prevenirea primelor riduri
Cumpără orice produs din gama Superdefense și 
primești CADOU o trusă cu 4 mini produse Clinique.
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Frumusețe

CADOU
trusă cu  
mini produse 
Darphin

CADOU
gel de curățare 
Origins, 15 ml

Origins Ginzing, gamă pentru
energizarea și iluminarea tenului
Cumpără un produs Origins Ginzing și primești 
CADOU un gel de curățare Origins, 15 ml.

Darphin, creme cu formule avansate 
pentru frumusețea tenului 
Cumpără o cremă Darphin și primești CADOU o trusă 
cu mini produse Darphin.
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Frumusețe

CADOU
set cu mini 
produse 
L’Occitane

L’Occitane Deo, deodorante naturale 
și eficiente pentru o protecție de 
lungă durată

L’Occitane Migdale, gamă pentru
fermitatea pielii
Cumpără orice produs din gama Migdale și primești 
CADOU un set cu mini produse L’Occitane.*
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la deodorantele  
L’Occitane

-25%

*Produsele în gramaj de voiaj, la 500 ml, și săpunurile 
solide nu participă la promoție.





Frumusețe

CADOU
șampon 
revitalizant, 
250 ml

Apivita Bee Sun Safe, produse 
pentru protecție solară 
Pachet Promo Apivita Sun Kids loțiune  
SPF 50, 200 ml, cu geantă de plajă pentru 
jucării CADOU.

Apivita Hair
Cumpără două produse Apivita Hair (balsam, 
șampon sau vopsea) și primești CADOU un șampon 
revitalizant, 250 ml.

-25%Preț fără card: 13499/buc

PREȚ CU CARD: 9999/buc
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Frumusețe

CADOU
geantă  
de plajă

CADOU
gel de curățare 
pentru toate 
tipurile de ten,  
200 ml

L’Erbolario, produse pentru protecție 
solară
Cumpără două produse solare L’Erbolario și primești 
CADOU o geantă de plajă.

–417 gama Time Control, produse 
antirid, pentru piele tânără și fermă
Cumpără oricare două produse din gama Time 
Control și primești CADOU un gel de curățare pentru 
toate tipurile de ten, 200 ml.
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Frumusețe

Institut Esthederm Cellular 
Water, gamă profesională cu efect 
energizant

Ariul, 7Days măști de față 

la toată gama
de produse

-20%

3 la preț de 2

Cumpără oricare 3 produse Ariul 7Days și plătești 
doar 2.*

*Produsul cu prețul cel mai mic este gratuit.
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Frumusețe

Doctor Babor Cleanformance, gamă 
profesională pentru îngrijirea tenului

Dr. Grandel Hydro Active,  
gamă de produse cu acid hialuronic 
pentru îngrijirea tenului

la toată gama
de produse

la toată gama
de produse

-25%

-25%
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Frumusețe

Acnemy, produse pentru îngrijirea 
tenului cu imperfecțiuni

la toată gama
de produse

-20%

Bye Bye Blemish, produse pentru 
îngrijirea tenului cu imperfecțiuni

3 la preț de 2

*Produsul cu prețul cel mai mic este gratuit.

Cumpără oricare 3 produse Bye Bye Blemish și 
plătești doar 2.
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Frumusețe

Nelly Professional, produse pentru 
îngrijirea părului

Wella Professional Care Fusion, 
gamă pentru îngrijirea părului 
deteriorat

la toate șampoanele Nelly 
Professional

la toată gama
de produse

-20%

-20%
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Dermato-cosmetice

A-Derma, produse pentru protecție 
solară

Avène Sun, produse pentru protecție 
solară

Cumpără două produse A-Derma pentru protecție 
solară și primești CADOU o borsetă termică.

Cumpără două produse Avène pentru protecție 
solară și primești CADOU o geantă pentru plajă.

CADOU
borsetă  
termică

CADOU
geantă  
pentru plajă
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Dermato-cosmetice

Bioderma Photoderm, produse 
pentru protecția tenului 

Uriage Bariésun, produse pentru 
protecție solară

Cumpără un produs Bioderma Photoderm pentru 
protecția tenului și ai 50% reducere la Bioderma 
loțiune micelară 250, 500, 850 ml.

la toată gama
de produse

la Bioderma loțiune micelară 
250, 500, 850 ml

-20%

-50%
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La Roche-Posay Anthelios, produse 
pentru protecție solară

Vichy Capital Soleil, produse pentru 
protecție solară

Cumpără două produse solare Anthelios și primești 
CADOU un kit La Roche-Posay.

Cumpără două produse Capital Soleil și primești 
CADOU o geantă termică și Capital Soleil lapte 
calmant și hidratant după plajă, 100 ml. 

CADOU
geantă  
termică și  
lapte calmant  
și hidratant 
după plajă,  
100 ml

CADOU
kit  
La Roche- 
Posay

Dermato-cosmetice
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Dermato-cosmetice

La Roche-Posay Hyalu B5, produse 
dermato-cosmetice pentru îngrijirea 
tenului

la toată gama
de produse

-25%

Vichy AqualiaThermal, gamă de 
produse dermato-cosmetice pentru 
hidratarea tenului

la toată gama
de produse

-25%
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Dermato-cosmetice

La Roche-Posay Toleriane 
Dermallergo, gamă de produse 
dermato-cosmetice pentru ten  
cu tendință alergică 

la toată gama
de produse

-25%

Vichy Lift Activ Supreme, cremă de zi  
antirid pentru toate tipurile de ten

Preț fără card: 14999/buc
-25%

PREȚ CU CARD: 11249/buc
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Dermato-cosmetice

la toată gama
de produse

-25%

Avène Hydrance Optimale, produse 
dermato-cosmetice pentru hidratarea 
tenului

la toată gama
de produse

la toată gama
de produse

-20%-20%

ACM Duolys,  produse dermato-
cosmetice pentru îngrijirea tenului
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Dermato-cosmetice

Bioderma Atoderm, produse 
dermato-cosmetice de curățare

la toată gama
de produse

-25%

Uriage deodorantePerspirex antiperspirante

la toată gama
de produse

la toată gama
de produse

-20%-20%

25



Dermato-cosmetice

la toată gama
de produse

-25%

Rene Furterer Triphasic, produse de 
îngrijire împotriva căderii părului

la toată gama
de produse

la toată gama
de produse

-20%-20%

Klorane, formule pentru îngrijirea 
părului cu tendință de îngrășare
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Îngrijire personală

Eva Intima Wash Original,  
gel pentru igienă intimă,  
250 ml

Eludril Care,  
apă de gură, 500 ml

Preț fără card: 5999/bucPreț fără card: 5299/buc

Preț fără card: 2999/buc Preț fără card: 3899/buc

-20%-20%

-25% -20%

PREȚ CU CARD: 4799/bucPREȚ CU CARD: 4239/buc

PREȚ CU CARD: 2249/buc PREȚ CU CARD: 3119/buc

Elmex Sensitive Professional, 
pastă de dinți, 75 ml

Elgydium, pastă de dinți pentru 
albire, 75 ml
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Suplimente & vitamine

Dr. Hart Fosfolipide și Vitamine, 
30 capsule

Dr. Hart Complex Vitamine & 
Minerale + Q10,  
15 comprimate efervescente

-25%

-25%

Preț fără card: 1999/buc

Preț fără card: 2799/buc

PREȚ CU CARD: 1499/buc

PREȚ CU CARD: 2099/buc

Dr. Hart Silimarină Forte, 
30 capsule

-25%Preț fără card: 2599/buc

PREȚ CU CARD: 1949/buc

Dr. Hart Complex Diosmină, Hesperidină 
și Vitamina C, 30 comprimate 

-30%Preț fără card: 2399/buc

PREȚ CU CARD: 1699/buc

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. 
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Suplimente & vitamine

Dr. Hart Gel calmant pentru 
înțepăturile de insecte, 50 ml

Dr. Hart Spray pentru arsuri și 
piele iritată cu D-panthenol, 
100 ml

-30% -20%Preț fără card: 2499/buc Preț fără card: 2549/buc

PREȚ CU CARD: 1749/buc PREȚ CU CARD: 1999/buc

Stada Crom Forte 200 µg,  
30 comprimate

-35%Preț fără card: 4499/buc

PREȚ CU CARD: 2924/buc

Organic India Triphala,  
60 capsule

-35%Preț fără card: 8299/buc

PREȚ CU CARD: 5394/buc

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. 
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Secom Resveratrol Synergy,  
60 tablete

GNC Total L-Carnitine  
1000 mg, 60 tablete

ColonProtect fit, 20 plicuri

-30%

-25%

-20%Preț fără card: 17999/buc Preț fără card: 25900/buc

Preț fără card: 3499/buc

PREȚ CU CARD: 12599/buc PREȚ CU CARD: 20720/buc

PREȚ CU CARD: 2624/buc

Obegrass, 30 plicuri

-30%Preț fără card: 7099/buc

PREȚ CU CARD: 4969/buc

Suplimente & vitamine

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. 
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Suplimente & vitamine

Zenyth Collagen + Hyaluron 
pulbere, 150 g 

Uro-Care with CranActin,  
30 capsule

GNC Collagen Enhance,  
60 capsule

-25%

-35%-25%

Preț fără card: 9999/buc

Preț fără card: 8799/bucPreț fără card: 36900/buc

PREȚ CU CARD: 7499/buc

PREȚ CU CARD: 5719/bucPREȚ CU CARD: 27675/buc

Aspasia Collagen Beauty,  
28 fiole

-25%Preț fără card: 14299/buc

PREȚ CU CARD: 10724/buc

31Suplimentele 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. 



Suplimente & vitamine

Normens,
30 comprimate

Biocyte Elastine Forte,  
40 gelule

Secom Selenium 200 MCG,  
60 capsule

Jamieson Zinc 50 mg,  
100 tablete

-30% -30%

-25% -25%

Preț fără card: 4599/buc

Preț fără card: 14499/buc

Preț fără card: 4199/buc

Preț fără card: 4299/buc

PREȚ CU CARD: 3219/buc

PREȚ CU CARD: 10874/buc

PREȚ CU CARD: 2939/buc

PREȚ CU CARD: 3224/buc

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. 
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Solgar Skin, Nails & Hair 
formula, 60 comprimate

Biosil,  
60 capsule

Beauty Start 750 mg,  
80 capsule

GNC Zinc 50 mg,  
100 tablete

-30% -25%

-30% -30%

Preț fără card: 7499/buc

Preț fără card: 13499/buc

Preț fără card: 9499/buc

Preț fără card: 6299/buc

PREȚ CU CARD: 5249/buc

PREȚ CU CARD: 9449/buc

PREȚ CU CARD:7124/buc

PREȚ CU CARD: 4409/buc

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. 

Suplimente & vitamine
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Suplimente & vitamine

Centrum pentru femei, 
30 comprimate

-25%Preț fără card: 4499/buc

PREȚ CU CARD: 3374/buc

Urinal Akut,  
10 tablete

-25%Preț fără card: 4199/buc

PREȚ CU CARD: 3149/buc

Maximag Women, 
30 comprimate filmate

-25%Preț fără card: 3299/buc

PREȚ CU CARD: 2474/buc

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. 

-25%

Femovita Beauty, suplimente pentru piele, 
păr si unghii, 10 fiole buvabile x 10 ml

Preț fără card: 6999/buc

PREȚ CU CARD: 5249/buc
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Suplimente & vitamine

Lýsi Health Duet Omega 3 
Multivitamine și Minerale, 32 doze

Estro Plus,  
30 comprimate

Biocyte Hyaluronic Forte Full 
Spectrum, 30 capsule

Revidox,  
30 capsule

-25% -25%

-25% -25%

Preț fără card: 6299/buc Preț fără card: 4699/buc

Preț fără card: 17999/buc Preț fără card: 13499/buc

PREȚ CU CARD: 4724/buc PREȚ CU CARD: 3524/buc

PREȚ CU CARD: 13499/buc PREȚ CU CARD: 9999/buc

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. 
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Mamă & copil

Hippis Piure de fructe cu 
căpșuni, banană, măr, 100 gr

Dr Brown’s Suzetă silicon Nivel 1, 
set cu 2 buc., diverse culori

Aptamil Junior 1+, 800 gr

-15% -15%

-15%

Preț fără card: 999/buc

Preț fără card: 5299/buc

Preț fără card: 7499/buc

PREȚ CU CARD: 849/buc

PREȚ CU CARD: 4504uc

PREȚ CU CARD: 6374/buc

Nestlé Cereale orez cu roșcove, 
de la 6 luni, 250 gr

-20%Preț fără card: 2299/buc

PREȚ CU CARD: 1839/buc
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Mamă & copil

Veroval Duo Control,  
tensiometru digital pentru braț

Mustela Gel curățare păr și corp, 
500 ml

Sudocrem,  
cremă 125 gr

-25% -20%

-25%

Preț fără card: 42900/buc

Preț fără card: 6899/buc

Preț fără card: 2499/buc

PREȚ CU CARD: 32175/buc

PREȚ CU CARD: 5174/buc

PREȚ CU CARD: 1999/buc

Pampers Șervețele Aqua, 
48 buc.

-25%Preț fără card: 1299/buc

PREȚ CU CARD: 974/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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L’Occitane
Cumpără un produs de îngrijire a tenului cu 
SPF și primești CADOU Cleansing Infusion  
2 în 1 apă micelară, 200 ml.

Biocyte Collagen Express,  
10 sticks

-35%Preț fără card: 13499/buc

PREȚ CU CARD: 8774/buc

CADOU
Cleansing  
Infusion 2 în 1 
apă micelară,  
200 ml

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. 


