
Frumusețea și 
sănătatea sunt  
pe primul loc  
în farmacia  
Sensiblu.

Vichy Dercos șampon împotriva 
mătreții pentru păr gras sau uscat, 
200 ml*

-10%Preț fără card: 3171/buc

PREȚ CU CARD: 2849/buc

Jamieson, Vitamina D3 1000UI, 
100 tablete**

*La promoție participă produsele: Vichy Dercos Șampon antimătreață păr normal și gras, 200 ml, Vichy Dercos Șampon antimătreață păr 
uscat, 200 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. 

Ofertele din acest catalog sunt valabile în perioada 
01.09.2022-31.10.2022, în limita stocurilor disponibile,  
în baza cardului de loialitate, cu excepția ofertelor  
pentru care este prevăzută o altă perioadă.

la produsele
selecționate 

-30%









Frumusețe

Darphin, produse care îmbunătățesc 
vizibil textura pielii
Cumpără orice produs Darphin și primești CADOU 
Darphin Intral Cleansing Milk, 50 ml, format travel 
size.

Darphin, produse pentru îngrijirea 
tenului care redau pielii aspectul 
suplu și radiant

la achiziția oricărui ulei elixir  
și derivat Darphin

-20%

CADOU
Darphin Intral 
Cleansing Milk,  
50 ml, format 
travel size

*La promoție participă uleiurile elixir și derivatele Darphin Retinol și Vitamina C�E.
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Frumusețe

CADOU  
Clinique gel 
cu acțiune 
purificatoare  
anti-acnee, 15 ml

Clinique, produse pentru curățarea 
tenului, care ajută la eliminarea
și prevenirea acneei

Origins, produse pentru curățarea și 
hidratarea profundă a tenului

Cumpără orice produs din gama Clinique Antiblemish 
și primești CADOU Clinique gel cu acțiune 
purificatoare anti-acnee, 15 ml.

6

la achiziția oricărui produs din 
gama Origins Masks & Cleanser

-20%





Frumusețe

CADOU
L’Occitane 
loțiune micelară, 
200 ml

CADOU
L’Occitane 
Cremă mâini 
protectoare,  
30 ml

L’Occitane Imortele, gamă pentru 
îngrijirea tenului, potrivită pentru 
orice vârstă*

L’Occitane Aroma, șampon 
pentru orice tip de păr*

Cumpără un produs de față din gama cu Imortele și 
primești CADOU L’Occitane loțiune micelară, 200 ml.

Cumpără un șampon Aroma 300 ml și primești 
CADOU L’Occitane cremă mâini protectoare, 
30 ml.

*Promoția este valabilă doar pentru produsele de îngrijire a feței din gama cu Imortele, 
excepție făcând produsele de curățare și misturile. **Promoția este valabilă doar pentru 
șampoanele din gama Aroma, de 300 ml.

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

-40%Preț fără card: 2599/buc

PREȚ CU CARD: 1559/buc
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Frumusețe

CADOU  
kit Apivita  
cu mini  
produse

CADOU
Apivita kit  
pentru păr

Apivita Bee Radiant, produse
anti-îmbătrânire și anti-oboseală
Cumpără un produs Apivita Bee Radiant și primești 
CADOU un kit Apivita cu mini produse.**

Apivita Hair, produse pentru 
îngrijirea părului
Cumpără 2 produse Apivita Hair și primești CADOU 
Apivita kit pentru păr.*

*Kitul oferit cadou conține: perie păr, Apivita mini șampon tonic femei 20 ml, 
Apivita pouch. La promoție nu participă Apivita Express mască 20 ml. **Kitul 
oferit cadou conține: Apivita pouch, Apivita gel de curățare Black Detox 50 ml, 
Apivita mini Bee My Radiant Light Cream 15 ml, Apivita mini Bee My Radiant ser 
10 ml, Apivita Express mască rodie 2x8 ml și Apivita Express mască pentru ochi 
cu ginkgo biloba 2x2 ml.
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Frumusețe

–417 Time Control, produse antirid, 
pentru o piele tânără și fermă

CADOU
–417 kit  
cu mini 
produse

Cumpără orice produs din gama Time Control și 
primești CADOU un kit cu mini produse –417.*

la toată gama
de produse

-25%

L’Erbolario Argan � Acid Hialuronic, 
game de produse ce conferă tenului 
hidratare și atenuează semnele de 
îmbătrânire

*Kitul oferit cadou conține: –417 loțiune de corp, 40 ml, –417 gel de duș, 40 ml.
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Frumusețe

Dr. Grandel, fiole antirid și hidratare 
care conferă pielii prospețime și 
tonifiere

Institut Esthederm, gama Intensive 
Hyaluronic, cu rol profund de 
hidratare a tenului

la toate fiolele  
Dr. Grandel

la toate  
produsele

-20%

-20%
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Frumusețe

Academie, produse profesionale 
pentru îngrijirea tenului

la gama  
Dermacte

-20%

Beauty Drops, produse pentru 
curățarea și îngrijirea tenului 

3 la preț de 2
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Frumusețe

Bye Bye Blemish, produse pentru 
îngrijirea tenului cu imperfecțiuni

Benton,  produse pentru hidratarea 
profundă a tenului și stimularea 
producției de colagen

la toate produsele  
Benton

la toate produsele  
Bye Bye Blemish

-20%

-25%
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Frumusețe

Wella, produse profesionale ce oferă 
un răsfăț parfumat pentru păr

la toate măștile Wella  
pentru îngrijirea părului

-20%

Nioxin, produse împotriva căderii 
părului, pentru femei

la toate produsele Nioxin  
pentru tratarea căderii părului

-30%
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Frumusețe

Parusan, produse împotriva căderii 
părului

Nelly Professional, produse pentru 
îngrijirea părului

la toată gama
de produse

la produse selecționate,  
pentru tratarea căderii părului

-20% -20%
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Uriage Roseliane, gamă dermato-
cosmetică pentru îngrijirea tenului 
cuperozic

Sesderma C-Vit, produse dermato-
cosmetice pentru îngrijirea 
tenului, care neutralizează 
efectele radicalilor liberi, conferă 
luminozitate și uniformizează pielea

Cumpără o cremă Uriage Roseliane și primești 
CADOU Uriage Roseliane fluid, 250 ml.

CADOU
Uriage 
Roseliane  
fluid,  
250 ml

Dermato-cosmetice

la toate  
produsele-25%
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Dermato-cosmetice

la toată gama
de produse

-25%

Uriage Hyseac, produse dermato-
cosmetice pentru îngrijirea tenului  
cu tendință acneică*

la produsele
selecționate 

-20%

Bioderma Sebium, produse dermato-
cosmetice pentru îngrijirea tenului  
cu tendință acneică**

*La promoție participă produsele: Uriage Hyseac 3-regul Cremă anti-acnee, 40 ml, Uriage 
Hyseac Pasta SOS, 15 gr. **Reducerea nu se aplică pentru produsele Bioderma Sebium 
Global, 30ml, Bioderma Sebium Global Cover, 30 ml.
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Dermato-cosmetice

la produsele
selecționate 

-20%

Avène Cleanance, formule pentru 
curățarea tenului cu tendință acneică*

*La promoție participă produsele: Avène Cleanance gel de curățare, 200 ml, Avène 
Cleanance apă micelara, 400 ml

Avène Tolerance Control, produse 
dermato-cosmetice pentru îngrijirea 
tenului sensibil

la toată gama
de produse

-20%
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Dermato-cosmetice

Ducray Keracnyl, produse dermato-
cosmetice pentru îngrijirea tenului  
cu tendință acneică

la toată gama
de produse

-20%

Bio-Oil, gel pentru îngrijirea pielii 
uscate, 200 ml 

Avène Hydrance Aqua Gel, 
50 ml

-40% -40%Preț fără card: 9799/buc Preț fără card: 9999/buc

PREȚ CU CARD: 5879/buc PREȚ CU CARD: 5999/buc
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FrumusețeDermato-cosmetice

*La promoție participă produsele: A-Derma Exomega Control balsam, 200/400 ml, A-Derma 
Exomega Control Defi crema, 200 ml, A-Derma Exomega Control ulei de duș, 500 ml.

A-Derma Exomega Control, produse 
dermato-cosmetice pentru ingrijirea 
corpului*

la produsele
selecționate 

-20%

Neutrogena Hydro Boost, produse 
dermato-cosmetice cu acid 
hialuronic, penru îngrijirea tenului și 
a corpului

la toată gama
de produse

-20%
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Dermato-cosmetice

la produsele
selecționate

-25%

Ducray Squanorm, produse pentru 
îngrijirea părului 

la toată gama
de produse

-20%

Klorane, formule pentru îngrijirea 
părului cu tendință de îngrășare

*La promoție participă produsele: Klorane șampon cu urzică bio, 200 ml, Klorane șampon 
uscat cu extract de urzică, 150 ml.
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Dermato-cosmetice

Rene Furterer Triphasic Reactional, 
tratament împotriva căderii părului

Forcapil, loțiune anti-căderea 
părului, ajută la încetinirea 
căderii părului și la menținerea 
unui scalp sănătos

la produsele
selecționate

-20%

Phyto, șampoane cu ingrediente 
naturale împotriva căderii părului*

*La promoție participă produsele: Phytocyane șampon împotriva căderii părului pentru femei, 
250 ml, Phytonovathrix șampon energizant împotriva căderii părului cu efect global, 200 ml.

-20%

-18%

Preț fără card: 7471/buc

Preț fără card: 18218/buc

PREȚ CU CARD: 5999/buc

PREȚ CU CARD: 14999/buc
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Suplimente � vitamine

Dr. Hart Complex Crampe 
musculare și cârcei,  
60 comprimate

Dr. Hart Complex pentru imunitate 
cu Echinacea și Propolis,  
30 comprimate masticabile

Dr. Hart Calciu Magneziu și Vit. D3,  
10 comprimate efervescente

Dr. Hart Vitamina C + Zinc 
și Echinacea, 30 capsule cu 
eliberare prelungită

-20% -20%

-20% -20%

Preț fără card: 2399/buc Preț fără card: 1949/buc

Preț fără card: 1799/buc Preț fără card: 2799/buc

PREȚ CU CARD: 1919/buc PREȚ CU CARD: 1559/buc

PREȚ CU CARD: 1439/buc PREȚ CU CARD: 2239/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. 
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-20%

Suplimente � vitamine

Dr. Hart Silimarină Forte,  
30 capsule

Dr. Hart Drajeuri cu miere și 
propolis, 24 drajeuri

-20%Preț fără card: 2299/buc Preț fără card: 2399/buc

PREȚ CU CARD: 1839/buc PREȚ CU CARD: 1919/buc

Magnevie Stress Resist,  
30 comprimate

-10%Preț fără card: 3118/buc

PREȚ CU CARD: 2799/buc

Osteocare soluție, 200 ml

-10%Preț fără card: 2475/buc

PREȚ CU CARD: 2219/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. 
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Suplimente � vitamine

Aboca Neobianacid Acid și 
Reflux, 14 tablete

Secom Super Enzymes, 
30 tablete

Kebene Plus,  
20 comprimate

-12% -12%

-12%

Preț fără card: 2585/buc Preț fără card: 4784/buc

Preț fără card: 1760/buc

PREȚ CU CARD: 2270/buc PREȚ CU CARD: 4199/buc

PREȚ CU CARD: 1549/buc

Complet Digest,  
30 comprimate filmate 

-12%Preț fără card: 1595/buc

PREȚ CU CARD: 1399/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. 
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GNC SuperFoods Kelp,  
Iod din Extract de Kelp,  
180 tablete

Parapharm Iod Forte 600, 
30 capsule

Zinc 15 mg,  
30 tablete

Jamieson Magneziu 250 mg,  
90 capsule 

-15% -15%

-15% -15%

Preț fără card: 9045/buc

Preț fără card: 1595/buc

Preț fără card: 2420/buc

Preț fără card: 4246/buc

PREȚ CU CARD: 7649/buc

PREȚ CU CARD: 1349/buc

PREȚ CU CARD: 2049/buc

PREȚ CU CARD: 3599/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. 
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Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje.



Sinos Bronchotus sirop tuse 
uscată, 10 plicuri

Aboca Grintuss tuse sirop copii,  
180 ml

Theratuss Pronatural sirop tuse, 
128 gr

Meltus Sirop Tusicalm adulți, 
100 ml

-10% -10%

-10% -10%

Preț fără card: 3924/buc

Preț fără card: 4891/buc

Preț fără card: 3709/buc

Preț fără card: 2310/buc

PREȚ CU CARD: 3519/buc

PREȚ CU CARD: 4399/buc

PREȚ CU CARD: 3319/buc

PREȚ CU CARD: 2070/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. 
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Femosun vitamine prenatale,  
30 capsule moi

Elevit 3,  
30 comprimate filmate

Natalvit vitamine, minerale si 
oligoelemente pentru mamă și 
făt, 60 comprimate filmate

Femibion 2 Sarcină și Alăptare, 
28 comprimate + 28 capsule 

-10% -10%

-10%-10%

Preț fără card: 7633/buc

Preț fără card: 6396/buc

Preț fără card: 7901/buc

Preț fără card: 7256/buc

PREȚ CU CARD: 6849/buc

PREȚ CU CARD: 5749/buc

PREȚ CU CARD: 7099/buc

PREȚ CU CARD: 6529/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. 
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Suplimente � vitamine

Secom Vitamina D3 2000 UI 
adulți, 30 capsule

Good Routine C-Your-Immunity,  
30 capsule

Solgar Vitamin C 1000 mg,  
100 capsule vegetale

Solgar Vitamin D3 2200 IU, 
50 capsule vegetale

-15% -15%

-15% -15%

Preț fără card: 2089/buc Preț fără card: 4784/buc

Preț fără card: 8761/buc Preț fără card: 6343/buc

PREȚ CU CARD: 1770/buc PREȚ CU CARD: 4049/buc

PREȚ CU CARD: 7449/buc PREȚ CU CARD: 5399/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. 
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Protectis Biogaia Junior cu 
aromă de căpșuni,  
20 tablete masticabile

Viruprotect spray oral,  
7 ml

Beres Actival Junior Gummy,  
50 comprimate

-10% -10%

-10%

Preț fără card: 3763/buc

Preț fără card: 3655/buc

Preț fără card: 3118/buc

PREȚ CU CARD: 3359/buc

PREȚ CU CARD: 3259buc

PREȚ CU CARD: 2799/buc

Aboca Golamir 2Act spray copii 
și adulți, fără alcool, 30 ml

-10%Preț fără card: 3225/buc

PREȚ CU CARD: 2899/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. 
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Mamă � copil

Sudocrem cremă antiseptică,  
60 gr

Pampers Pure Protection, 
scutece pentru copii, mărimea 1, 
2-5 kg, 26 buc.

Aptamil 1+ Nutri-Biotik, 1-2 ani, 
800 gr

-17%

-10%

-11% Preț fără card: 1210/bucPreț fără card: 5063/buc

Preț fără card: 6665/buc

PREȚ CU CARD: 999/bucPREȚ CU CARD: 4499/buc

PREȚ CU CARD: 5989/buc

Philips Avent biberon gama 
Natural, 125 ml

-11%Preț fără card: 5053/buc

PREȚ CU CARD: 4499/buc
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Clinique, creme hidratante ce combat toate semnele 
îmbătrânirii, reduc ridurile, oferă fermitate și lasă pielea 
mătăsoasă, energizată și radiantă*

-20%

ASPASIA Collagen Beauty,  
28 flacoane unidoză**

-10%Preț fără card: 10710/buc

PREȚ CU CARD: 9599/buc

la achiziția unei creme  
Clinique

*La promoție participă toate cremele de față sau de ochi Clinique. **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. 


