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

Darphin, produse
pentru îngrijirea
tenului
Cumpără orice ulei elixir
sau derivat (Retinol,
Vitamina C&E) Darphin și
primești cadou o trusă cu
mini-produse Darphin.

CADOU
trusă
Darphin

Solgar Me Beautin Collagen +
Mg vanilie, 500 ml
PREȚ CU CARD: 13199/buc
Preț fără card: 16499/buc
Ofertele din acest catalog sunt valabile în perioada
01.01.2022-28.02.2022, în limita stocurilor disponibile,
în baza cardului de loialitate.

-20%

Frumusețe

Origins Ginzing, gamă pentru
energizarea și iluminarea tenului
Cumpără orice produs Origins Ginzing din cele
selectate și primești un set de mini produse cadou
Origins.*

CADOU
set mini
produse Origins

Glamglow, produse pentru îngrijirea
tenului
Cumpără orice produs Glamglow din cele selectate
și primești cadou o mască Supermud, ediție limitată
Marilyn Monroe.**

CADOU
mască
Supermud
2

*Oferta este valabilă numai la produsele selecționate. Imaginea este cu titlu de prezentare,
se acordă unul din cele 4 seturi existente, la alegere, în funcție de disponibilitatea de stoc din
farmacie.
**Oferta este valabilă numai la produsele selecționate.

Frumusețe

L’Occitane, set Shea Hugs&Kisses,
un set ideal cu unt de shea, pentru mâini și buze
uscate.***

PREȚ CU CARD: 6000/buc
Preț fără card: 8998/buc

L’Occitane Migdale, gamă pentru
fermitatea pielii
Cumpără orice produs din gama Migdale și primești
cadou o sare de baie cu efect relaxant, 60gr.****

CADOU
sare de baie
cu efect
relaxant 60 gr

***Pachetul conține: cremă mâini Shea 30 ml & baton buze Shea 4,5 gr.
****Produsele în gramaj de voiaj, la 500 ml și săpunurile solide nu participă
la promoție.
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Frumusețe

Apivita Aquabeelicious, gamă pentru
hidratarea tenului
Cumpără oricare 2 produse Aquabeelicious și
primești cadou Aquabeelicious gel de hidratare ochi
15 ml.

CADOU
gel de
hidratare
ochi 15 ml

Apivita Wine Elixir, produse antirid
Cumpără orice cremă de îngrijire a tenului Wine
Elixir și primești cadou o mască șervețel Apivita
Express cu mastic 20 ml.

CADOU
mască de față
cu mastic
20 ml
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Frumusețe

–417, produse pentru îngrijirea
tenului
Cumpără orice produs –417 pentru îngrijirea tenului
și primești cadou crema de mâini antioxidantă
Serenity Legend 100 ml.		

CADOU
–417 cremă de
mâini 100 ml

L’Erbolario, gamă de produse
nutritive cu unt de Shea pentru
îngrijirea pielii
Cumpără un produs din gama Shea Butter și primești
cadou un unt de buze nutritiv L’Erbolario.

CADOU
unt de buze
nutritiv Shea,
5,5 ml
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Frumusețe

Institut Esthederm Cellular
Water, gamă profesională cu efect
energizant

-20%

la toată gama
de produse

Babor, fiole profesionale cu
ingrediente active

-20%
6

la toată gama
de produse

Frumusețe

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

-25%

la toată gama
de produse

Academie DermActe, produse
profesionale pentru îngrijirea tenului

-20%

la toată gama
de produse
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Frumusețe

Beauty Drops, produse pentru
îngrijirea tenului
Cumpără oricare 3 produse și primești cadou un
pachet de șervețele Beauty Drops 60 buc.*

CADOU
șervețele
60 buc

Cosrx, gamă de produse cosmetice
coreene pentru îngrijirea tenului
Cumpără orice produs Cosrx și primești cadou
o cutie de plasturi Cosrx.**

CADOU
Cosrx plasturi
anti-acnee
18 buc
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*La promotie nu participă Beauty Drops șervețele, care se oferă cadou.
**La promotie nu participă Cosrx plasturi hidrocoloidali pentru coșuri și
puncte negre 24 buc.

Frumusețe

Bye Bye Blemish, produse pentru
îngrijirea tenului cu imperfecțiuni

-20%

la toată gama
de produse

Amaro, produse special concepute
pentru bărbați

-20%

la toată gama
de produse
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Dermato-cosmetice

Fillerina 12HA Densifying Filler,
tratamente intensive cu efect de
umplere a ridurilor

-20%

la toată gama
de produse

Neutrogena Cellular Boost,
gamă dermato-cosmetică de
produse care stimulează producția
de colagen și elastină

-20%
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la toată gama
de produse

Dermato-cosmetice

Ivatherm Una, gamă dermatocosmetică de produse cu efect antirid

-20%

la toată gama
de produse

Sesderma, produse dermatocosmetice antirid, pentru îngrijirea
tenului
Cumpără produse Sesderma în valoare de peste
100 lei și primești cadou Lactyferrin Sanitizer gel
igienizant 250 ml.

CADOU
Sesderma gel
igienizant
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Dermato-cosmetice

Bioderma Sensibio, gamă dermatocosmetică pentru curățarea tenului
sensibil

-25%

la toată gama
de produse

Avène Hydrance, gamă dermatocosmetică pentru îngrijirea tenului

-20%
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la toată gama
de produse

Dermato-cosmetice

Bioderma Atoderm, produse
dermato-cosmetice pentru
hidratarea buzelor și mâinilor

-25%

la toată gama
de produse

A-Derma Exomega Control,
produse dermato-cosmetice
pentru hidratare, 400 ml

-20%

la toată gama
de produse

Bio-Oil, produse pentru
îngrijirea pielii
Cumpără Bio-Oil 200 ml și primești cadou
uleiul de corp Bio-Oil 25 ml.

CADOU
ulei de corp
Bio-Oil

La Roche Posay Lipikar Baume,
produse cu triplă acțiune pentru
piele uscată

-25%

la toată gama
de produse
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Îngrijire personală

Phyto, șampoane pentru
scalp gras

-20%

Wet Brush, perii de păr pentru
descurcarea ușoară a părului

-20%
14

la toată gama
de produse

la toată gama
de produse

Vichy Dercos,
șampon antimătreață pentru păr
normal-gras, 200 ml
PREȚ CU CARD: 4874/buc
Preț fără card: 6499/buc

-25%

Tigi, produse profesionale
pentru îngrijirea părului

-20%

la toată gama
de produse

Îngrijire personală

Elmex Sensitive Professional,
produse pentru curățarea
dinților

-20%

la toată gama
de produse

Splat, ape de gură cu ingrediente
active ce împrospătează
respirația și combat tartrul

-20 %

la toată gama
de produse

15

Suplimente & vitamine

Dr. Hart Lecitină 1200 mg,
30 capsule moi

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

PREȚ CU CARD: 1874/buc

PREȚ CU CARD: 5249/buc

Preț fără card: 2499/buc

Preț fără card: 6999/buc

-25 %

Dr. Hart Silimarină Forte,
30 capsule
PREȚ CU CARD: 1949/buc
Preț fără card: 2599/buc
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-25%

Dr. Hart Magneziu și
Vitamina B6, 50 comprimate

-25%

PREȚ CU CARD: 1499/buc
Preț fără card: 1999/buc

-25%

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

Dr. Hart Complex Vitamine & Minerale
+ Ginseng, 15 capsule moi

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

PREȚ CU CARD: 1499/buc

PREȚ CU CARD: 1874/buc

Preț fără card: 1999/buc

-25%

Preț fără card: 2499/buc

-25%

Secom Child Life First Defense,
118 ml

Secom Child Life Multivitamine
& Minerale, 237 ml

PREȚ CU CARD: 9999/buc

PREȚ CU CARD: 7999/buc

Preț fără card: 12499/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.

-20%

Preț fără card: 9999/buc

-20%
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Suplimente & vitamine

Solgar Vitamin C 1000mg,
100 capsule vegetale

Zenyth Quercetin Immune
Complex, 30 capsule

PREȚ CU CARD: 8799/buc

PREȚ CU CARD: 4479/buc

Preț fără card: 10999/buc

Preț fără card: 5599/buc

-20%

Jamieson Vitamina C 1000 mg,
100 comprimate

Jamieson Vitamina D3 1000UI,
100 tablete

PREȚ CU CARD: 6639/buc

PREȚ CU CARD: 3039/buc

Preț fără card: 8299/buc
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-20%

-20%

Preț fără card: 3799/buc

-20%

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

Sintusin, produse împotriva tusei

-20%

Ultra-C Imuno Complex,
60 comprimate

la toată gama
de produse

GNC Vitamin D-3 1000 UI,
180 tablete
Cumpără 2 produse și primești unul gratuit.

PREȚ CU CARD: 58

39

Preț fără card: 72

99

/buc

/buc

-20%

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.

2 la preț de 1
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Suplimente & vitamine

Koflet-H portocale,
12 comprimate de supt
PREȚ CU CARD: 1879/buc
Preț fără card: 2349/buc

Prohumano + Spinedinamic,
30 capsule

Preț fără card: 5799/buc

-20%

Lysi Ulei ficat cod cu aromă de
lămâie și mentă, 240 ml

Good Routine Synergize Your
Gut, 30 capsule

PREȚ CU CARD: 4639/buc

PREȚ CU CARD: 3359/buc

Preț fără card: 5799/buc
20

PREȚ CU CARD: 4639/buc

-20%

-20%

Preț fără card: 4199/buc

-20%

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

Walmark Selezin ACE,
30 tablete
PREȚ CU CARD: 3039/buc
Preț fără card: 3799/buc

ColaFast,
30 capsule

-20%

PREȚ CU CARD: 5199/buc
Preț fără card: 6499/buc

-20%

Doppelherz System Kollagen
Beauty, 30 fiole

Zenyth Beauty Start 750 mg,
80 capsule

PREȚ CU CARD: 15199/buc

PREȚ CU CARD: 7599/buc

Preț fără card: 18999/buc

Preț fără card: 9499/buc

-20%

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.

-20%
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Mamă & copil

Nestlé Lapte Nan 3,
800 gr
PREȚ CU CARD: 7224/buc
Preț fără card: 8499/buc

Milupa Milumil Junior,
600 gr*

-15%

Topfer Cereale Bio

-20%
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la produsele
selecționate

-15%

la produsele
selecționate

Philips Avent SCF030/17
biberon natural PP, 125 ml
PREȚ CU CARD: 4399/buc
Preț fără card: 5499/buc

-20%

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. Imaginile sunt cu
titlu de prezentare.

Mamă & copil

Klorane Bebe gel spumant,
500 ml

Bebelo gel spumant 3în1,
200 ml

PREȚ CU CARD: 5849/buc

PREȚ CU CARD: 2159 /buc

Preț fără card: 7799/buc

-25%

Uriage 1er Bebe, produse pentru
îngrijirea pielii bebelușului

-20%

la toată gama
de produse

Preț fără card: 2699/buc

-20%

Pampers Pure, scutece pentru
copii

-20%

la produsele
selecționate
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Cosrx, cremă pentru ten cu
92% extract de melci, 100 ml
Cumpără Cosrx, cremă pentru ten cu 92%
extract de melci, 100 ml și primești cadou
o cutie de plasturi Cosrx.

CADOU
Cosrx plasturi
anti-acnee
18 buc

Good Routine Daily-Quercetin
500 mg, 30 capsule vegetale
PREȚ CU CARD: 3999/buc
Preț fără card: 4999/buc

-20%

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.

