Detalii pe www.sensiblu.com

ghidul promoŢiilor
Promoţii valabile în perioada 10.01.2018-31.01.2018, în limita stocurilor disponibile

dr. hart-imunitate
Profită de oferta la Dr. Hart
Vitamina C 1000mg + Zinc
10cpr. eff.*

-30%

Preţ vechi: 1799
Preţ nou:

12

59

/bucată

ascovit-vitamine Şi
minerale
Profită de oferta la
produsul Ascovit 100mg
20 cpr.*

-20%

Preţ vechi: 937
Preţ nou:

7

50

bio-oil-îngrijire
Ai grijă de frumuseţea
ta cu produsul Bio–Oil
25ml şi profită de
ofertă

preȚ avantajos
Preţ vechi:

2199
/bucată

Preţ nou:

1099

/bucată

*Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau
farmacistului.

Te așteptăm cu mii de produse

Mai multe detalii în pagina 2

gratis* pentru pensionari

2

Produse pentru sĂnĂtate
VEDIXIN-AfecŢiuni
Oculare

arkopharma-Păr
Sănătos

Profită de reducerea la
produsele pentru afecţiuni
oculare, Vedixin 30 cps. şi
Vedixin MAX 30 cps.

Profită de oferta la
produsul Forcapil
60gelule şi 180gelule

-20%
Preţuri începând cu:

2239/bucată

hemotreat-hemoroizi
Bucură-te de pachetul Hemotreat 50ml +
25ml CADOU

cadou 25ml
7999/pachet

-25%
Preţuri începând cu:

3749/bucată

dr. hart-arsuri
Ai grijă de tine cu Cremă
pentru arsuri cu Panthenol
100ml de la Dr. Hart

-25%

1499/bucată

Preţ vechi: 1999
Preţ nou:

zenella med-AfecŢiuni ginecologice

urinal-infecŢii urinare

Profită de oferta la produsele Zenella MED
14 cpr. vag. şi Zenella MED gel 30gr

Ai grijă de sănătatea ta cu produsul Idelyn
Urinal Akut 10tb.

-20%

Preţ vechi: 28
Preţ nou:
99

2319/bucată

-20%

Preţ vechi: 4099
Preţ nou:

3279/bucată

Ofertele cuprinse în acest catalog comercial sunt valabile pentru deţinătorii cardului de fidelitate Sensiblu, în limita stocurilor disponibile. Cardul de fidelitate Sensiblu se emite gratuit, la cererea tuturor clienţilor interesaţi. Promoţiile din acest catalog nu se cumulează cu alte promoţii
Sensiblu aflate în derulare sau cu beneficiile cardului de fidelitate Sensiblu. Unele promoţii se pot prelungi la iniţiativa Sensiblu. Preţurile din catalog sunt exprimate în lei şi includ TVA. Reducerile aplicate produselor sunt incluse în preţurile finale afişate. Reducerile prezentate se
aplică la produsul cu valoarea cea mai mică sau celui de-al doilea produs, achiziţionate pe acelaşi bon fiscal. Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar. Imaginile produselor/cadourilor sunt cu titlu de prezentare, iar fotografiile produselor nu
creează obligaţii contractuale. Pliant editat de S.C. Sensiblu S.R.L. Str. Ciobanului nr. 133, com. Mogoşoaia, jud. Ilfov. J23/673/2007. CUI 9378655 Cap. soc.: 52.627.320 lei. Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă
citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.
*Campania "Sensiblu are grijă de oamenii în varstă" este valabilă începând cu 12 iunie 2014, în limita stocurilor disponibile şi presupune punerea la dispoziţia pensionarilor asiguraţi, care prezintă în farmaciile Sensiblu cardul de fidelitate Sensiblu şi o prescripţie medicală compensată
şi validă, o gamă vastă de medicamente şi produse medicale, fără ca pensionarul să achite diferenţa de plată dintre preţul compensat de casa de asigurări şi preţul de vânzare din farmacie. Această campanie "Sensiblu are grijă de oamenii în varstă" nu se cumulează cu beneficiile
cardului de fidelitate Sensiblu. Pentru detalii legate de mecanismul campaniei şi lista medicamentelor şi produselor medicale gratuite întreabă farmacistul tău Sensiblu sau accesează site-ul www.sensiblu.com.**Reducerea se acordă conform regulamentului cardului de fidelitate.

Activează-ţi opţiunea Econom şi beneficiezi de 15% reducere! Detalii în pagina 2**

Preţ nou:

Preţ vechi:

2299

1609

/bucată

Activează-ţi opţiunea Econom şi beneficiezi de 15% reducere! Detalii în pagina 2**

Pentru
o digestie
ușoară!

25% reducere

la produsele pentru digestie

Preţuri începând cu:

937

/bucată

Oferta este valabilă în perioada 10 ianuarie – 31 ianuarie 2018, în limita stocului disponibil, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu.
Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.

Ia-ţi cardul Sensiblu şi profită de ofertele din Ghidul promoţiilor

vitamax-Vitamine Şi Minerale
Ai grijă de tine cu Vitamax Q10 15 cps. şi
primeşti CADOU încă o cutie identică

Ficat
sănătos
în fiecare
zi!

25% reducere
la produsele pentru
protecţie hepatică

Preţuri începând cu:

1799

1+1 cadou

/bucată

3199/bucată

SARCINă SăNăTOASă
Profită de Preţul special la pachetul Femibion
Sarcină Sănătoasă 2 pachet 2*60cps.

preȚ avantajos
10999/bucată
Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie
variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a
informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă
medicului sau farmacistului.

Oferta este valabilă în perioada 10 ianuarie - 31 ianuarie 2018, în limita stocului disponibil, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu.
Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.

Ia-ţi cardul Sensiblu şi profită de ofertele din Ghidul promoţiilor

1+1 CADOU

la produsele pentru
protec]ie hepatic`!

25% reducere
la probiotice copii

Preţuri începând cu:

1799

/bucată

Preţuri începând cu:

2299

/bucată

Produsele participante la promoţie sunt: Eubiotic Baby 3,5 g 10 pl., Eubiotic Baby pic 8 g, Cosmopharm Probiobaby 10 pl., GNC Kids Probiotice Masticabile 30 cps.,
Minunino Probiotice 8 fiole x 10 ml, Linex baby 20 pl., Hepiflor bebeluşi/copii 2 g 10 pl., Visislim Procombo Baby 5 ml., Disc Evital Baby Guard Happy Flora 5 ml

MINUNINO/INFANT UNO-digestie

doppelherz-cardio

Profită de oferta la produsele Minunino Colici
picături 10ml, Infant Uno Unilox baby 100ml

Ai grijă de tine cu produsul Doppelherz Omega-3
extra 1000mg 120cps. şi primeşti cadou 60cps.

-20%
Preţuri începând cu:

Produsele participante la promoţie sunt: Evital Hepatohelp 30cps.,
Silithor 60cps., Milk Thistle Silimarină 30cps., Milk Thistle Silimarină
90+30cps., STEABLOCK 60 cps.

29

59

/bucată

cadou 60cps.
8699/pachet

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe
ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

La Sensiblu îţi rezervi reţeta de-acasă. Detalii pe www.sensiblu.com

dr. hart-Vitamine Şi minerale
Profită de reducerea la produsul Dr. Hart
Complex Vit&Minerale + Ginseng 15cps.

-30%

Preţ vechi: 29
Preţ nou:
99

2099/bucată

25%

REDUCERE LA
probiot ice adulŢi
Preţuri începând cu:

2099
/bucată

doppelherz-AfecŢiuni diverse
Profită de oferta la produsele Doppelherz
Lecitină Forte 1200 30cps., Doppelherz
Calcium+D3 30tb., Doppelherz A-Z Retard
30tb., Doppelherz Aktiv Ca+Mg+Zn+Se 30tb.

-20%
Preţuri începând cu:

1919/bucată

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie
variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a
informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă
medicului sau farmacistului.

Produsele participante la promoţie sunt: Eubiotic 20 cps., Eubiotic Hidra Plus 10 pl., Cosmopharm Probiotic 30 cps., Protectis Probiotic 10 tb. căpşuni şi lămâie,
GNC Probiotic Solutions 25 mld + Immune Support 30 cps., GNC Probiotic Solutions 25 mld cu enzime 30 cps., GNC Ultra Probiotic Complex 75 mld 20 cps.,
Impruvis Simbiotic 10 cps., Impruvis Probiotics Fast Melt 8 pl., Linex forte 14 cps., Secom Jarro - Pharma Dophylus EPS 60 cps., Visislim Procombo 10 cps.,
Walmark Benebian Adult 14 cps.

La Sensiblu îţi rezervi reţeta de-acasă. Detalii pe www.sensiblu.com

Ţine răceala și
Oferta Sensiblu cu până la 30% reducere

Decongestionante nazale

Dureri de gât
Oferta este valabilă în perioada 10 ianuarie - 31 ianuarie 2018, în limita stocului disponibil, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu.

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău Standard şi intră în posesia Cardului Silver

gripa sub control!
te ajută să te bucuri de o iarnă liniștită

Preţuri începând cu:

596

/bucată

Răceală și gripă

Tuse
Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău Standard şi intră în posesia Cardului Silver

vitabiotics-CarenŢă de Calciu

doppelherz-articulaŢii sănătoase

Ai grijă de tine cu produsele din gama
Osteocare*

Ai grijă de tine cu produsul Doppelherz System
Kollagen 11000 Plus 20fl. şi primeşti cadou 10 fiole

-20%
Preţuri începând cu:

cadou 10 fiole

2239/bucată

15999/pachet

walmark-articulaŢii sănătoase
Bucură-te de oferta la produsul Proenzi Artrostop
Intensive 120cps. şi primeşti cadou Proenzi cremă
100ml

Preţ nou:

Preţ vechi:

42

5699

74

/bucată

dr. hart-Vitamine Şi Minerale
Profită de reducerea la produsul Dr. Hart
Magneziu şi Vitamina B6 30 cpr.

1+1 CADOU
16899/pachet

Preţuri începând cu:

-30%

Preţ vechi: 2899
Preţ nou:

2029/bucată

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe
ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. *Produsele participante la promoţie sunt: Osteocare Fizz 20tb. eff,. Osteocare soluţie
200ml, Osteocare Original Plus 30cpr., Osteocare Original Plus 90cpr., Osteocare Masticabil 30tb.

Activează-ţi opţiunea Econom şi beneficiezi de 15% reducere! Detalii în pagina 2**

equilibra-stare de bine
Ai grijă de tine cu produsul Equilibra 30 cps.

Pentru zile și nopți liniṣtite...

pân` la 30% reducere
la produsele antistres

Preţuri începând cu:

1+1 cadou
12

99

959

/bucată

/pachet

magnevie-vitamine Şi minerale
Ai grijă de tine cu Magnevie Express 20 plicuri
şi primeşti Cadou o cutie identică

1+1 cadou
3699/pachet

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie
variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a
informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă
medicului sau farmacistului.

La promoţie participă produsele: Magnesium 400+B Complex 20pl., Soriso 60cpr, Nervocalmin Somn uşor cu valeriană 20cps. şi 30cps., Magnefort B6 50drj,
Nervocalmin Relaxare 20cps. şi 30sps., Nervocalmin fără griji 15cps., Emocalm 60cpr., Tinctură cu valeriană 50ml, Emocalm 1+1 60cpr., GNC L-Theanine 200mg 60cps.,
GNC Pantothenic Acid 500 100cps., GNC Natra Sleep 100cps., Calmogen Plant 20cps, Calmogen Plant Somn 30cpr., Bio-Melatonina 30cpr., Linistress 20cps. şi 30cps.,
Linistress Duo 20 cps şi 40cps., Somn Uşor 30cps., Distonoplant 60cps., Reviva Mindbalance 30cps., Stabilio Mindbalanace 30cps., Persedon Noapte 15 cpr.

Activează-ţi opţiunea Econom şi beneficiezi de 15% reducere! Detalii în pagina 2**

25% reducere

la produsele pentru imunitate
Preţuri începând cu:

1499

/bucată

Produsele participante la promoţie sunt: Cosmopharm Astragalus Extract 450 mg 60 cps., Minunino Colstru şi Lactoferină 4 g/plic 12 pl., Ascovit
Multivit 60 cpr., Detrical D3 2000UI 60 cpr., Detrical 1000UI 60 cpr., Detrical D3 30 ml., Cesizin 20 cpr. eff. şi Secom Vitamina C 1000 mg 30 cps.

12699
/pachet

refflor-Probiotice

biomicin-Răceală Şi gripă

Ai grijă de sănătatea ta cu produsul
Refflor Choco 10buc.

Ai grijă de sănătatea ta cu produsele Biomicin Forte
15cps. şi Biomicin 15cps.

1+1 cadou
36

99

/pachet

-25%
Preţuri începând cu:

1574/bucată

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe
ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

Descarcă gratuit pe telefonul tău aplicaţia Sensiblu! Detalii pe www.sensiblu.com

dr. hart-ArticulaŢii Sănătoase
Profită de reducerea la Complexul pentru
Articulaţii 180cps. de la Dr. HART

25% reducere pentru produsele dedicate
pacienţilor cu afecţiuni cardiace

Preţuri începând cu:

1274

/bucată

-30%

Preţ vechi: 13499
Preţ nou:

9449/bucată

trussa-Temperatură
Ai grijă de sănătatea ta şi bucură-te de oferta
la termometrul digital

Avem grijă de
inima ta!

-20%

Preţ vechi: 2999
Preţ nou:

2399/bucată

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie
variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a
informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă
medicului sau farmacistului.

Produsele participante la promoţie sunt: Alevia Coenzima Q10 200 mg 30 cpr., Evital Vivacardin 30 cps., Extravalerianic Cardio 30cps., Moller's omegacore
60cps., Walmark Coenzima Q10 MAX 100mg 30cps., Omega 3 Ulei Ficat de cod 1002mg 30cps., Dr. Hart Omega 3 1000mg şi vit E 120cps., Doppelherz Omega
3 Extra 1000mg 120cps., Doppelherz Omega 3 cardio 60cpr., Cosmopharm Q10+Carnitina+acid alfa lipoic 30cps., GNC Grape Seed ext + Resveratrol 75cps.,
GNC Q10 400mg 60cps., Biopure Max Omega 3 1250mg 30cps., BioActive Q10 Gold 30tb, Bano Usturoi 30cps., Persedon Cardio 15cpr., Fluxiv 60cpr., Devaricid
30cpr., Devaricid Plus C cu ext de castane 30cpr., Devaricid plus C 30cpr., Cantalin Micro 450mg/50mg 32 cpr.

Descarcă gratuit pe telefonul tău aplicaţia Sensiblu! Detalii pe www.sensiblu.com

50% reducere

la produsele de îngrijire solară
Preţuri începând cu:

1800

/bucată

2499

/bucată

La promoţie nu participă pachetele. În promoţie sunt incluse produsele de protecţie solară din gamele: Aderma, Eau Thermale Avene,
Vichy, La Roche Posay, Bioderma, L'Erbolario, Uriage, ACM Sensitelial.

10% discount şi multe alte beneficii! Detalii în pagina 2

20% reducere
la toate produsele CHAPTER
Preţuri începând cu:

999

/bucată

Preţuri începând cu:

5599
/pachet

La promoţie participă toate produsele din gama CHAPTER, în limita stocului
disponibil, în farmaciile selecţionate, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu.

10% discount şi multe alte beneficii! Detalii în pagina 2

Reduceri între 25% [i 30%

la produsele de îngrijire a tenului selectate

Eau Thermale AvÈne-îngrijire mâini
Ai grijă de tine cu Eau Thermale Avène Cold
Cream 50ml*

Preţuri începând cu:

10

87

/bucată

preȚ avantajos
Preţ vechi:

3399
Preţ nou:

1499

/bucată

ducray-îngrijire păr
Ai grijă de părul tău cu şampoanele din gama
Ducray**

-30%
Preţuri începând cu:

La promoţie nu participă pachetele. În promotie sunt incluse produsele de îngrijire a tenului din gamele: Ivatherm Aquafil, Vichy Purete
Termale, La Roche Posay Hydreane, Uriage Roseliane, ACM Sensitelial, Elmiplant Care Lab Sensitive şi Aslavital

3569/bucată

*La promoţie nu participă pachetele. **La promoţie nu participă pachetele.
Reducerea se aplică la şampoanele Ducray din gamele: Argeal, Elution,
Kelual, Kertyol, Nutricerat, Sabal, Squanorm.

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

Preţuri începând cu:

2499

/bucată

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

Reduceri între
25% şi 35%

biodermaîngrijire corp
Ai grijă de tine
cu Bioderma, iar
la orice cremă
Atoderm de 500ml
cumpărată, ai
30% reducere la
Atoderm Gel/Ulei
duş 1000ml*

la produsele de îngrijire
a corpului selectate
Preţuri începând cu:

2099
/bucată

al 2-lea
-30% laprodus

12849/pachet

Preţuri începând cu:

la roche posayîngrijire corp
Ai grijă de tine cu
produsele din gama
La Roche Posay, iar
la cumpărarea Lipikar
Ap+ Balsam Corp, ai
70% reducere la Lipikar
Syndet gel de curăţare*

al 2-lea
-70% laprodus
La promoţie nu participă pachetele. În promoţie sunt incluse produsele de îngrijire a corpului din gamele: Biorga Apaisac, Ivatherm Ivahidra+,
Eau Thermale Avène Trixera Nutrition şi Xeracalm A.D., A-Derma Exomega, Klorane gel de duş, Elancyl gel de duş, Gerovital H3 Derma+ (cremă
şi gel de duş) şi Uriage Xemose.

Preţuri începând cu:

9489/pachet

*La promoţie nu participă pachetele.

Ia-ţi acum cardul Sensiblu şi profită de promoţiile din Ghidul Promoţiilor

25% reducere

pentru produsele L'Erbolario
de îngrijire a tenului*
Preţuri începând cu:

2174

/bucată

*Ofert\ valabil\ în limita stocului disponibil. Produsele L’Erbolario se g\sesc în farmaciile Sensiblu selec]ionate. Lista produselor participante la promo]ie este disponibil\ în farmacii [i pe www.sensiblu.com.
Detalii pe www.sensiblu.com/l’erbolario. Urm\re[te-ne pe facebook.com/LErbolarioinSensibluRomania

Ia-ţi acum cardul Sensiblu şi profită de promoţiile din Ghidul Promoţiilor

5

french organic beauty care since 1983

până la

%
Oreducere

Preţuri începând cu:

Preţuri începând cu:

13

19

999

/pachet

/bucată

Ofertă valabilă pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu, în limita stocurilor disponibile.
Produsele din imagine sunt cu titlul de prezentare. Produsele Melvita se găsesc în farmaciile
Sensiblu selecţionate. Detalii pe www.sensiblu.com/melvita

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău Standard şi intră în posesia Cardului Silver

25% reducere
la produsele pentru îngrijirea tenului
Preţuri începând cu:

2774

/bucată

La promoție participă produsele -417 pentru îngrijirea tenului pentru femei și barbati, în limita stocului
disponibil, în farmaciile selecționate, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu.

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău Standard şi intră în posesia Cardului Silver

natural eficient holistic

CADOU

o mască cu portocale
la achiziţia unui produs Bee Radiant

Preţuri începând cu:

13699
/pachet

Promoţia este valabilă la achiziţia Apivita Bee Radiant, iar cadoul constă într-o mască cu portocale 50 ml.
Oferta este valabilă în limita stocurilor disponibile în fiecare locaţie. Detalii pe www.sensiblu.com/apivita

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

Preţuri începând cu:

31

49

nO

U

/pachet

Înainte

dup~*
*Poza ce arat` rezultatul dup` aplicare.

9759

/bucată

20%

reducere pentru
REMESCAR Cearc`ne
& Pungi sub ochi

www.facebook.com/remescarsensiblu
La promo]ie particip` produsul REMESCAR Cearc`ne & Pungi sub ochi, \n limita stocului disponibil,
\n farmaciile selec]ionate, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu.

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

pierre fabre-igienă orală
Ai grijă de igiena ta orală şi profită de oferta la
Elgydium pastă de dinţi şi Eludril apă de gură

-30%
Preţuri începând cu:

1399/bucată

sensodyne-igienă orală

parodontax-igienă orală

Ai grijă de sensibilitatea dentară şi profită
de oferta la pastele de dinţi Sensodyne
Rapid şi Sensodyne Whitening

Ai grijă de gingiile tale sensibile cu pastele de dinţi
Parodontax Classic şi Parodontax Gentle Whitening

-25%
Preţuri începând cu:

2024/bucată

-25%
Preţuri începând cu:

1949/bucată

Preţuri începând cu:

1889

/bucată

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

lacalut®-igienă orală
Bucură-te de oferta la orice produs din
gama Lacalut® Sensitive

colgate-igienă orală
Bucură-te de oferta la
Colgate Max White kit pentru
albirea dinţilor

-25%
Preţuri începând cu:

Preţ vechi: 94
Preţ nou:

periuță de dinți

862 /bucată
Preţuri începând cu:

7498

-50%
99

CADOU

/pachet

4750/bucată

colgate-igienă orală
Ai grijă de igiena ta orală cu pasta de dinţi
Colgate Total

-25%

Preţuri începând cu:

1312/bucată

oral-b-igienă
orală
Ai grijă de igiena ta orală
cu periuţele electrice
Oral-B selecţionate*

-25%
Preţuri începând cu:

10199/bucată

*Produsele participante la promoţie sunt: Oral B irigator bucal MD20, Oral B periuţă electrică Pro500 Cross Action, Oral B periuţă electrică D12 Mt Power Frozen, Oral B
periuţă electrică D12-513w, Oral B periuţă electrică Triumph D34.575.5 + Smartguide, Oral B periuţă electrică D10-513 Mickey.

la achiziționarea unei paste de dinți
și o apă de gură
Promoţie valabilă în limita stocului disponibil. Produsele participante la promoţie sunt: iWhite
apă de gură 500ml , iWhite Instant pastă de dinţi gingii sensibile 75 ml, iWhite Instant pastă
de dinţi 75ml. Promoţia nu se cumulează cu alte promoţii aflate în desfăşurare.

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

R\sfa]\-]i bebelu[ul cu

25% reducere

25% reducere

la produsele din gama accesorii

Preţuri începând cu:

369

/bucată

la scutecele selectate*
Preţuri începând cu:

1724

/pachet

2-5 kg:

0,78 lei/buc.
5-9 kg:

1,12 lei/buc.
11-18 kg:

1,25 lei/buc.
*La promoţie participă produsele: Pampers 0 Premium Care Newbaby
(30)<2.5kg, Pampers 1 Premium Care Newborn 2-5 Kg (22), Pampers 2
Premium Care Sp (20), Pampers 3 Premium Care 5-9 Kg (20), Pampers
4 Premium Care 4 Maxi Sp (18), Pampers 5 Premium Care 11-18 Kg (18).

La promoţie participă următoarele game de accesorii: Baby Nova, Chicco, Tommee Tippee, Primii Pasi, Nuk FC+ Biberon PP + TET.SIL.(M) MAR.1(0-6L)
150ml/300ML, Nuk FC+ Biberon sticlă+TET.SIL.(M) MAR.1(0-6L) 120ml/240ml, Nuk FC+ Mickey biberon PP 300ml+TET.SIL.(M) MAR.2(6-18L), Nuk 750555
soluţie pentru curăţat biberoane, Nuk suzetă silicon Happy Days asort. M1(0-6L)/M2(>6L)/ M3(>18L). Pachetele promo nu intră în promoţie.

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

Început sănătos, viitor sănătos!
1+1 cadou
Preţuri începând cu:

2399
/pachet

Nu este inclusă în promoţie gama Philips Soothie. Produsul care se acordă gratuit este cel cu preţul cel mai mic. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

Îngrijire delicat\ pentru
bebelu[i ferici]i
-25%

reducere

Preţuri începând cu:

246

/bucată

La promoţie participă gamele de îngrijire J&J
Baby, Sanosan, Mustela Hydra Bebe Loţiune Corp
300ml, Mustela Stelatopia cremă emolientă piele
atopică 200ml, Mustela ulei baie 300ml, Mustela
Vitamin Barrier 1-2-3 - cremă pentru schimbatul
scutecului 50ml/100 ml. Pachetele promo nu sunt
incluse în promoţie.

Preţuri începând cu:

2169
/bucată

Ai 12% reducere la produsele din categoria mama şi copilul. Detalii în pagina 2

