
Oferta obowiązuje 
w drogeriach Super-Pharm.

Ważna od 7.06.2021 r. 
do 13.06.2021 r.
lub do wyczerpania  

produktów promocyjnych.  
Promocje nie łączą się.

LA ROCHE-POSAY*
dermokosmetyki do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała oraz
włosów, a także do makijażu 

  -40 %
CAŁA AR A

w drogeriach Super-Pharm.

Ważna od

produktów promocyjnych. 

włosów, a także do makijażu 

  
aplikację i zobacz,  

jak wiele możesz zyskać 
w Klubie LifeStyle.

Pobie�

CA I  EI   
 SS  A I

LANCÔ E  I R I  AR A I  
YVES SAINT LAURENT

ER

CAŁE AR I
  -40 %DO

E  I R I  AR A I  

SUPERdays

VICHY*
dermokosmetyki do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała oraz  

włosów, a także do makijażu
Promocja nie dotyczy Vichy 

antyperspirantu roll-on 
48 h, 50 ml.

  -40 %
CAŁA AR A

10-12.06

7 - 1 3 . 0 6

*Promocja nie dotyczy zestawów, duopacków oraz promocyjnych opakowań.

daysdaysdaysdays

40 
CAŁE AR I



Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 7 do 9 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta wynosi 6 szt. produktów 
z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków oraz miniproduktów. Promocji nie można 
łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania i po opalaniu.

A CAŁE 
AR I

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

AA
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy, ciała, 
włosów oraz antyperspiranty 
i kosmetyki do golenia

E I I   RI E
kosmetyki do makijażu
Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

RIA E   
A RI A  IS I  
IS I CE ICS
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

ER I A
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

ER E A
dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów

E I
linia suplementów diety z witaminą D

CANPOL
akcesoria dla dzieci i mam

SPLAT
produkty do higieny jamy ustnej

CAREX
mydła, żele 
antybakteryjne

OD IE IAŁ  DO R   7-9.06

SUPLEMENT DIETY



C I
witamina C, 30 kaps.

tylko przez 3 dni

3

7-9.06

Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 7 do 9 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na  jednego klienta  
wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków 
oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania i po opalaniu.

WEGAŃ 
SKI

WEGAŃ 
SKI

NATU 
RALNE
KORE 

AŃSKIE

I E A E
pianki regenerujące 
po oparzeniach, 90-150 ml

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

L’ORÉAL
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

S  I   RE
maski do twarzy
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.

CAŁA SERIA  
Ł A IS IC

kosmetyki do pielęgnacji 
twarzy

 I   
 I  A  

I S
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów 

BIOÉLIXIRE
olejki do pielęgnacji 

włosów, 20 ml

LIRENE
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania  
ciała

Ł A
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
ciała

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

ÖLLER’S ALGI
wspomaga odporność,  
mózg i serce, 30 kaps.



OD C AR  DO SOBOTY 10-12.06

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

NATU 
RALNE OILLAN

dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała

CA A I
dermokosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy
Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

I
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała

 RIE A
kosmetyki do pielęgnacji włosów

NATURE BOX
kosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania ciała oraz włosów

PUSHEEN
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała

CBD

EC E A
produkty do higieny jamy ustnej

Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 10 do 12 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta wynosi 6 szt. 
produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków oraz miniproduktów. Promocji nie 
można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania i po opalaniu.

A CAŁE 
AR I

#INSTA 
PRODUKT



tylko przez 3 dni

5

Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 10 do 12 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta 
wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków 
oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania i po opalaniu.

SUPLEMENT DIETY

WEGAŃ 
SKI

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆI  

R E
witamina D, 60 kaps. S E  E RA S

krem na popękane pięty, 75 ml

E I I RA
aloesowy żel 
micelarny, 200 ml  
aloesowy szampon 
do włosów, 250 ml

RE  E I A  
A ERIC  
A ER  I SI ER

paletki cieni do powiek
Produkty dostępne 
w wybranych drogeriach 
Super-Pharm.

I A
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

  AS ES   
I   S I

kosmetyki 
do pielęgnacji twarzy 

oraz do makijażu

L’BIOTICA  
R A  

C AR  E
płatki pod oczy

Ł A RA I
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

BELLA AURORA
dermokosmetyki przeciwsłoneczne 
oraz ampułki bio 10 forte
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.

L’ORÉA  AR IER
kosmetyki do koloryzacji 
włosów

I E
płyn 
do soczewek 
kontaktowych, 
360 ml

A I RA 
E I A

nawilżający żel 
intymny, 75 ml

BATISTE ORIGINAL
suchy szampon do włosów, 

300 ml

CAŁA SERIA

10-12.06

NO 
WOŚĆ
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7-13.06

A E I E
kosmetyki do makijażu

  -30 %
CAŁA AR A    -30 %

CAŁA AR A  

  -30 %
CAŁE SERIE  

AVÈNE
dermokosmetyki do pielęgnacji,  
oczyszczania twarzy i ciała 
oraz do makijażu

  -50 %
L’ORÉAL
kosmetyki do makijażu

I S I  S ECRI  
E I  S CARE
dermokosmetyki do opalania 
i po opalaniu

CERAVE
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

  -30 %
CAŁA AR A  

  -50 %
CAŁA AR A  

LIERAC
dermokosmetyki do pielęgnacji twarzy
Promocja nie dotyczy produktów z kolekcji 
20 lat Super-Pharm.
Produkty dostępne w wybranych drogeriach 
Super-Pharm. 

 999
        
  
2499

ER E IC RAI 2
krem intensywnie nawilżający, 50 g 
cena za 100 g – 19,98 zł

ER E IC  
RAI 3  

HIALURO
płyn micelarny, 
2 x 500 ml 
duopack
cena za zestaw

 2999
        
  
3999

VICHY
antyperspirant roll-on 48 h, 50 ml
cena za 100 ml – 59,98 zł

A ER A  CRA
dermokosmetyki do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała 
oraz do włosów

 1+1
A  R S  

I ER A  
ER

Przy zakupie kosmetyku  
do opalania otrzymasz 
olejek do opalania SPF50 
200 ml za 1 grosz.

  -40 %
CAŁA AR A  

SE RA I
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów

Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 7 do 13 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na  jednego klienta 
wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków 
oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania i po opalaniu.

 3999
        
  
4999

  -30 %
CAŁE AR I  



PRODUKTY
Z TV

pielęgnacja

7

7-13.06

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

WEGAŃ 
SKI

NATU 
RALNE

NATU 
RALNENATU 

RALNE

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

  -40 %
IE E A  ACE 

kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

  -40 %DO

LIRENE
kosmetyki  
do oczyszczania twarzy 

  -30 %
CAŁA AR A  

  -25 %
CAŁA AR A  

A RA  E
kosmetyki do pielęgnacji  
i oczyszczania ciała, 
włosów oraz twarzy

  -50 %DO

NIVEA
kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy 

  -30 %
CAŁA AR A  
I A I  C

kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy  
oraz ciała

S I  REA S
maski do pielęgnacji twarzy

 899
        OD 
  
1499

VIS PLANTIS
pianki, żele  
do higieny intymnej, 
170-300 ml
cena za 100 ml – 3,00-5,29 zł

LUX  
BOTANICALS
kosmetyki do oczyszczania ciała, 
400-700 ml

  -35 %
I A  I ICA

kosmetyki do pielęgnacji włosów

  -40 %
CAŁA AR A  

R ISC
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

  -40 %

AÉ
kosmetyki do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy oraz ciała
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.  -50 % I A EA A

serum do twarzy, 30 ml

  -40 %
CAŁA AR A  

hasło hasło

CBD
NATU 
RALNE

KORE 
AŃSKIE

Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 7 do 13 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na  jednego klienta 
wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków 
oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. 
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7-13.06

 1099
          OD 

  
1449

NO 
WOŚĆ

NO 
WOŚĆ

  -30 %
CAŁA AR A  
I I S

maszynki do golenia, wymienne wkłady

  -25 %
GILLETTE
wybrane maszynki do golenia, kosmetyki 
do golenia i po goleniu oraz antyperspiranty

  -40 %
CAŁA SERIA  
A  S

kosmetyki do opalania 
i po opalaniu

 OD 649
          OD 

  
899

GARNIER
dezodoranty-antyperspiranty, 50-150 ml
cena za 100 ml – 12,98-16,98 zł

  -30 %
CAŁA AR A  

  -30 %
CAŁA AR A  

IAŁ  E E
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów

  -30 %
NIVEA
żele pod prysznic, 200-750 ml

  -30 %
IA A

kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania ciała, 
płyny do higieny intymnej, antyperspiranty, 
kosmetyki do golenia i po goleniu

 949
        OD 
  
1449

E
dezodoranty-antyperspiranty, 
40-150 ml
cena za 100 ml – 6,33-18,98 zł

 1199
        OD 
  
1769

NIVEA
dezodoranty- 
-antyperspiranty,  
250 ml
cena za 100 ml – 4,80 zł

A
lakiery, pianki  
do stylizacji włosów, 200-250 ml
cena za 100 ml – 4,40-10,18 zł

  -25 %
A I AS
żele pod prysznic, 
dezodoranty- 
-antyperspiranty

SYOSS
kosmetyki do pielęgnacji, 
stylizacji i koloryzacji włosów

Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 7 do 13 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na  jednego klienta 
wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków 
oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania i po opalaniu.

PRODUKTY
Z TV

PRODUKTY
Z TV



Codzienne zakupy

9

7-13.06

 OD 2099
          OD 

  
2399

NATU 
RALNE NATU 

RALNE

I E 
rajstopy, skarpetki, pończochy 
oraz bielizna cięta laserowo

S A
artykuły gospodarstwa domowego

  -40 %
CAŁA AR A  

ONLYECO
produkty 
do zmywania 
i sprzątania

  -30 %
CAŁA AR A  
I IS

produkty do zmywarek

 1099
        OD 
  
1599

RE   
ER E  E E

zawieszki do toalet, 2 x 50 g
cena za opak.

 499
        
  
849

PRESTO
chusteczki do sprzątania,  
wybrane rodzaje, 16-72 szt. 
cena za opak.
Promocja nie dotyczy chusteczek Presto Eco Ogórek 60 szt.

  -30 %
CAŁA AR A  

AR A E
świece, patyczki i odświeżacze 
powietrza, produkty do sprzątania

  -30 %
R SC  R SC  A  R EC A

produkty do prania i sprzątania 3499
        
  
6099

ERSI  CA S
kapsułki do prania, 50 szt.
cena za opak.

O.B.
tampony higieniczne, 
36-56 szt.
cena za opak.

  -30 %
YOPE
produkty 
do zmywania 
i sprzątania

  -25 %
CAŁA AR A  

A A S
podpaski, wkładki higieniczne

  -40 %DO

  -60 %DO

Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 7 do 13 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na  jednego klienta 
wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków 
oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania i po opalaniu.
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7-13.06

NATU 
RALNE

I E
akcesoria  
do włosów, paznokci, 
makijażu, kąpieli i podróży

  -30 %
CAŁA AR A  

E I
produkty do higieny jamy ustnej

 2999
        
  
4649

 3999
        
  
4849

A ERS  
AC I E    
pieluchy dla dzieci,  
36-58 szt.
cena za opak.

NESTLÉ  
A  I R    

mleko modyfikowane dla dzieci, 800 g
cena za 100 g –  5,00 zł

I E
akcesoria letnie
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.

  -30 %
CAŁA AR A  

COLGATE
produkty do higieny 
jamy ustnej

  -40 %
CAŁA AR A  

  -40 %

ER A  
A  S

kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów dla dzieci, 
kosmetyki do opalania 
i po opalaniu

  -35 %
CAŁA AR A  

  -50 %DO

R A
akcesoria do higieny jamy ustnej

 1+1
A  CE  

BOBOVITA
dania, kaszki,  
deserki i soki  
dla dzieci 
Produkt za 50% ceny tańszy lub w tej samej cenie.  
Promocja nie dotyczy serii BoboVita Bio.

Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 7 do 13 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na  jednego klienta 
wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków 
oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania i po opalaniu.

I E 
krople do oczu

  -30 %ULTRA CONTACT 
LENSES
miesięczne soczewki 
kontaktowe
cena za opak.

S E S  
AI  IS SA E

jednodniowe, jednorazowe soczewki 
kontaktowe
cena za opak. 5999

        
  
6999

 4999
        
  
6999

SUPER 
CENA
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7-13.06

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

RA
kosmetyki do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy, ciała oraz włosów

ATOPIS
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

NATURELL
witaminy i minerały

E
wybrane produkty 
do pielęgnacji stóp

AC AC  
AR A

płyny do higieny 
intymnej, 250 ml

HEVIRAN
plastry 
na opryszczkę, 
15 szt.
cena za opak.

E ER   
A I   

A Ł S   I A
na odżywienie i wzmocnienie włosów, 
30 kaps.
cena za opak.

E ER   
A I   

A R   
C E
wspomaga wątrobę, trawienie 
oraz usuwanie toksyn, 30 kaps.
cena za opak.

XENNA BALANCE
wspomaga leczenie zaparć, 10-20 saszetek

C A E
wspomaga produkcję kolagenu 
oraz stawy, 60 kaps.
cena za opak.

VISCOPLAST  
I ERSA

zestaw plastrów opatrunkowych, 24 szt.
cena za opak.

Promocje obowiązują w drogerii Super-Pharm w dniach od 7 do 13 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na  jednego klienta 
wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków 
oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania i po opalaniu.

  -30 %

 2499
        
  
3199

 499
        
  
1099

 1299
        
  
1949

 2999
        
  
4099

 1299
        
  
2149

  -30 %

  -30 %

  -30 %
CAŁA AR A  

  -30 %
CAŁA AR A  

  -30 %
CAŁA AR A  

  -30 %
CAŁA SERIA  

ISIE
witaminowe żelki dla dzieci, 60 szt.

NO 
WOŚĆ



NATU 
RALNE
NATUNATU

RALNE
NATU

RALNE

1) W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. zakazu reklamy aptek informujemy, że ta oferta handlowa dotyczy wyłącznie produktów w wybranych drogeriach Super-Pharm. 2) Super-Pharm 
zastrzega sobie prawo do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych produktów dla jednego klienta. 3) Promocji nie można ze sobą łączyć. 4) W promocjach typu 1+1 za 50% ceny oraz 1+1  
za grosz rabat na drugi produkt (tańszy lub w tej samej cenie) naliczany jest od ceny regularnej. W promocjach typu 2+1 za 50% ceny oraz 2+1 za grosz rabat na trzeci produkt (najtańszy lub w tej 
samej cenie) naliczany jest od ceny regularnej. 5) Czas promocji ograniczony. Promocja ważna do wyczerpania zapasów. 6) Ceny zawierają podatek VAT. 7) Folder zawiera ceny za sztukę, zestaw lub 
opakowanie. 8) Super-Pharm nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia umieszczone w folderze mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. 9) Super-Pharm zastrzega sobie 
możliwość ograniczenia sprzedaży produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta wynosi maks. 6 sztuk. 10) Adresy naszych placówek dostępne na www.superpharm.pl 

CETAPHIL
Przy zakupie  
kremu do ciała  
453 g  
otrzymasz żel  
do mycia twarzy  
178 ml za 1 grosz.

I  I R 
czekolady, 100 g

 699
        OD 
  
949

E
mydła w płynie, zapasy, 
250-500 ml
cena za 100 ml – 1,40-2,80 zł

 1999
        
  
4399  1199

        
  
1999

 799
        
  
1549

I ER A A ER  
INTENSIVE GEL

żel do mycia, 200 ml 
cena za 100 ml – 10,00 zł

SCHOLL
maski do stóp w postaci skarpetek 
z olejkiem lawendowym lub makadamia 
cena za opak.

AA HELP
krem-balsam 
do rąk, 275 ml
cena za 100 ml  
– 2,91 zł

 1199
        
  
1999

E E  SE SI I E  
R ESSI A  
E E I E I

pasty do zębów, 75 ml
cena za 100 ml – 15,99 zł

 1999
        
  
4999

IERAC RA E IS
nawilżająca mgiełka do twarzy 
na dzień dobry, 30 ml
cena za 100 ml – 66,63 zł

 1+1
A  R S  

 1+1
A  R S  

Oferta obowiązuje wyłącznie w drogeriach Super-Pharm. Ważna od 7.06.2021 r. do 13.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych.
*Przy zakupie dowolnych produktów w drogerii Super-Pharm za min. 29,99 zł kup po jednej sztuce Maxi Okazji: AA Help XXL, krem-balsam do rąk, 275 ml, w cenie 7,99 zł, oraz Bioderma Atoderm 
Intensive Gel, żel do mycia, 200 ml, w cenie 19,99 zł, oraz Scholl, maski do stóp w postaci skarpetek z olejkiem lawendowym lub makadamia, w cenie 11,99 zł. Przy wielokrotności zakupu dowolnych 
produktów za min. 29,99 zł możliwy zakup kolejnych produktów z Maxi Okazji na zasadzie tutaj podanej.

A E
A I3

Już przy zakupach za 29,99 zł!*

SUPLEMENT DIETY

 3999
        
  
5699

  -40 %
YOPE
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała oraz włosów 

  -40 %
CAŁA AR A  

S I E
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

ER  S E IA  RA EES
na piękną skórę, włosy i paznokcie, 60 tabl.
cena za opak. 
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