
MIŁOŚĆprzychodzi latem
*Prom

ocja nie dotyczy produktów
 do opalania. Produkty dostępne w

 w
ybranych drogeriach Super-Pharm

.

Oferta obowiązuje 
w drogeriach Super-Pharm, 

wybrane oferty dostępne 
są na superpharm.pl

Ważna od 24.06.2021 r. 
do 14.07.2021 r.
lub do wyczerpania 

produktów promocyjnych.
Promocje nie łączą się.

*Przy zakupie dowolnych produktów w drogerii Super-Pharm za min. 40 zł kup Maxi Okazję:  
Nuxe Crème fraîche de beauté, nawilżający krem do twarzy, 30 ml, w cenie 25,99 zł. Przy wielokrotności zakupu  
dowolnych produktów za min. 40 zł możliwy zakup kolejnego produktu z Maxi Okazji na zasadzie tutaj podanej. 

NUXE CRÈME 
FRAÎCHE DE BEAUTÉ* 
nawilżający krem  
do twarzy, 30 ml
cena za 100 ml – 86,63 zł

TOŁPA 
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

LIERAC
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała

2599
        
  
8199

  -30 %

NO 
WOŚĆ

NO 
WOŚĆ

  -30 %
CAŁA MARKA*  
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CUDOWNYCH ZAPACHÓWLato p ełne

HUGO BOSS 
BOTTLED
męska woda 
toaletowa, 30 ml
cena za 100 ml 
– 499,97 zł

HUGO BOSS 
EXTREME
męska woda 
perfumowana, 
100 ml

LACOSTE ESSENTIAL
męska woda toaletowa, 125 ml

cena za 100 ml – 119,99 zł

YVES SAINT  
LAURENT  

Y POUR HOMME
męska woda  

toaletowa, 60 ml 
cena za 100 ml – 349,98 zł

LACOSTE  
POUR HOMME
męska woda 
toaletowa, 100 ml

14999
24999

GUCCI MÉMOIRE 
D’UNE ODEUR

damsko-męska woda 
perfumowana, 40 ml

cena za 100 ml – 399,98 zł

AZZARO CHROME
męska woda toaletowa, 
50 ml 
cena za 100 ml – 239,98 zł

GIORGIO ARMANI 
ACQUA DI GIÒ 
POUR HOMME
męska woda toaletowa,  
50 ml 
cena za 100 ml  
– 419,98 zł

11999
17499

14999
16999

14999
19999

7999
9999

19999
25999

15999
19499

20999
30999

20999
21999

CALVIN 
KLEIN IN2U
męska woda 
toaletowa, 
100 ml



HUGO BOSS 
NUIT
damska woda 
perfumowana, 
75 ml
cena za 100 ml  
– 199,99 zł

14999
18999

LANCÔME 
IDÔLE
damska woda 
perfumowana, 25 ml
cena za 100 ml 
– 759,96 zł

HUGO BOSS EXTREME
damska woda perfumowana, 
75 ml
cena za 100 ml – 213,32 zł

AZZARO WANTED GIRL
damska woda perfumowana, 
50 ml
cena za 100 ml  
– 305,98 zł VERSACE  

CRYSTAL NOIR
damska woda 
perfumowana, 
50 ml 
cena za 100 ml 
– 519,98 zł

GIORGIO ARMANI  
IN LOVE WITH YOU

damska woda 
perfumowana, 100 ml

BURBERRY  
BRIT SHEER
damska woda 

toaletowa, 30 ml
cena za 100 ml 

– 299,97 zł

DOLCE & GABBANA 
3 L’IMPÉRATRICE 
damska woda 
toaletowa, 
100 ml

GIORGIO 
ARMANI SÌ
damska woda 
perfumowana, 30 ml
cena za 100 ml  
– 666,63 zł

25999
29999

15999
30999

18999
21999

15299
16499

32999
36999

8999
12499

16999
27999

19999
21999

POCZUJ RADOŚĆ,odkrywając nasze sup erceny
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ZAKOCHASZ SIĘ w nich!
  -30 %
CAŁA MARKA    -30 %

CAŁA MARKA  
EDITION BY RIMMEL
kosmetyki do makijażu twarzy
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm. 

  -20 %
LIFE
lakiery do paznokci, 
5,5-12 ml

  -40 %
 

  -30 %
LIRENE
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz do makijażu

CASHMERE
kosmetyki do makijażu

 29999
        
  
51999

FOREO LUNA MINI 2
soniczne szczoteczki do mycia twarzy 
cena za 1 szt.
Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm. 

NO 
WOŚĆ

  -30 %
LIFE
akcesoria do makijażu



EVELINE
kosmetyki do makijażu

Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.

To jasne jak słońce!
W kolorach lata 
              b ędzie Ci do twarzy.

  -40 %
 

  -30 %

L’ORÉAL, MAYBELLINE, 
I HEART REVOLUTION 
wszystkie kosmetyki do makijażu 

CAŁA MARKA

CAŁA MARKA



6 Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach. 
Promocje dotyczą wybranych marek produktów do opalania.

  -30 %
CAŁA MARKA  

PHARMACERIS N, F
dermokosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania twarzy oraz do makijażu

  -40 %
CAŁE MARKI

 
AURIGA, URIAGE, ISDIN, 
ISDINCEUTICS 
dermokosmetyki do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała
Promocja nie dotyczy produktów 
do opalania marki Isdin.

BIODERMA
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała 

NUXE
dermokosmetyki do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy oraz ciała
Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

  -30 %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.

  -20 %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.

  -40 %
PRZY ZAKUPIE 3 SZT.

  -25 %
 

  -20 %
CAŁE SERIE  

DERMO
profesjonalnie dbają o skórę



  -30 %
CAŁE MARKI  

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

LA ROCHE-POSAY,
VICHY*

dermokosmetyki
do pielęgnacji,

oczyszczania twarzy, ciała 
i włosów oraz do makijażu

*Promocja nie dotyczy
antyperspirantu roll-on 48 h.

  -30 %
 

  -20 %
CAŁE MARKI  

  Twoja skóra sprawia
Ci prob lem?   D la Dermo
   nie ma prob lemu, z którym
sobie nie poradzi.

Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach. Promocje dotyczą wybranych marek produktów do opalania.
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POKOCHASZ ich skuteczność

KLORANE
dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów

A-DERMA, DUCRAY
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy, ciała 
oraz włosów

  -30 %
CAŁA MARKA  

  -30 %
CAŁA MARKA    -30 %

CAŁA MARKA  

  -30 %
CAŁA MARKA  

  -20 %
CAŁE MARKI  

  -30 %
CAŁE MARKI  CERAVE

dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała

 3199
        
  
3999

VICHY
antyperspirant 
roll-on 48 h, 
50 ml
cena za 100 ml  
– 63,98 zł

DERMEDIC
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 

IWOSTIN,  
EMOLIUM
dermokosmetyki 
do pielęgnacji,  
oczyszczania 
twarzy i ciała 
oraz do makijażu

SEBORADIN
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów

Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach. Promocje dotyczą wybranych marek produktów do opalania.



NIVEA
kosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania twarzy

  -30 %
BIELENDA, FACE BOOM 
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

L’ORÉAL
kosmetyki  
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

D’ALCHÉMY
kosmetyki 

do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy 

oraz ciała
Produkty dostępne 

w wybranych drogeriach 
Super-Pharm. 

  -40 %
 

  -30 %

  -30 %

  -25 %
CAŁA MARKA  

  -40 %

  -25 %
EMBRYOLISSE

wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji  twarzy 

oraz do makijażu NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

               Wypielęgnowana twarz p ełna
   b lasku to najpiękniejsza ozdoba.
                             Wiadomo! 

LONG 4 LASHES,  
LIFT 4 SKIN
kosmetyki do pielęgnacji 
twarzy oraz do makijażu 



Z NATURY
P iękno prosto

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.
10

  -40 %
 

  -20 %
CAŁA MARKA  

  -20 %
CAŁA MARKA  

VEOLI*
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy

  -30 %
CAŁA MARKA  

UZDROVISCO*
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

RESIBO*
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała

DERMIKA
kosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania twarzy

  -30 %
CAŁA MARKA  



11*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

             Czy je polubisz?  Naturalnie!  Nasze nowości
podbiją Twoje s erce od pierwszej chwili.

SO.KO, VIANEK,
AMVI COSMETICS*

kosmetyki i akcesoria 
do pielęgnacji

i oczyszczania twarzy
oraz ciała

  -20 %
CAŁE MARKI  

MIYA,
ORIENTANA*
kosmetyki do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała 
oraz włosów

  -25 %
CAŁE MARKI  

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

KORE 
AŃSKIE

WEGAŃ 
SKI

BEZGLU 
TENOWY
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Z NATURY
Ich składniki pochodząNATU 

RALNE
NO 

WOŚĆ

LIRENE SLIM
kosmetyki wyszczuplające 
i modelujące sylwetkę

NATURE BOX
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów

  -30 %
CAŁA MARKA  

KNEIPP
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
ciała

 1199
        
  
1799

ECODENTA 
BLACK 
WHITENING
pasta do zębów, 
100 ml

  -25 %
CAŁA SERIA  

  -20 %
CAŁA MARKA  

YOPE WOOD
żele pod prysznic,  
szampony 
dla mężczyzn, 
300-400 ml
cena za 100 ml 
– 3,75-5,00 zł

 1499
        
  
1999
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J esteś zielona w sprawach pielęgnacji?!
 Musisz poznać nowe naturalne marki u nas! 
 

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ   -25 %

CAŁE MARKI  

DO HAGI, GOOD MOOD, 4SZPAKI, 
ECOLATIÈR ORGANIC CANNABIS
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała oraz włosów, 
dezodoranty

CBD
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  -20 %
BIOTEBAL  
MEN
szampon przeciw 
wypadaniu włosów, 150 ml

SKRZYPOVITA MEN
szampon, 200 ml 
oraz suplementy diety 
przeciw wypadaniu 
włosów, 30 tabl. 

 OD 1999
          OD 

  
2549

DX2
szampony do włosów 
dla mężczyzn, 150 ml
cena za 100 ml – 13,33-16,66 zł

  -20 %

  -20 %
DUREX
prezerwatywy, 18 szt.  2499

        
  
3799

ETIAXIL 
antyperspiranty roll-on, 15 ml
cena za 100 ml – 166,60 zł

DLA NIEGOteż coś fajnego

SUPLEMENT DIETY



 Chciałabyś złapać letni b lask we włosach?   
                  To łap nasze produkty do pielęgnacji     
                               włosów. Są naprawdę sup er! 

  -30 %
 

BIOVAX
kosmetyki
do pielęgnacji
włosów

GLISS, GLISS KUR
kosmetyki do pielęgnacji 
i koloryzacji włosów

  -25 %
CAŁA MARKA  

GOT2B
kosmetyki
do pielęgnacji
   i stylizacji
     włosów

        
  
3449

L’ORÉAL EXCELLENCE
farby do włosów
cena za opak.

 2399

NATU 
RALNE

CAŁA MARKA

  -25 %
 CAŁA MARKA



1) Super-Pharm zastrzega sobie prawo do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych produktów dla jednego klienta. Limit zakupowy przypadający na klienta wynosi max. 6 sztuk. 2) Czas promocji ograniczony. 
Promocje ważne w terminie od 24.06 do 14.07.2021 r. 3) Promocje nie łączą się ze sobą oraz nie dotyczą zestawów. 4) Ceny zawierają podatek VAT. 5) Folder zawiera ceny za sztukę lub opakowanie. 6) W promocjach typu 
1+1 za 50% ceny oraz 1+1 za 1 grosz rabat na drugi produkt (tańszy lub w tej samej cenie) naliczany jest od ceny regularnej. 7) Zdjęcia umieszczone w folderze mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. 
8) Super-Pharm nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. 9) Adresy placówek dostępne są na www.superpharm.pl. 10) 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. 11) Wybrane marki dostępne są w wybranych drogeriach Super-Pharm. 12) Ceny produktów w internetowej drogerii Super-Pharm 
mogą się różnić od cen w drogeriach stacjonarnych i od cen przedstawionych w folderze.

kosmetyki do opalania i po opalaniu

1

5

6

7

2

8

3

4

DLA ZAKOCHANYCH W SŁOŃCU

1  EQUILIBRA SUN 2  HOLIKA HOLIKA SUN  
3  ALPHANOVA SUN 4  VICHY CAPITAL, IDEAL SOLEIL  

5  ISDIN FOTOPROTECTOR 6  PHARMACERIS S 
7  LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS  

8  GARNIER AMBRE SOLAIRE

B ezpieczne opalanie   -30 %
CAŁE SERIE  

DO

Przy zakupie 2 produktów  
Equilibra Sun otrzymasz żel po opalaniu za 1 grosz.

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

