
ZACHWYTprzynosi jesień
D

RO
G

ERIA

Oferta obowiązuje 
w drogeriach Super-Pharm, 

wybrane oferty dostępne
są na superpharm.pl

Ważna od 16.09.2021 r. 
do 10.10.2021 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:  
Uzdrovisco, roślinnie aktywny tonik-esencja do twarzy, 150 ml w cenie 13,99 zł. Przy wielokrotności zakupu dowolnych  

produktów za min. 40 zł możliwy zakup kolejnego produktu z Maxi Okazji na zasadzie tutaj podanej. 

UZDROVISCO* 
roślinnie aktywny  
tonik-esencja do twarzy, 
150 ml
cena za 100 ml – 9,33 zł

IWOSTIN 
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała

SESDERMA
Przy zakupie dowolnego kremu 
Sesderma 50 ml otrzymasz 
serum Hidraderm Hyal 30 ml 
za 1 grosz.

 1399
        
  
2899NO 

WOŚĆ  1+1
ZA 1 GROSZ  

  -40 %
CAŁA MARKA  

NATU 
RALNE
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MAGIĄ ZAPACHÓWTo jesień tak czaruje 

HUGO BOSS BOTTLED NIGHT
męska woda toaletowa, 50 ml
cena za 100 ml – 259,98 zł

PACO RABANNE 
INVICTUS LEGEND
męska woda  
toaletowa, 50 ml
cena za 100 ml – 399,98 zł

PACO RABANNE  
1 MILLION

męska woda toaletowa, 100 ml

AZZARO CHROME
męska woda toaletowa, 50 ml 

cena za 100 ml – 231,98 zł

GIORGIO ARMANI 
ACQUA DI GIÒ 
POUR HOMME
męska woda  
toaletowa, 50 ml 
cena za 100 ml  
– 439,98 zł

CALVIN KLEIN 
CK2
damsko-męska woda 
toaletowa, 30 ml 
cena za 100 ml – 529,97 zł

CALVIN KLEIN 
EUPHORIA MEN
męska woda toaletowa, 50 ml 
cena za 100 ml – 239,98 zł

CHRISTIAN DIOR 
SAUVAGE
męska woda 
toaletowa, 100 ml 

CAROLINA HERRERA  
BAD BOY

męska woda toaletowa, 
100 ml 

11599
16499

12999
14499

19999
22999

29999
34999

15899

11999

21999

44999
47500 35999

41999



OTUL SIĘ ZAPACHEM idealnym na jesień
CALVIN KLEIN 
EUPHORIA
damska woda perfumowana, 
30 ml 
cena za 100 ml  
– 333,30 zł

CHLOÉ NOMADE
damska woda 
perfumowana, 30 ml 
cena za 100 ml – 616,63 zł

VERSACE  
BRIGHT CRYSTAL
damska woda toaletowa, 
30 ml 
cena za 100 ml – 483,30 zł

HUGO BOSS 
FEMME 

damska woda 
perfumowana, 

50 ml 
cena za 100 ml 

– 319,98 zł

DOLCE & GABBANA 
LIGHT BLUE
damska woda toaletowa, 
50 ml 
cena za 100 ml – 399,98 zł

YVES SAINT LAURENT  
BLACK OPIUM 
FLORAL SHOCK
damska woda 
perfumowana,  
50 ml 
cena za 100 ml  
– 519,98 zł

GIORGIO ARMANI  
IN LOVE WITH YOU
damska woda perfumowana, 
100 ml 

LANCÔME  
LA VIE EST BELLE
damska woda perfumowana, 100 ml 

LANCÔME IDÔLE
damska woda perfumowana, 
100 ml

9999

18499

14499

15999

19999
22999

25999
30999

29999
36999 43999

49999

39999
44999
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W KOLORACH CI DO TWARZYJ esienią
  -25 %

LIFE
kosmetyczki i akcesoria 

do makijażu
SALLY HANSEN
lakiery do paznokci, 
odżywki, bazy 
oraz rajstopy 
w sprayu

PUPA
kosmetyki do makijażu
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.

I HEART REVOLUTION
kosmetyki do makijażu

MILUCCA
kosmetyki 
do makijażu 
i lakiery 
do paznokci
Produkty dostępne 
w wybranych 
drogeriach
Super-Pharm
i online. 

RIMMEL
kosmetyki do makijażu

  -40 %
CAŁA MARKA  

  -30 %
CAŁA MARKA  

  -40 %
CAŁA MARKA  

  -40 %
CAŁA MARKA  

  -30 %
CAŁA MARKA  

Zapraszamy do drogerii stacjonarnych oraz na superpharm.pl                           *przy zakupach
 powyżej 10 złDARMOWA DOSTAWA* DO 10.10.



Makijaż nabiera rumieńców 
– paleta jesiennych kolorów ma to coś!

  -40 %
L’ORÉAL, MAYBELLINE, 
MAX FACTOR, BOURJOIS
kosmetyki do makijażu

CAŁA MARKA

CAŁA MARKA

CAŁA MARKA



SVR
dermokosmetyki 

do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

oraz ciała
Promocja nie dotyczy 

produktów do opalania.

  -25 %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.

  -20 %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.

  -30 %
PRZY ZAKUPIE 3 SZT.

PHARMACERIS
dermokosmetyki  
do pielęgnacji i oczyszczania 
twarzy oraz ciała
Promocja nie dotyczy 
Pharmaceris H i Emotopic.

  -30 %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.

  -20 %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.

  -40 %
PRZY ZAKUPIE 3 SZT.

BIODERMA
dermokosmetyki  

do pielęgnacji i oczyszczania 
twarzy oraz ciała

Promocja nie dotyczy duopacków 
wód micelarnych.

URIAGE,  
AURIGA, ISDIN
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy  
oraz ciała

  -30 %
CAŁA MARKA  

  -40 %
CAŁE MARKI  

Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w specjalnych powiększonych pojemnościach. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania.

DERMOJ esienią postaw na
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Zapraszamy do drogerii stacjonarnych oraz na superpharm.pl                           *przy zakupach

 powyżej 10 złDARMOWA DOSTAWA* DO 10.10.



Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w specjalnych powiększonych pojemnościach. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania.

NATU 
RALNE

VICHY*,
LA ROCHE-POSAY,
NUXE**, AVÈNE 
dermokosmetyki do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy, ciała oraz włosów,
a także do makijażu
*Promocja nie dotyczy antyperspirantu roll-on 48 h. 
**Produkty dostępne w wybranych drogeriach
Super-Pharm.

  -30 %
 

  -20 %
CAŁE MARKI  

Twoja skóra jest
    przemęczona po lecie?
Otocz ją profesjonalną opieką dermokosmetyków!
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  -30 %
CAŁA MARKA  

EMOLIUM
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

 2999
        
  
3999

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

CERAVE
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała

LIERAC
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.

OILLAN
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 
oraz ciała 

A-DERMA
dermokosmetyki  
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała

DERMEDIC
dermokosmetyki  
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy oraz ciała

  -30 %
CAŁA MARKA  

  -40 %
CAŁA MARKA  

  -30 %
CAŁA MARKA  

  -30 %
CAŁA MARKA  

DUCRAY
dermokosmetyki 

do pielęgnacji i oczyszczania 
twarzy oraz włosów

  -30 %
CAŁA MARKA  

  -20 %
CAŁA MARKA  

  -30 %
 

DERMO to sprzymierzeńcy jesiennej pielęgnacji

Zapraszamy do drogerii stacjonarnych oraz na superpharm.pl                           *przy zakupach
 powyżej 10 złDARMOWA DOSTAWA* DO 10.10.

Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w specjalnych powiększonych pojemnościach. Promocje dotyczą wybranych produktów do opalania. 



NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

  -40 %
LIRENE
kosmetyki 

do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

oraz do makijażu

NIVEA
kosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania twarzy

  -30 %
  -40 %

 

  -30 %
EVELINE, BIELENDA
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

Odkryj nowości, 
któr e zachwycą Cię od pierwszego użycia.
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ZDROWA SKÓRACzysta skóra to

Oferta nie dotyczy zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.

  -40 %
AA

kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

oraz do makijażu

  -40 %
LONG 4 LASHES, LIFT 4 SKIN

kosmetyki do pielęgnacji twarzy 
oraz do makijażu

  -30 %
TOŁPA
kosmetyki
do pielęgnacji
i oczyszczania
twarzy

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

19999
        
  
35999

  -40 % L’ORÉAL
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

NATU 
RALNE

Zapraszamy do drogerii stacjonarnych oraz na superpharm.pl                           *przy zakupach
 powyżej 10 złDARMOWA DOSTAWA* DO 10.10.



Prawdziwa moc płynie z natury. 
Odkryj ją razem z naszymi kosmetykami.    

Oferta nie dotyczy zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.

NATU 
RALNE

DERMIKA
kosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania twarzy

 1899
        
  
2549

NATURAL ME
hydrolaty do ciała,

włosów i twarzy, 125 ml
cena za 100 ml – 15,19 zł

MIYA, POLANA*  
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy
*Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.   -40 %

CAŁA MARKA  

  -30 %

CAŁA MARKA
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NATU 
RALNE

  -25 %
LIFE

akcesoria do ciała 
i paznokci

  -20 %
CAŁA MARKA  

4SZPAKI
kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania ciała 
oraz włosów, dezodoranty

SPLAT PROFESSIONAL
pasty do zębów, 125 g
cena za 100 g – 10,39 zł

  -30 %
CAŁA MARKA  

KNEIPP
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
ciała oraz  
do kąpieli

NATU 
RALNE

 1299
        
  
1849

NATU 
RALNE

OD STÓP DO GŁÓWZadbaj o siebie

Zapraszamy do drogerii stacjonarnych oraz na superpharm.pl                           *przy zakupach
 powyżej 10 złDARMOWA DOSTAWA* DO 10.10.



NATU 
RALNE

  -25 %
CAŁA MARKA  

N.A.E.
kosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania ciała oraz włosów, 
dezodoranty

  -20 %
CAŁA MARKA  

YESHA
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz do kąpieli
Produkty dostępne 

w wybranych 
drogeriach 
Super-Pharm. 

 1499
        OD 
  
1899

YOPE
żele pod prysznic, 400 ml
cena za 100 ml – 3,75 zł

 3999
        
  
5999

HOLIKA HOLIKA  
AWOKADO, ARBUZ, 

MANDARYNKA
żel pod prysznic  

oraz żele do pielęgnacji 
twarzy, ciała i włosów, 

390 ml
cena za 100 ml  

– 10,25 zł

NO 
WOŚĆ

  Włączyłaś już do swojej codziennej   
pielęgnacji naturalne kosmetyki? 
                                                 Pozwól, by skradły Twoje s erce!

NO 
WOŚĆ
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TO MĘSKA SPRAWAP ielęgnacja
SUPLEMENT DIETY

 2499
        
  
3799

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

 OD 1999
        OD 
  
2549

DX2
szampony do włosów  
dla mężczyzn, 150 ml
cena za 100 ml – 13,33-15,33 zł

  -20 %
BIOTEBAL MEN

szampon przeciw 
wypadaniu włosów, 

150 ml

  -20 %
SKRZYPOVITA MEN
szampon, 200 ml  
oraz suplementy diety 
przeciw wypadaniu  
włosów, 30 tabl.

  -30 %
UNIMIL SKYN

prezerwatywy, 10 szt., 
różne rodzaje

Zapraszamy do drogerii stacjonarnych oraz na superpharm.pl                           *przy zakupach
 powyżej 10 złDARMOWA DOSTAWA* DO 10.10.



  -30 %
BIOVAX, L’BIOTICA
kosmetyki  
do pielęgnacji  
włosów

NATU 
RALNE

ELSEVE, 
L’ORÉAL PARIS, 

GARNIER
kosmetyki 

do pielęgnacji 
i koloryzacji włosów

SYOSS, NIVEA
kosmetyki do pielęgnacji, 
stylizacji i koloryzacji włosów

  -25 %
  -40 %DO

CAŁA MARKA

Piękne włosy to zdrowe włosy. 
Zadbaj o nie, a odwdzięczą Ci się wspaniałym b laskiem!



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 16.09 do 10.10.2021 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.

DROGERIA

PROSTO Z NATURY
ZOBACZ, CO NOWEGO
Nowości

i naturalnego
2

3

4

1

5 6

7

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

NATU 
RALNE

CBD

NO 
WOŚĆ

NO 
WOŚĆ

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

NATU 
RALNE

1  RESIBO* 2  HERBAL CARE* 3  KLORANE 
4  D’ALCHÉMY 5  DR. T&J CBD* 6  ALA* 

7  HOLIKA HOLIKA
*Produkty dostępne w wybranych  

drogeriach Super-Pharm.

kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania 
twarzy, ciała oraz włosów

  -30 %
CAŁE MARKI  

DO



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

