
Ρωτήστε  
        τον φαρμακοποιό σας

Collagen                         
pro aCtive                             
liquid                                          

3 mπουκαλια                        

€50/τεμ. 
€38/τεμ.
2 mπουκαλια                        

€50/τεμ. 
€39/τεμ.
1 mπουκαλι                        

€50/τεμ. 
€40/τεμ.

€ 38/τεμ

με την αγορά

3 μπουκαλιών

-24%

-22%

-20%

ΗΥALURON                  
υαλουρονικό οξύ                               

€45,00 
€36,00

Cynergy Med                                
κολλαγόνο ιχθύος                                                

€45,00 
€36,00

-20%

-20%

FortÉ pHarMa                            
eXpert                                         
HyalouroniC                                
υαλουρονικό οξύ                               

€40,53 
€24,32

-40%

Mοναδικές προσφορές

www.pharmaplus.gr

με την επίδειξη της  
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Ενίσχυση 
Οργανισμού

-35%

-35%

-35%

-35%

-35% -35%

vital                             
eFFerveSCent                            
30 CapS                                                                                                       
πολυβιταμινούχο                                        
συμπλήρωμα διατροφής                            
σε αναβράζουσες ταμπλέτες                                                     

€18,14 
€11,79

vital Silver                                      
30 CapS                                                      
Εξειδικευμένο συμπλήρωμα             
διατροφής για άντρες και γυναίκες 
άνω των 50 ετών                                    

€25,87  
€16,82

vital                                  
MeMo                                                      
30 CapS                                                                                                 
Για ενίσχυση της μνήμης και                  
συγκέντρωσης                                           

€29,90
€19,43

vital                              
Cardio                                   
30 CapS                                                                                                 
Για τη διατήρηση της                                
καλής υγείας της καρδιάς                     

€19,90
€12,93

vital Cold                                        
20 CapS                                                                
Εξειδικευμένο συμπλήρωμα            
διατροφής για την αντιμετώπιση  
του κοινού κρυολογήματος                
και την ενίσχυση του                             
ανοσοποιητικού                                      

€15,50 
€10,07

vital q10                                        
30 CapS                                                       
πολυβιταμινούχο                                    
συμπλήρωμα διατροφής                      
σε LipidCaps™                                        

€20,70 
€13,45

Mοναδικές  προσφορές
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-25%

FortÉ pHarMa                
Énergie taurine           
poWer                                                                                   
Για άμεση τόνωση                                    
και ενδυνάμωση                                      

€16,80 
€12,60 -25%

FortÉ pHarMa                                     
gelÉe royale                                                                              
Βασιλικός πολτός                                                          

€29,51 
€22,13

-30% -30%

ΙΠΠΟΦΑΕΣ                                               
TΗΣ QUesT                                
Συμπλήρωμα Διατροφής                                                 
500mg 60CAPS                                         

€29,00 
€20,30

ALPHAsORB-C esTeR                                              
TΗΣ NOW                                                                 
Βιταμίνη C                                                                               
1000mg 60TABS                                                          

€27,95 
€19,56

ΥγρΟΣ ΣΙδΗρΟΣ                          
FerogloBin                                               
τΗΣ ViTABiOTiCs                                                     

€12,40 
€9,92

ΣΙδΗρΟΣ                                      
iron CoMpleX                                                  
τΗΣ  ΝΟW                                                     
100TABS                                                            

€15,85 
€11,09

-20%-30%

Mοναδικές  προσφορές
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Ομορφιά

-20%-20%

-20%-20%

CHRONOdeRm THΣ CAsTALiA
προληπτική και επανορθωτική δράση ενάντια στα σημάδια γήρανσης και φωτογήρανσης της ευαίσθητης επιδερμίδας

*��Στην�προσφορά�συμμετέχει  
CASTALIA Chronoderm Crème Hydra Claire 30ml  
PROmO -3€

CHronoderM                                
CrèMe retinol                         
αντιρυτιδική, επανορθωτική και ενυδατική  
λεπτόρρευστη κρέμα προσώπου και λαιμού 
με ρετινόλη, AHA, Q10 και Vitamin E                

€25,60 
€20,48

CHronoderM                                             
aCtive 5 SeruM                       
ορός ανάπλασης και επανόρθωσης                                  
για το πρόσωπο και το λαιμό, με λεπτή                   
και ελαφριά υφή                                                 

€32,00 
€25,60

CHronoderM                              
gel CrèMe yeuX retinol         
αντιρυτιδική, επανορθωτική                                    
και ενυδατική κρέμα-gel ματιών                             
με ρετινόλη, AHA, Q10 και Vitamin E                      

€22,10 
€17,68

CHronoderM                                        
CRème HydRA-CLAiRe          
Επανορθωτική κρέμα για                                  
τις δυσχρωμίες του προσώπου                            
με πλούσια ενυδάτωση                                           

€24,00 
€19,20

*�Στην�προσφορά�συμμετέχει  
CASTALIA Chronoderm Active 5 Serum  
+ Retinol Yeux δΩρΟ

**

Mοναδικές  προσφορές
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-15% -15%

-20%

taliKa                                                  
lipoCilS eXpert                                       
Eyelash Conditioning 10ml                                                  
πρωτότυπη φόρμουλα για ανάπτυξη                                       
των βλεφαρίδων και των φρυδιών                                           

€33,85 
€28,77

taliKa                             
lipoCilS & BlaCK                 
Μάσκαρα + lipocils 2x2, 5ml                         

€26,95 
€22,91

-25%

FortÉ pHarMa                                                                           
eXpert CHeveuX                                                                       
Για πιο υγιή και δυνατά μαλλιά και νύχια                 
28TABS                                                                            

€27,09
€20,32

CHronoderM vitaMine C 10%                                                  
Εντατικός αντιγηραντικός ορός για το πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ 
με καθαρή βιταμίνη C 10%                                                                                         

3x5ml

€12,90 
€10,32

14x5ml

€46,70 
€37,36

Mοναδικές  προσφορές
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ΑΠΟΣτΕΙρΩμΕΝΟΣ                                             
ΦΥΣΙΟλΟγΙκΟΣ ΟρΟΣ                                               
ClinoFar                                                                

-25%

-25% -25%

20�Aμπούλες

€4,48 
€3,36

30�Aμπούλες

€6,64 
€4,98

Ρινικός� 
αποφρακτήρας�

€8,30 
€6,22

Σπρέυ

€8,80 
€6,60 

Ανταλλακτικά�Ρινικού� 
αποφρακτήρα�

€5,23 
€3,92

Παιδικά
Βρεφικά

MuStela                                         
deRmO-NeTTOyANT                       
500ml                                                  
Gel καθαρισμού για πρόσωπο,                                       

σώμα και μαλλιά                                                                    

€14,50 
€10,15

MuStela                                           
CrèMe pour                              
le CHange 123, 100ml                        
κρέμα για την αλλαγή πάνας                                  

€10,20 
€7,14

-30%-30%

MuStela                                             
Hydra BeBe                                 
lait CorpS                            
300ml                                                                                                             
Γαλάκτωμα σώματος                                         

€15,40 
€10,78

-25%

-30%

Mοναδικές  προσφορές
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+

neutrogena                                     
nordiC Berry lipStiCK                                       

€3,59
€3,05

CAsTALiA 1+1 δΩρΟ                    
SenSial CrèMe MainS                                     
κρέμα Χεριών                                                              

€15,00 
€7,50

neutrogena                                   
κρΕμΑ ΧΕρΙΩΝ sCeNTed                                    
+ LiPsTiCK δΩρΟ                                                   
ή κρΕμΑ ΧΕρΙΩΝ UNsCeNTed                    
+ LiPsTiCK δΩρΟ                                                                           

€6,19
€4,33

-15%

-15%

neutrogena                                         
lip Care 4,8gr 1+1 proMo                                                   

€4,48 
€3,81

ΘΕρμΟμΕτρΟ                            
ψΗΦΙΑκΟ                                     
OmRON eCO-TemP                                

€6,49 
€3,89

Περιποίηση
Χειλιών

Περιποίηση
Χεριών

Μέτρηση 
θερμοκρασίας

-50% -30%

-40%

Mοναδικές  προσφορές
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OPTi-FRee PURe                 
MoiSt                                                                                                  
Yγρό φακών επαφής                                                      

€13,20 
€9,50

OPTi-FRee                   
eXpreSS                                                                  
Yγρό φακών επαφής                                                 

€10,23 
€7,88

-28% -23%

-20%

-33%

Μάτια

Ευαίσθητη
Περιοχή

laCtal                       
κολπική γέλη                                      

€15,10 
€12,08

lyBera                      
Εμμηνορροϊκό κυπελάκι                       

€29,90 
€19,90

Mοναδικές προσφορές

www.pharmaplus.gr

www.pharmaplus.gr        PharmaPLUSPharmacies
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