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με τη χρήση της  

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

Mοναδικές προσφορές

ORAL-B CROSS ACTION 3+1                                    
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ                                                                             
Το σχήμα της κεφαλής της οδοντόβουρτσας Cross Action 
διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες ίνες  για την βέλτιστη κά-
λυψη του δοντιού. Συμβατή με όλες τις οδοντόβουρτσες 
που ταλαντεύονται και περιστρέφονται.  

€ 18,44 
€ 15,86

LITINAS                                                                                                                                               
ALOE VERA ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΑ                                                                                                                                         
Η Premium Formula της Litinas Aloe εμπλουτίστηκε 
με φυσικό εκχύλισμα μαστίχας Χίου (15%) και μαστι-
χέλαιο, προσφέροντας ακόμη περισσό-
τερα οφέλη στον οργανισμό. Η μαστίχα 
Χίου συμβάλλει κατά της δυσπεψίας, 
στην καλή λειτουργία και την υγιεινή 
του πεπτικού συστήματος, ενώ συνί-
σταται και ως μέσο για την ανακούφιση 
στομαχικών διαταραχών. 500 ml

€ 19,90 
€ 16,91

OPTI-FREE                                     
EXPRESS                                                                  
Καθαρίστε και προφυλάξτε τους φακούς 
επαφής σας με το κατάλληλο διάλυμα. 355 ml              

€ 10,48 
€ 7,34

BAUSCH & LOMB                   
RENU MULTIPLUS                                                                   
Καθαρίστε και προφυλάξτε τους φακούς 
επαφής σας με το κατάλληλο διάλυμα. 360 ml                                                 

€ 11,00 
€ 8,03PAMPERS WIPES 2+1                                                            

Με μοναδική, απαλή, ανάγλυφη υφή και ήπια σύνθεση, χωρίς άρωμα, τα δερματολογι-
κά ελεγμένα Pampers Baby Wipes προσφέρουν απαλή καθαριότητα στις ευαίσθητες 
επιδερμίδες και αποκαθιστούν το φυσικό pH της επιδερμίδας για να προστατεύουν το 
ευαίσθητο δερματάκι του μωρού.
SENSITIVE                       ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ  
2x56+1x56 ΔΩΡΟ            2x64+1x64 ΔΩΡΟ

€ 6,03    € 5,02 
€ 4,82    € 4,02

MÖLLER’S                                               
ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ                                   
Νορβηγικό μουρουνέλαιο Αρκτικού κύκλου MÖLLER’S. 
Συνδυασμός φυσικών ω-3 λιπαρών οξέων με βιταμίνες 
D3, A και Ε. Mε ευεργετικές επιδράσεις στην καρδιά, το 
κυκλοφορικό, την εγκεφαλική λειτουρ-
γία και την όραση. Σε 3 γεύσεις: Lemon, 
Natural, Tutti Frutti. 250 ml

€ 19,85 
€ 15,88

ORAL-B VITALITY KIDS                 
STAR WARS & FROZEN                                                                           
Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδοντόβουρ-
τσα με πολύ μαλακές ίνες. 7.600 ταλαντώσεις 
ανά λεπτό.

€ 29,37 
€ 19,68 

ORAL-B VITALITY CROSS ACTION                                                                            
Ο επαγγελματικά εμπνευσμένος σχεδιασμός της κεφαλής 
Cross Action βοηθάει τις ίνες της οδοντόβουρτσας να πε-
ριβάλλουν κάθε δόντι ώστε να απομακρύνουν την πλάκα 
καλύτερα από μια απλή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα.

€ 29,37 
€ 20,56 

ORAL-B PRO 600 3D WHITE                                                                            
Το σύστημα καθαρισμού της Oral-B με κίνηση 3D 
ταλαντεύεται, περιστρέφεται, και πάλλεται για να 
απομακρύνει έως και 100% περισσότερη πλάκα 
από μία απλή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα.

€ 44,35 
€ 26,61 

-14%
-15%

-30%

-27%

-20%

-20%

-33%

-30%

-40%

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΉΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ ΜΕ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ PLUS CARD.



Mοναδικές

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ.

BIORELA                                                                                     
CHOCO                                                                              
Προβιοτικά σε σοκολάτα με βιταμίνη D. Μοναδική λύση 
σοκολατένιας απόλαυσης για ένα υγιές ανοσοποιητικό 
και πεπτικό σύστημα σε 2 υπέροχες γεύσεις: σοκολάτα 
γάλακτος & μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. 10x12,5 gr                                                              

€ 10,40 
€ 9,88

AMHES D-LIMONENE                                              
Ο φυσικός τρόπος για τη μείωση των τριγλυκεριδίων 
και της χοληστερόλης, με έντονες αντιοξειδωτικές, 
αποτοξινωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Έχει 
αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθά στη διαδικασία διά-
σπασης του λίπους και στα προβλήματα δυσπεψίας, 
καθώς και στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.                                                     
60 κάψουλες                                                                                                        

€ 23,64 
€ 18,91

Καλή υγεία

JOHN NOA WORTS Nο3                      
ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΔΙΑΒΉΤΙΚΟΥΣ        
Σιρόπι υγείας, κατάλληλο για διαβητι-
κούς, με ευεργετική δράση στο καρδιακό 
και εγκεφαλικό σύστημα.                                                                 
250 ml                                                                             

€ 18,90 
€ 15,12

JOHN NOA WORTS Nο7                                
ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ                                    
Σιρόπι υγείας, κατάλληλο για τις αρθρώ-
σεις και τη μείωση του πόνου σε αυτές.                                                            
250 ml                                                                             

€ 21,40 
€ 14,98

ESI                                                                                                                         
10 HERBS COLON CLEANSE                          
Συμπλήρωμα διατροφής φυσικής προέλευσης για την άμεση 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.                                                          
30 δισκία                                                                             

€ 7,97 
€ 5,58

JOHN NOA WORTS Nο5                          
ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΉΤΑ        
Σιρόπι υγείας με φυτικά συστατικά, ιδανικό 
για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.                                                                
250 ml                                                                             

€ 18,90 
€ 13,23

JOHN NOA WORTS No2                                
ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΤΟ                               
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ                      
Φυτικό σιρόπι υγείας με άρωμα θυμάρι. 
Ιδανικό από 2 ετών και άνω. 250 ml                                                                             

€ 15,91 
€ 11,14

-20%

-20%

-30%

-30%

-30%

-30%

Τιμή 
Γνωριμίας



Mοναδικές προσφορές
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ ΜΈ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ PLUS CARD.

Ενίσχυση Οργανισμού

FORTÉ PHARMA                                                                                        
GELÉE ROYALE                                                                              
Βασιλικός πολτός για την ενίσχυση της φυσι-
κής άμυνας του οργανισμού. Κατάλληλο για 
ενήλικες και παιδιά άνω των 8 ετών.                                                             
20 αμπούλες                                                              

€ 32,21 
€ 20,94

VITABIOTICS                                              
FEROGLOBIN                                              
Συνδυασμός «υγρού σιδή-
ρου», βιταμινών και μετάλ-
λων, που ενισχύει την ευε-
ξία του οργανισμού και την 
απελευθέρωση ενέργειας.                                                     
200 ml                                                                                                        

€ 13,45 
€ 10,76

AMHES ENERGIL                                       
Φυλλαράκια Βιταμίνης B12 που διαλύ-
ονται στο στόμα και απελευθερώνουν  
το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας 
πρόσληψης. 24 Strips

€ 5,60 
€ 5,32

MÖLLER’S                                     
FORTE                                                     
Μαλακές κάψουλες ω-3 λιπαρών οξέων από υψηλής ποιότη-
τας μείγμα μουρουνέλαιου και συμπυκνωμένου ιχθυέλαιου 
σε αναλογία 1:3. Ιδανική λύση για όσους επιθυμούν να ενι-
σχύσουν το ανοσοποιητικό και το νευρικό τους σύστημα, την 
καρδιά, τις εγκεφαλικές λειτουργίες, κλπ. 
60 δισκία

€ 14,80 
€ 11,84

LITINAS                                                                                                                                               
ALOE VERA                                                                                                                                            
Βιολογικό gel Aloe Vera σε 6 γεύσεις. Περιεκτικότητα πάνω από 99%. Ενίσχυση 
της άμυνας του οργανισμού και των αρθρώσεων. Διεγείρει την ανάπτυξη και την 
ανανέωση των κυττάρων, χαρίζοντας λαμπερή, όμορφη και καθαρή επιδερμί-
δα, καθώς και όμορφα, δυνατά και πλούσια μαλλιά. Σε 6 γεύσεις: ρόδι, φράουλα, 
πορτοκάλι, ροδάκινο, λεμόνι, φυσική.

500 ml

€ 16,50 
€ 14,03

    1000 ml

  € 29,50 
  € 25,07

Ομορφιά

COLLAGEN                                       
PRO ACTIVE                                             
Η φόρμουλα που ενεργοποιεί τον οργανισμό 
να συνθέσει κολλαγόνο. Σε 2 γεύσεις: λεμόνι 
και φράουλα. 600 ml & 250 ml

600 ml

€ 39,15 
€ 37,19

250 ml

€ 17,20 
€ 16,34

JOHN NOA WORTS                                                                     
Φυσικό σιρόπι υγείας και ομορφιάς. Τονώστε 
την υγεία και την ομορφιά σας από την κορυφή 
ως τα νύχια. Σε 3 γεύσεις: Βανίλια/Φράουλα, 
Ανανάς και Σοκολάτα. 
250 ml 

€ 21,23
€ 16,98

-35%

-20%

-20%

-15%

-20%

-5% -5%

Τιμή 
Γνωριμίας



Mοναδικές

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ.

Ενυδάτωση

JOHN NOA WORTS No4                                                                                             
ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΉ                                                                     
Φυτικό σιρόπι υγείας, απαραίτητο για την ενυδάτωση του 
οργανισμού. Περιέχει ένα συνδυασμό από ηλεκτρολύτες, 
με στόχο να εξαλείψει οποιαδήποτε έλλειψή τους. 250 ml

€ 18,20 
€ 14,56

CASTALIA SENSIAL                                                                                                                            
Δραστική ενυδάτωση και ανακούφιση της ευαίσθητης επιδερμίδας

AUSSIE                                                                                                                            

FLUIDE HYDRATANT 
APAISANT 
Ενυδατική, 
καταπραϋντική κρέμα 
προσώπου & λαιμού 
με λεπτή υφή, για 
κανονικές-μικτές 
επιδερμίδες, 40 ml

€ 19,15
€ 15,32

CRÈME HYDRATANTE 
APAISANTE 
Ενυδατική, 
καταπραϋντική κρέμα 
προσώπου & λαιμού 
με πλούσια υφή, για 
αφυδατωμένες, ξηρές  
και πολύ ξηρές 
επιδερμίδες, 40 ml

€ 19,10
€ 15,28

FLUIDE HYDRATANT 
APAISANT TM 
Ενυδατική, 
καταπραϋντική κρέμα 
προσώπου & λαιμού 
λεπτής υφής, με 
αντηλιακό δείκτη SPF15, 
για κανονικές-μικτές 
επιδερμίδες, 40 ml

€ 20,80
€ 16,64

CETAPHIL                                                   
ΕΝΥΔΑΤΙΚΉ LOTION                                                                     
Απαλή ενυδατική λοσιόν σώματος, για ξηρό και ερεθι-
σμένο δέρμα (με ατοπική δερματίτιδα), 470 ml

€ 22,83
€ 18,26

CASTALIA                                                                           
SENSIAL                                 
CRÈME MAINS                                  
Ενυδατική, μαλακτική και επουλω-
τική κρέμα χεριών για ερεθισμένα, 
ξηρά και «σκασμένα» χέρια. 75 ml

€ 7,60
€ 5,70

Όμορφα μαλλιά

3 MINUTE MIRACLE RECONSTRUCTOR 
Εντατική μάσκα 3 λεπτών για ταλαιπωρημένα μαλλιά

3 MINUTE MIRACLE COLOUR  
Εντατική μάσκα 3 λεπτών για βαμμένα μαλλιά που χρειάζονται αγάπη

3 MINUTE MIRACLE SHINE  
Εντατική μάσκα με εκχυλίσματα από Αυστραλέζικο Ginseng και σκόνη 
μαργαριταριού, για μαλλιά που έχουν ανάγκη από λάμψη και αγάπη

3 MINUTES MIRACLE MOISTURE  
Εντατική μάσκα για διψασμένα μαλλιά, προσφέρει ενυδάτωση σε μόνο 3 λεπτά

3 MINUTE MIRACLE FRIZZ REMEDY  
Εντατική μάσκα 3 λεπτών για μαλλιά ατίθασα, που φριζάρουν

MIRACLE LEAVE-IN CONDITONER MOISTURE 
Ελαφριά σύνθεση με Αυστραλέζικο λάδι Macadamia Nut & πανθενόλης

250 ml

€ 8,79

-20%

-20%

-25%

-20%

Με την αγορά  
μίας μάσκας AUSSIE, 

παίρνετε ΔΩΡΟ 1 σαμπουάν  
ή 1 conditioner AUSSIE

ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ 
€ 5,86



Mοναδικές προσφορές
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ ΜΈ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ PLUS CARD.

Ακμή

CASTALIA DERMOPUR                                                                                                               
Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα της ευαίσθητης λιπαρής επιδερμίδας με ατέλειες  

CRÈME MATIFIANTE 
Κρέμα προσώπου, 40 ml
CRÈME MATIFIANTE TEINTÉE 
Κρέμα προσώπου με χρώμα, 40 ml
GEL MATIFIANT 
Gel προσώπου, 40 ml

€ 14,95
€ 11,96

CRÈME SOLAIRE SPF30 
Αντηλιακή κρέμα προσώπου με δείκτη 
προστασίας SPF30, 40 ml
CRÈME SOLAIRE TEINTÉE SPF30 
Αντηλιακή κρέμα προσώπου με δείκτη 
προστασίας SPF30 με χρώμα, 40 ml

€ 16,10
€ 12,88

CASTALIA DERMOPUR                                                                                      
GEL NETTOYANT + PATCH LIQUIDE                                                                

CETAPHIL                                                   
SKIN CLEANSER                                                                     
Με ειδική σύνθεση που καθαρίζει βαθιά 
τους πόρους της επιδερμίδας, για ευαίσθητο 
δέρμα, ακμή, έκζεμα, ψωρίαση, ροδόχρους 
ακμή, φωτο-γηρασμένο δέρμα. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με νερό ή χωρίς. 470 ml

€ 19,65
€ 15,72

CETAPHIL                                                   
MOISTURIZING CREAM                                                                     
Κατάλληλη για πολύ ξηρά δέρματα, με ροδό-
χρους ακμή, ακμή, ψωρίαση. 100 ml

€ 19,15
€ 15,32

CETAPHIL                                                   
DERMACONTROL                       
SPF30 CREAM                                                                     
Ενυδατική κρέμα προσώπου SPF 30 για 
εξισορρόπηση των συμπτωμάτων της 
ακμής και των αποτελεσμάτων της θε-
ραπείας. 118 ml

€ 29,75
€ 23,80

CETAPHIL                                                   
RESTORADERM ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ                                                                     
Απαλό αφρόλουτρο καθαρισμού  καθημερινής χρή-
σης, που βοηθά στην ανακούφιση του ξηρού και ερε-
θισμένου δέρματος (με ατοπική δερματίτιδα). 295 ml

€ 17,64
€ 14,11

Απαλό, 
σμηγματορυθμιστικό, 

αφρίζον gel καθαρισμού 
προσώπου, χωρίς 

σαπούνι.
200 ml 

ΝΕΟ προϊόν  
σε υφή γέλης, με ειδική 
σύνθεση δημιουργίας 
τοπικού φιλμ πάνω 
στην επιδερμίδα.
15 ml 

€ 20,80
€ 15,60 +

-50%

-20%

-25%

-20%

-20%

-20%

-20%



Mοναδικές

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ.

Παιδικά - Βρεφικά

NESTLE                                                                      
NAN OPTIPRO 2*                                                          
Το NAN® OPTIPRO® 2 είναι ένα γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας σχεδιασμένο 
για 6 μηνών και πάνω ως το γαλακτούχο στοιχείο της διατροφής τους. Πα-
ρέχει στο μωρό όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για 
τη σωστή του ανάπτυξη: OPTIPRO®, ένα μοναδικό μίγμα πρωτεϊνών που 
προσφέρει την απαραίτητη ποσότητα και ποιότητα πρωτεϊνών για τη σωστή 
ανάπτυξη του παιδιού. Ενεργείς καλλιέργειες bifidus tBL που φυσιολογικά 
υπάρχουν στην εντερική χλωρίδα των βρεφών. Πολύτιμα λιπαρά DHA & 
ARA, δύο απαραίτητα λιπαρά οξέα που βρίσκονται στο μητρικό γάλα.
Σημαντική υπενθύμιση: Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για τα βρέφη. Πριν χρησιμοποιήσετε ένα 
βρεφικό γάλα ζητήστε τη συμβουλή του παιδιάτρου σας.

PAMPERS BABY DRY                                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ*                                           
H επαναστατική τους τεχνολογία, με τα τρία απορρο-
φητικά κανάλια, βοηθά στην ομοιόμορφη κατανομή της 
υγρασίας και την απομακρύνει, έτσι υπάρ-
χει λιγότερος υγρός όγκος το πρωί. 

€ 12,99 
€ 9,09

- Mini 58 τμχ.
- Midi 50 τμχ.
- Midi Plus 47 τμχ.
- Maxi 44 τμχ.
- Maxi Plus 41 τμχ.
- Junior 39 τμχ.
- Junior Plus 35 τμχ.

* Στα συγκεκριμένα προϊόντα δε συλλέγονται πόντοι

* Στα συγκεκριμένα προϊόντα δε συλλέγονται πόντοι

400 gr

€ 9,99 
€ 7,59

800 gr

€ 17,91 
€ 14,33

ORAL-B STAGES-DISNEY                                                                                                      
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ                                                    
Φθοριούχος οδοντόκρεμα, χωρίς ζάχαρη, με γεύση 
τσιχλόφουσκας. 75 ml

€ 3,32 
€ 1,99 

JOHN NOA HAPPY KIDS                                                                             
MULTIVITAMIN & VITAMIN C                                                                    
Παιδικά ζελεδάκια που ενισχύουν τον μεταβολισμό και το ανοσο-
ποιητικό σύστημα, συμβάλλουν στην υγιή εγκεφαλική και καρ-
διαγγειακή λειτουργία, αυξάνουν την πνευματική απόδοση και τη 
σωματική αντοχή. 90 ζελεδάκια

MÖLLER’S GELLY FISHES                                                                                         
Παιδικά ζελεδάκια με ω-3 λιπαρά οξέα σε σχήμα ψα-
ριού και υπέροχη γεύση φρούτων. 36 ζελεδάκια

€ 16,90 
€ 13,52

€13,39 
€10,71

€15,40 
€12,32

JOHN NOA WORTS No11                                                                                             
ΣΙΡΟΠΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ                                                                     
Σιρόπι υγείας κατάλληλο για παιδιά άνω του 
1 έτους. Καταπραΰνει το βήχα, βοηθά στην 
απόχρεμψη. 250 ml

€ 15,60 
€ 10,92 

Σώμα

Βody  
lotion
350 ml

€ 7,06

FIFTY SHADES                                                                                                       
Σειρά περιποίησης με σανταλόξυλο, μαύρο πιπέρι, διάφορα αιθέρια έλαια. 

Body  
butter

200 ml

€ 8,07

Shower  
gel
350 ml

€ 6,05

Body  
massage  
oil
125 ml

€ 8,07

FIFTY SHADES                                                                
GIFT SET                                                                            
Aφρόλουτρο 125 ml, λοσιόν σώματος 125 ml και λάδι 50 ml.                        

€19,66 
€9,83

-30%

-24% -20%

-20%

-20%

-30%

-40%

1+1
-50%



Mοναδικές προσφορές
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ ΜΈ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ PLUS CARD.

Στοματική Υγιεινή - Λεύκανση

ORAL-B                                                                                                                              
3D WHITE LUXE PERFECTION                       
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ                                                                           
Συμβάλει στη βελτίωση της εμφάνισης του χαμό-
γελού σας, προσφέροντας καταπληκτική αφαίρεση 
των επιφανειακών λεκέδων και πρόληψη αυτών, 
ενώ προστατεύει το σμάλτο των δοντιών σας. 75 ml

€ 5,02 
€ 3,01

ORAL-B                                                                                        
3D WHITE LUXE                             
GLAMOROUS SHINE                                            
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ                                                        
Eνεργεί με 3 τρόπους: βοηθά στο να 
διατηρείτε τα δόντια σας φυσικά λευκά, 
ενδυναμώνει το σμάλτο και φρεσκάρει 
την αναπνοή. 500 ml                                                            

€ 5,52 
€ 3,31

ORAL-B                                                                                                                   
3D WHITE                                                                                                                     
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ                                                     
Λευκαίνει φυσικά τα δόντια μέσα σε 3 εβδομάδες απο-
μακρύνοντας τους επιφανειακούς λεκέδες. Eμποδίζει 
τις κοιλότητες, την πέτρα και ανανεώνει το στόμα. 35 m 

€ 4,46 
€ 2,68

ORAL-B                                                                                                                              
3D WHITE LUXE                                                       
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΉΣ ΛΕΥΚΑΝΣΉΣ                                                      
Ειδικά σχεδιασμένος για εντατική φροντίδα λεύκανσης.
Ενισχύει το χαμόγελό σας, λευκαίνει απομακρύνοντας 
τους επιφανειακούς λεκέδες, παρέχει μια ανθεκτική 
ασπίδα κατά των μελλοντικών λεκέδων και προστα-
τεύει το σμάλτο ανάμεσα στα βουρτσίσματα. 75 ml            

€ 5,02 
€ 3,01

Γυναικεία Υγιεινή

LYBERA                                                                                            
Εμμηνορροϊκό κυπελάκι σιλικόνης για 
υγιεινή, άνεση και ασφάλεια κατά τη δι-
άρκεια του κύκλου. Σέβεται τη χλωρίδα 
του κόλπου και δεν αλλοιώνει το pH του.                                                                         

€ 24,00 
€ 21,60

CASTALIA                                                   
DERMOGIENE GEL INTIME                                                                     
Ήπιο, αφρίζον gel καθαρισμού για την κα-
θημερινή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής. 
500 ml

€ 15,10
€ 12,08

ALWAYS ULTRA                                                                     
Με τζελ που κλειδώνει το υγρό για λιγότερες διαρροές και τεχνολογία 
που εξουδετερώνει τις οσμές. Έως 100% προστασία από διαρροές. 
Normal Plus 10 τμχ., Long Plus 8 τμχ., Night 7 τμχ., Secure Night 7τμχ.

€ 2,39
€ 1,43

ALWAYS ULTRA SENSITIVE                                                                     
Με κάλυμμα απαλό σαν βαμβάκι και μοναδικές ζώνες άνεσης που 
εξασφαλίζουν επιπλέον προστασία στην ευαίσθητη επιδερμίδα. Με 
φτερά που παρέχουν επιπλέον προστασία στα πλαϊνά και βοηθούν να 
παραμένει η σερβιέτα στη θέση της. 
Normal Plus 10 τμχ., Long Plus 8 τμχ., Night 7 τμχ.

€ 2,08
€ 1,25

-40%-40%

-40%

-40%

-10%

-40%

-40%

-20%



www.pharmaplus.gr

www.pharmapluspharmacies.gr     PharmaPLUS.gr 
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Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

Mοναδικές προσφορές

Οφθαλμικά

THEALOZ DUO                                                            
DROPS                                                                                         
Τεχνητό δάκρυ με διπλή φυσική σύστα-
ση υαλουρονικού οξέος και τρεχαλόζης. 
Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και προστα-
σία του οφθαλμού σε ασθενείς με έντονη 
ξηροφθαλμία και χρήστες φακών επαφής.                                                              

THEALOZ DUO                                                                                        
GEL                                                                                                              
30 μονοδόσεις σε μορφή γέλης, 
που περιέχουν υαλουρονικό οξύ 
και τρεχαλόζη και προσφέρουν 
ανακούφιση μεγάλης διάρκειας 
από την ξηροφθαλμία.  

€ 17,01 
€ 15,31

10 ml

€ 20,83 
€ 18,75

5 ml

€ 12,50 
€ 11,25

NUTROF TOTAL                                                                                      
Συμπλήρωμα διατροφής για οφθαλμικές 
παθήσεις. Η σύνθεσή του παρέχει στους 
ασθενείς με ΗΕΩ (Ηλικιακή Εκφύλιση της 
Ωχράς) αντιοξειδωτικά, χρωστικές της 
ωχράς κηλίδας και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
ώστε να συμπληρώσουν τις ελλείψεις 
τους από την διατροφή. 30 κάψουλες

€ 24,01 
€ 21,61

Διαγνωστικές Συσκευές

MASTER AID                                                          
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΉΦΙΑΚΟ                                                                    
Ψηφιακό θερμόμετρο με ηχητική ειδοποίηση, 
οθόνη LCD. Γρήγορη ανάγνωση της θερμο-
κρασίας σε 60 δευτερόλεπτα. Μέτρηση από το 
στόμα, ορθό ή μασχάλη. Αυτόματο σβήσιμο.                                                                 

€ 4,85 
€ 3,88

MICROLIFE                                 
BP A2 144                           
Νέο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου. 
Αξιόπιστο, υψηλής ακρίβειας, εξοπλι-
σμένο με την τεχνολογία PAD για την 
έγκαιρη διάγνωση της αρρυθμίας.                                                                      

€ 58,59 
€ 46,87

Για τον άνδρα

GILLETTE                                   
FUSION PROGLIDE STYLER                      
Με λεπίδα περιποίησης για τα 
γένια και τις τρίχες του σώματος, 
αυτό το εργαλείο στυλιζαρίσματος 
3 σε 1 περιποιείται ομοιόμορφα, 
ξυρίζει βαθιά και διαμορφώνει το 
περίγραμμα με ακρίβεια.  

€ 26,91 
€ 17,49

GILLETTE                                   
FUSION PROSHIELD                                    
Οι λιπαντικές ταινίες ProShield, 
πριν και μετά τις λεπίδες, δη-
μιουργούν ένα προστατευτικό 
στρώμα που προστατεύει από 
τους ερεθισμούς. Επίσης, χάρη 
στην τεχνολογία FlexBall προ-
σαρμόζεται στις καμπύλες του 
προσώπου και αφαιρεί σχεδόν 
κάθε τρίχα.  

€ 13,31 
€ 8,65

GILLETTE                                   
SERIES SENSITIVE      
ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ                      
Ειδικά διαμορφωμένος για 
την ευαίσθητη επιδερμίδα, 
περιέχει σύνθεση με αλόη 
και παρέχει τριπλή προ-
στασία στο ξύρισμά σας.  
250ml + 50ml ΔΩΡΟ!

€ 4,56 
€ 2,96

-10%

-10%

-10%

-20%
-20%

-35% -35% -35%

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΉΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ ΜΕ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ PLUS CARD.


