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με τη χρήση της  

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

Mοναδικές προσφορές

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 

€17,23
€13,78

ORAL-B                                                        
VITALITY KIDS                                                                            
Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδοντό-
βουρτσα με πολύ μαλακές ίνες. 7.600 
ταλαντώσεις ανά λεπτό.

€27,93 
€19,55

Κολάν 

€49,90
€39,92

Κολάν Capri  

€49,90
€39,92

CLINOFAR ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                             
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ                                                                
Για τον καθαρισμό της μύτης βρεφών, παιδιών και ενηλίκων, καθώς και 
για τον καθαρισμό και την ενυδάτωση ματιών. Αμπούλες των 5 ml.

15 αμπούλες                                                            

€3,52 
€2,64

40+20 ΔΩΡΟ αμπούλες                                                            

€8,82 
€6,61
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CASTALIA                                                   
DERMOPUR GEL NETTOYANT                                                                     
Απαλό, σμηγματορυθμιστικό, αφρίζον gel καθα-
ρισμού προσώπου, χωρίς σαπούνι. 
200 ml + 100ml ΔΩΡΟ

€13,50
€10,80

ORAL-B                                                          
SENSITIVE CLEAN 800                                        
Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Απο-
μακρύνει έως και 100% περισσότερη πλάκα. 8.800 
ταλαντώσεις και 40.000 παλμικές κινήσεις ανά λεπτό.

€65,52 
€39,31

ORAL-B                                                                           
PRO 650 CROSS ACTION                                           
Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Δια-
θέτει ίνες με γωνία ακριβείας και σχεδιάστηκε να 
ανασηκώνει και να απομακρύνει περισσότερη πλάκα, 
ακόμα και από μια απλή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα, 
αφήνοντας πίσω της μόνο ένα εξαιρετικό καθαρισμό.  

€65,52 
€39,31

-20%

-30%

-20%

NANOBIONIC                                                                        
Καινοτομία για τις γυναίκες που επιθυμούν να καταπο-
λεμήσουν την κυτταρίτιδα. Κατάλληλα για 8ωρη, καθη-
μερινή χρήση.

-25%

-20%

-40%

-40%

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΉΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ ΔΕ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ.



Mοναδικές προσφορές

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ ΔΈ ΘΑ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ.

Ενίσχυση Οργανισμού

VALEANT-PHARMASWISS                                                                                   
MULTILAC                                                                                                
Συμβιοτικό προϊόν με 9 στελέχη ζωντανών προ-
βιοτικών βακτηρίων. Ιδανικό κατά τη διάρκεια & 
μετά την ολοκλήρωση αγωγής με αντιβίωση.                                                        
10 κάψουλες                                                                                           

€9,20 
€8,10

FORTÉ PHARMA                                                     
ÉNERGIE TAURINE POWER                                                                                   
Τόνωση οργανισμού και αύξηση ενέργειας. 
Πλούσιο σε ταυρίνη. 30 αναβράζοντα δισκία                                             

€18,45 
€13,84

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

€32,21 
€24,16

SUPERFOODS                                                                                                       
POLIVIT                                                                                                                    
Πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής με τις 
απαραίτητες βιταμίνες για τη σωστή λειτουργία του 
οργανισμού. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες!                                                       
20 αναβράζοντα δισκία                                                                            

€6,31 
€3,15

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

HYALURON                                               
DROPS                                                      
Bιοσυνθετικά παραγόμενο και υψηλού μοριακού 
βάρους πόσιμο υαλουρονικό οξύ σε σταγόνες.                                                      
30 ml                                                                                                        

€45,00 
€36,00

SUPERFOODS                                           
ΒΙΤΑΜΙΝΉ C                                       
Τονώστε το αμυντικό σας σύστημα με βιταμίνη C.                                                 
500 mg, 20 αναβράζοντα δισκία                                                            

€4,15 
€2,07

MOLLER’S                                     
FORTE                                                     
Μαλακές κάψουλες ω-3 λιπαρών οξέων 
από υψηλής ποιότητας μείγμα μουρουνέ-
λαιου και συμπυκνωμένου ιχθυέλαιου σε 
αναλογία 1:3. Ιδανική λύση για όσους επι-
θυμούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό 
και το νευρικό τους σύστημα, την καρδιά, τις 
εγκεφαλικές λειτουργίες, κλπ. 
60 δισκία

€14,80 
€12,58

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

€19,85 
€16,87

-12%

-25%

-25%

-50%

-20%

-50%

-15%-15%

-20%



Mοναδικές προσφορές
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ ΔΈ ΘΑ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ.

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.                                                     
90 κάψουλες                                                                                                        

€23,64 
€18,91

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

Καλή υγεία

JOHN NOA WORTS Nο3                      
ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΔΙΑΒΉΤΙΚΟΥΣ        
Σιρόπι υγείας, κατάλληλο για διαβητικούς, με 
ευεργετική δράση στο καρδιακό και εγκεφα-
λικό σύστημα.                                                                 
250 ml                                                                             

€11,72 
€9,38

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

€15,40 
€12,32

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                                                                             

€13,96 
€9,77

JOHN NOA WORTS Nο8                               
ΣΙΡΟΠΙ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΟ                              
Σιρόπι υγείας, κατάλληλο ως αγχολυτικό. Ο συνδυ-
ασμός βαλεριάνας & μελατονίνης προσφέρει ηρε-
μιστικές, αγχολυτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες.                                                               
250 ml                                                                             

€9,88 
€7,90

JOHN NOA WORTS Nο6                          
ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΧΟΛΉΣΤΕΡΟΛΉ                  
Σιρόπι υγείας, κατάλληλο για χοληστερόλη, με 
κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα 
στη μείωσή της.                                                               
250 ml                                                                             

€13,89 
€11,11

-20%

-15%

-20%

-20%
-30%

-30%

-20%-20%



Mοναδικές προσφορές

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ ΔΈ ΘΑ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ.

Xάστε τα περιττά κιλά

FORTÉ PHARMA                                                                          
LIPOREDUX                                                                        
Προάγει σημαντικά την 
απώλεια βάρους και βοηθά 
στη διάσπαση του σπλαχνι-
κού λίπους. 56 κάψουλες

€43,30
€32,47

AMHES                                                                                  
GLUCOMANNAN LIPOF                                                                        
Η Γλυκομαννάνη ή Glucomannan, είναι ένα φυτικό συστατικό που 
μπορεί να οδηγήσει με τον πιο φυσικό τρόπο στη μείωση βάρους και 
λίπους. 90 κάψουλες

€24,27
€13,35

XL-S MEDICAL                                 
FAT BINDER                             
Δεσμεύει έως και το 28% του διατροφικού 
λίπους. Χάνετε έως και 3 φορές περισσότε-
ρα κιλά απ’ ότι αν κάνατε μόνοι σας δίαιτα.                
180 δισκία                                                                                                            

€55,46 
€41,59

XL-S MEDICAL                                          
MAX STRENGTH                          
Είναι το 1o προϊόν που μειώνει την πρόσληψη 
θερμίδων που προέρχονται από  3 κύρια θρε-
πτικά συστατικά: υδατάνθρακες, σάκχαρα και λί-
πος. Περιέχει το φυσικό συστατικό ClavitanolTM.                                               
120 δισκία                                                                             

€75,61 
€56,71

FORTÉ PHARMA                                    
SPECIFIC PEAU                 
D’ ORANGΕ                          
Δρα αποτελεσματικά στη μείωση 
της όψης φλοιού πορτοκαλιού. 
120 δισκία

€47,08 
€35,31

NANOBIONIC                                                                     
ULTRA SLIMMING BODY GEL                                                         
Έντονο θερμαντικό τζελ το οποίο βοηθάει το σώμα στην μείωση του πε-
ριττού λίπους και στην μείωση της εμφάνισης της κυτταρίτιδας. 200 ml

€34,90
€27,92

Anticelluline 
καλσόν            

€29,90
€23,92

Sports  
κολάν                                                                  

€69,90
€55,92

NANOBIONIC                                                                        
Aποτελούν μια καινοτομία για τις γυναίκες που επιθυ-
μούν να καταπολεμήσουν την κυτταρίτιδα. Είναι κατάλ-
ληλα για οκτάωρη, καθημερινή χρήση, ενώ έχει απο-
δειχθεί ότι μειώνουν την εμφάνιση της κυτταρίτιδας.

Xάστε τα περιττά κιλά

FORTÉ PHARMA                                   
TURBO DETOX                                                                        
Υγρό αποτοξίνωσης, προσφέρει 
ήπια λιποδιαλυτική δράση και 
μείωση κατακράτησης. 500 ml

€24,19
€18,14

FORTÉ PHARMA                
CALORILIGHT              
Βοηθά στην καλύτερη και πληρέστε-
ρη πέψη, περιορίζοντας φυσικά την 
απορρόφηση λιπών και σακχάρων.
30 κάψουλες   

€14,97
€11,23

FORTÉ PHARMA                                        
TURBO SLIM ΡΟΔΑΚΙΝΟ ή ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ                         
Πλήρη δράση ενάντια στα πρηξίματα και το βά-
ρος της κατακράτησης. 500 ml  

€24,19
€18,14

-25%

-25%-25%

-45%

-25%

-20%

-20%

-25%

-25%

-25%



Mοναδικές προσφορές
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ ΔΈ ΘΑ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ.

Βήχας - Λαιμός
VALEANT-PHARMASWISS                  
COLDISOL THROAT                 
Σπρέυ για τον ερεθισμένο λαιμό, χωρίς αντιβί-
ωση. Γρήγορη δράση και άμεση ανακούφιση. 
30 ml                                                                             

€9,90 
€8,71

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

€8,37 
€5,02

Περιποίηση Χεριών - Χειλιών

NEUTROGENA                                                                              
NOURISHING LIP CARE                                                            
NORDIC BERRY                                                                         
Ενυδατώστε και μαλακώστε τα χείλη σας.                                               
Promo -20%, 4,8 gr

€3,63
€2,90

CASTALIA                                                                           
SENSIAL CRÈME MAINS                                  
Ενυδατική, μαλακτική και επουλωτική κρέμα χε-
ριών για ερεθισμένα, ξηρά και «σκασμένα» χέρια.
1+1 ΔΩΡΟ, 75+75 ml

€8,55
€7,52

Ομορφιά

FORTÉ PHARMA                                                                           
EXPERT CHEVEUX                                                                       
Συμπλήρωμα διατροφής, για ενίσχυση 
των μαλλιών και των νυχιών. 28 δισκία                                                                           

€29,74
€22,30

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

COLLAGEN                                       
PRO ACTIVE                                             
Με μοναδική σύνθεση κορυφαίας ποιότητας 
υδρολυμένου κολλαγόνου. Ιδανικό για την τό-
νωση της παραγωγής κολλαγόνου στο δέρμα 
σας. Σε 2 γεύσεις: λεμόνι, φράουλα. 600 ml

2 μπουκάλια

€50,00/τεμ. 
€38,00/τεμ.

1 μπουκάλι

€50,00/τεμ. 
€39,00/τεμ.

-24% -22%

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

€13,01 
€9,76

+

-12%

-40%

-20%

-12%

-25%

1+1
€ 38/τεμ

με την αγορά

2 μπουκαλιών

-25%



Mοναδικές προσφορές

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ ΔΈ ΘΑ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ.

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. 
Παρέχει 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                                                                    
NEW BABY SENSITIVE                                            
Προστατεύουν το ευαίσθητο δέρμα του νεογέννητου μωρού 
ακόμη περισσότερο, χάρη στα έως και 50% περισσότερα συ-
στατικά φροντίδας του δέρματος και την αλόη που περιέχουν. 

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

€6,04 
€4,83

400 gr

€9,99 
€7,59

800 gr

€17,91 
€14,33

NEWBORN No1 
21 τεμάχια

€5,03 
€4,02

37 τεμάχια

€8,56 
€6,85

ΜΙΝΙ No2 
27 τεμάχια

€6,95 
€5,56

 
46 τεμάχια

€11,08 
€8,86

CLINOFAR                                                                                                                                         
ΡΙΝΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΉΡΑΣ                                                                 
Για τις ρινικές εκκρίσεις που ενοχλούν τα μωρά.

€8,37 
€6,28

CLINOFAR                                                                        
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΉΡΑ                                                                 
Για την απομάκρυνση των ρινικών εκκρίσεων του μωρού από τις ρινι-
κές κοιλότητες. 12 ανταλλακτικά  

€5,27 
€3,95

Για τον άνδρα
SUPERFOODS DUROS X                                           
Φυσικό αφροδισιακό συμπλήρωμα διατροφής 
που τονώνει τη σεξουαλική ζωή και βοηθάει τη 
σεξουαλική λειτουργία. 10 κάψουλες, 150 mg                                                               

€41,18 
€28,83

GILLETTE SPECTRE                                   
FUSION PROGLIDE FLEXBALL                      
Η Νο1 ξυριστική μηχανή για ευαίσθητες επιδερμίδες, 
σε συλλεκτική έκδοση με δώρο 3 ανταλλακτικά.  

€14,40 
€10,80

-20%

-20%

-25%

-24% -20%

-25%

-30%

-25%



Mοναδικές προσφορές
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ ΔΈ ΘΑ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ.

Στοματική Υγιεινή - Λεύκανση

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

€5,02 
€2,51

ORAL-B                                                                                                                                     
3D WHITE VITALIZE                                                                                                      
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ                                                    
Πιο λευκά δόντια μπροστά, πίσω και στις ορατές 
επιφάνειες ανάμεσα στα δόντια. Φροντίζει τα ούλα.        
75ml                                                        

€3,90 
€2,34 

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                                                            

€5,26 
€3,16

ORAL-B                                                                                                                   
3D WHITE                                                                                                                     
ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΉΜΑ                                                       
Οδοντικό νήμα που διώχνει τα 
υπολείμματα τροφών ανάμε-
σα από τα δόντια και τα διατη-
ρεί υγιή. 
35 m 

€3,89 
€2,33

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

LACTACYD PHARMA                                                            
Το Νο1 σε απαλότητα υποαλλεργικό 
προϊόν για την καθημερινή φροντίδα 
της ευαίσθητης περιοχής. Γυναικολογι-
κά και δερματολογικά ελεγμένο. 250 ml                                                                                                       

€7,97 
€6,38

LACTACYD INTIMATE WIPES                                   
Υγρά μαντηλάκια για την προστασία της ευαί-
σθητης περιοχής. 10 τεμάχια                                                         

€3,93 
€3,14

LACTACYD                                           
INTIMATE LOTION                          
Απαλή λοσιόν καθαρισμού για την 
υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής. 
300 ml                                                               

€5,94 
€4,75

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

-40%

-40%

-40%

-40%

-50%

-20%
-20%

-20%

-10%
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Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

Mοναδικές προσφορές

Οφθαλμικά

THEALOZ DUO                                                            
DROPS                                                                                         
Τεχνητό δάκρυ με διπλή φυσική σύσταση υαλουρο-
νικού οξέος και τρεχαλόζης. Προσφέρει βαθιά ενυ-
δάτωση και προστασία του οφθαλμού σε ασθενείς 
με έντονη ξηροφθαλμία και χρήστες φακών επαφής.                                                              

THEALOZ DUO                                                                                        
GEL                                                                                                              
30 μονοδόσεις σε μορφή γέλης, που 
περιέχουν υαλουρονικό οξύ και τρεχα-
λόζη και προσφέρουν ανακούφιση με-
γάλης διάρκειας από την ξηροφθαλμία.  

€17,01 
€15,31

10 ml

€20,83 
€18,75

5 ml

€12,50 
€11,25

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 φα-
κούς επαφής σας με το κατάλληλο διά-
λυμα. 360 ml                                                 

€11,00 
€8,03

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 ωμέ-
γα-3 λιπαρά οξέα ώστε να συμπληρώσουν τις ελλείψεις τους από την διατροφή. 30 κάψουλες

€21,84 
€19,66

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

-10% -10%

-30%
-27%

-10%

-20%
-20%

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΉΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ ΔΕ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ.


