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Η ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΣΎΝΔΎΆΣΤΙΚΆ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. ΕΞΆΙΡΟΎΝΤΆΙ ΆΓΟΡΕΣ ΚΆΘΕ ΕΙΔΟΎΣ ΦΆΡΜΆΚΩΝ.

Η Pharma PLUS δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Η Pharma PLUS διατηρεί το δικαίω-
μα αλλαγής τιμών του παρόντος χωρίς καμία προειδοποίηση. Το παρόν διανέμεται δωρεάν και ακυρώνει κάθε προηγούμε-
νο.  Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το δίκτυο φαρμακείων  

στα προϊόντα 
περιποίησης και φροντίδας  

μαλλιών

ΕΚΠΤΩΣΗ
& ΠΟΝΤΟΙ -20%-25%

δίνει λάμψη και τόνωση στα μαλλιά σας!

Το δίκτυο φαρμακείων  

δίνει λάμψη και τόνωση στα μαλλιά σας!

    Λουστείτε μέρα παρά μέρα ή ακόμα καλύτερα το πολύ τρεις φορές την εβδομάδα, διότι λούζοντας τα μαλλιά σας πιο 
συχνά απομακρύνετε τα φυσικά έλαια τους, τα οποία διατηρούν τα μαλλιά λαμπερά και υγιή.

    Τα βρεγμένα μαλλιά είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα και πιο ευάλωτα στο σπάσιμο, γι’ αυτό αποφεύγετε να τα βουρτσίζετε 
αμέσως μετά το μπάνιο.

    Είναι πολύ σημαντικό να κόβετε συχνά τις άκρες των μαλλιών σας για να απομακρύνετε την ψαλίδα και να τα διατηρή-
σετε υγιή. Ωστόσο, μπορείτε να το παραλείψετε αν οι άκρες σας είναι δυνατές και υγιείς.

    Μην μαζεύετε τα μαλλιά σας συνεχώς, αφήστε τα κάτω, διότι τα σφιχτά δεσίματα, όπως οι αλογοουρές και οι κότσοι 
προκαλούν σπασίματα.

    Κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας 2-3 φορές την εβδομάδα για 10 λεπτά έτσι ώστε να αυξήσετε τη ροή του 
αίματος και επομένως να αυξήσετε την ανάπτυξη των μαλλιών σας.

    Η σωστή διατροφή θα βοηθήσει τα μαλλιά σας να μακρύνουν γρηγορότερα, να γίνουν πιο γερά και πιο λαμπερά. 
Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι καταναλώνετε αρκετή ποσότητα βιταμίνης Β, η οποία βρίσκεται στα φρούτα, τα λαχανικά και 
τους ξηρούς καρπούς. Επίσης, εισάγετε στο διατροφικό σας πλάνο πράσινα φυλλώδη λαχανικά, Ωμέγα-3, ελαιόλαδο, 
αβοκάντο και ψάρια. Η πρωτεΐνη είναι δομικό στοιχείο για τα μαλλιά σας.

    Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 8 ποτήρια την ημέρα, διότι η σωστή ενυδάτωση του σώματός σας θα βοηθήσει και 
στην ενυδάτωση της τρίχας.

Συμβουλές για δυνατά και υγιή μαλλιά

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας



Μάσκες Μαλλιών APIVITA
Εξασφαλίζουν μαλλιά μαλακά, γεμάτα υγεία, χάρη 
στον καινοτόμο μαλακτικό παράγοντα από έλαιο 
ελαιοκράμβης. Οι πιο πλούσιες και αποτελεσματικές 
SILICONE FREE μάσκες στο φαρμακείο. 

Μάσκα Μαλλιών 
ΓΙΑ ΞΗΡΑ-ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ 
ΜΑΛΛΙΑ

Κρέμα Μαλλιών
ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΑ-
ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 

Κρέμες Μαλλιών APIVITA
Μια πλήρης σειρά που υπόσχεται μαλλιά 
ευκολοχτένιστα, λεία, δυνατά και γεμάτα ζωντάνια. 

Πρόγραμμα πύκνωσης Μαλλιών 
για άντρες και γυναίκες με απώλεια 
πυκνότητας και ορατά σημάδια αραίωσης.
ΣΕ ΜΟΝΟΔΟΣΕΙΣ

Πρόγραμμα πύκνωσης Μαλλιών 

για άντρες και γυναίκες με απώλεια 
πυκνότητας και ορατά σημάδια αραίωσης. 
Iδανικό για κοντά μαλλιά. 
ΣΕ ΥΦΗ GEL-FLUIDE

Πρόγραμμα κατά της τριχόπτωσης 
πολλαπλής στόχευσης 

για άντρες και γυναίκες με επαναλαμβανόμενη 
ή εγκατεστημένη τριχόπτωση, στρες, κούραση.

Σαμπουάν Μαλλιών APIVITA
Παρέχουν φυσικές και αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε τύπο και ανάγκη των μαλλιών. Άναζωογονούν τη ρίζα 
της τρίχας, δυναμώνουν, τονώνουν και θρέφουν τα μαλλιά. Προστατεύουν τα μαλλιά και το τριχωτό, από τις 
επιθέσεις του περιβάλλοντος χάρη στο BIO COTTON PROTECTION SYSTEM. Περιέχουν πλούσιες συνθέσεις 
και υψηλή συγκέντρωση σε φυσικά συστατικά που αγγίζουν το 92%. Δεν περιέχουν parabens, σιλικόνες, προπυ-
λενογλυκόλη, παραφινέλαιο, αιθανολαμίνη, SLES, φθαλικά, πολυκυκλικές μάσκες (PCM) και νιτρομάσκες (NM).

Σαμπουάν Μαλλιών για εξειδικευμένες ανάγκες
ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΛΙΠΑΡΑ & ΞΗΡΑ ΜΑΛΛΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ/ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ 

ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΑ ΜΑΛΛΙΑ

ΜΕ ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΛΙΠΑΡΑ & ΞΗΡΑ ΜΑΛΛΙΑ

ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΑ-ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ

Σαμπουάν Μαλλιών
για όλη την οικογένεια.
ΓΙΑ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ

Σαμπουάν Μαλλιών 
για άντρες και γυναίκες με ορατά 
σημάδια αραίωσης, μαλλιά χωρίς 
όγκο, λεπτή τρίχα. 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

€16,90
€12,67

€18,14
€14,51

€11,60
€9,28

€15,44
€12,35

€13,91
€11,13

€90,73
€72,58

€95,78
€76,62

€15,13
€12,10

ΕΚΠΤΩΣΗ
& ΠΟΝΤΟΙ

ΕΚΠΤΩΣΗ
& ΠΟΝΤΟΙ

σε όλα τα προϊόντα περιποίησης 
και φροντίδας Μαλλιών

σε προϊόντα περιποίησης και 
ειδικής φροντίδας Μαλλιών

Θέλετε υγιή και όμορφα μαλλιά; Το μυστικό κρύβεται σε ένα μπουκάλι… φαρμακευτικό...  
Η APIVITA δημιούργησε το πρώτο της σαμπουάν πριν από 37 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 
την πολύχρονη γνώση και εμπειρία πάνω στα μοναδικά φυτά και βότανα της ελληνικής 
φύσης, στα ανεκτίμητα προϊόντα της μέλισσας και στα αιθέρια έλαια, δημιουργήθηκε 
μία μοναδική σειρά εξειδικευμένων προϊόντων για μαλλιά, η οποία περιλαμβάνει 
σαμπουάν, κρέμες, μάσκες, λοσιόν και κάψουλες. 
Η σειρά APIVITA Hair Care.

Τα προϊόντα VICHY DERCOS συνδυάζουν την Derματολογία και την Cosμετολογία. 
Δρουν στο τριχωτό της κεφαλής και αλλάζουν το μέλλον των μαλλιών βασιζόμενα 
σε εμπειρία πολλών χρόνων και πρωτοποριακές ανακαλύψεις για τη φροντίδα των 
μαλλιών. Άπολαύστε τα!

-20%-25%

*στοιχεία IMS Σεπτέμβριος 2016

No1*
 

σε πωλήσεις 
στο φαρμακείο

€10,90
€8,17

€9,70
€7,27

από έως

€12,90
€9,67

€10,30
€7,72

από έως

€64,51
€51,61

21 αμπούλες

€96,77
€77,42

42 αμπούλες


