
...σας προετοιμάζει για το καλοκαίρι!
Το δίκτυο φαρμακείων  

με τη χρήση της 

www.pharmapluspharmacies.gr     PharmaPLUS.gr 

ΕΚΠΤΩΣΗ
στα αντηλιακά προϊόντα

-30%ΕΚΠΤΩΣΗ
στα αδυνατιστικά προϊόντα

-30%έως

 Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Αυγούστου 2016 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



CASTALIA 

HELIODERM
Αποτελεσματική 
αντηλιακή πολυπροστασία 
της ευαίσθητης 
επιδερμίδας

FORTÉ PHARMA 

CALORILIGHT
Εγκλωβίζει» το 50% του λίπους, 
βοηθώντας στο να αποβληθεί 
ευκολότερα. Καθυστερεί την 
αφομοίωση και την απορρόφηση 
των σακχάρων και προσφέρει 
αίσθηση κορεσμού.

FORTÉ PHARMA 

LIPOREDUX
Ισχυρό αδυνατιστικό φυτικής 
βάσης για άτομα που θέλουν να 
χάσουν αρκετά κιλά (κατάλληλο 
και για υπέρβαρους). Στόχευση 
στο σπλαχνικό λίπος. Πολύ 
σημαντικά κλινικά αποτελέσματα 
απώλειας βάρους.

FORTÉ PHARMA 

TURBO SLIM  
Ροδάκινο ή Βατόμουρο
Πλήρη δράση ενάντια στα πρηξίματα  
και το βάρος της κατακράτησης.

FORTÉ PHARMA 

MINCEUR 24 45+ FORT
Μια φόρμουλα αδυνατίσματος για 
άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών που 
επιθυμούν να χάσουν βάρος και να 
συσφίξουν το δέρμα τους, με ένα 
προϊόν που λειτουργεί σε αρμονία με 
τους χρονοβιολογικούς ρυθμούς  
του οργανισμού.

FORTÉ PHARMA 

MINCEUR 24+ FORT
Μια φόρμουλα αδυνατίσματος 
για άτομα όλων των ηλικιών 
που επιθυμούν να χάσουν 
βάρος, με ένα προϊόν που 
λειτουργεί σε αρμονία με τους 
χρονοβιολογικούς ρυθμούς του 
οργανισμού.

FORTÉ PHARMA 

SPECIFIC  
VENTRE PLAT
Μείωση περιμέτρου κοιλιάς και  
τοπικού λίπους. Περιορισμός 
φουσκωμάτων και πρηξίματος.

FORTÉ PHARMA 

TURBO DETOX 
Υγρό αποτοξίνωσης, προσφέρει 
ήπια λιποδιαλυτική δράση και 
μείωση κατακράτησης.

€14,85
€10,39

€42,95
€30,06

€24,00
€16,80

€28,80
€20,16

€28,80
€20,16

€25,15
€17,60

€24,00
€16,80

-30%

FORTÉ PHARMA 

SPECIFIC  
PEAU D’ ORANGE
Iσχυρή αντικυτταριτιδική φόρμουλα 
με πολύ καλά αποτελέσματα στη 
μείωση της κατακράτησης, της 
διάσπασης των πρωτεϊνών που 
«στηρίζουν» την κυτταρίτιδα 
στους ιστούς, την απομάκρυνση 
των τοξινών και τη βελτίωση της 
φλεβικής κυκλοφορίας. 

€46,70
€32,69

-30%-30%

στη φυσική εντομοαπωθητική 
λοσιόν σώματος APIVITA  

με την αγορά 2 προϊόντων 
Αντηλιακής προστασίας  

ή Αδυνατίσματος

στη φυσική εντομοαπωθητική 
λοσιόν σώματος APIVITA  
με την αγορά 2 προϊόντων 
Αντηλιακής προστασίας  
ή Αδυνατίσματος

ΕΚΠΤΩΣΗ σε όλη τη σειρά αντηλιακών-30% στα αδυνατιστικά προϊόντα

-20%

-30%έως

από

ΕΚΠΤΩΣΗ στα αδυνατιστικά προϊόντα

LA ROCHE-POSAY 

ANTHELIOS
Καλύτερη προστασία 
για εσάς και τους 
αγαπημένους σας

VICHY 

IDÉAL SOLEIL
Το «αντηλιακό κεφάλαιο» 
γίνεται ιδανικό 

Xωρίς
Parabens



XL-S MEDICAL

FAT BINDER Tabs
Δεσμεύει έως και το 28% του δια-
τροφικού λίπους. Χάνετε έως και 
3 φορές περισσότερα κιλά απ’ ότι 
αν κάνατε μόνοι σας δίαιτα.

XL-S MEDICAL 

FAT BINDER Sticks 
Δεσμεύει έως και το 28% του διατροφικού 
λίπους. Χάνετε έως και 3 φορές περισσότερα 
κιλά απ’ ότι αν κάνατε μόνοι σας δίαιτα. Mεγάλη 
ευκολία λόγω του ότι είναι σε μονοδόσεις.

XL-S MEDICAL

MAX STRENGTH
Είναι το 1ο προϊόν που μειώνει την 
πρόσληψη θερμίδων που προέρ-
χονται από τα 3 κύρια θρεπτικά 
συστατικά: υδατάνθρακες, σάκ-
χαρα και λίπος. Είναι 33% πιο απο-
τελεσματικό από το XL-S Medical 
που δεσμεύει λίπος. Περιέχει το 
φυσικό συστατικό ClavitanolTM.

€55,00
€40,15

€60,00
€43,80

€75,00
€54,75

€79,00
€59,25

ANTICELLULINE 
ΚΑΛΣΟΝ

Τα προϊόντα Nanobionic αποτελούν μια καινοτομία για τις γυναίκες που επιθυμούν να καταπολεμήσουν την κυτταρίτιδα. 

Eίναι κατάλληλα για οκτάωρη καθημερινή χρήση, ενώ έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν την εμφάνιση της κυτταρίτιδας.

SPORTS ΚΟΛΑΝ

Κατάλληλα για αθλη-
τικές δραστηριότητες 
όπως τρέξιμο, yoga, 
γυμναστήριο, κλπ.

ΒΕΡΜΟΥΔΑ

ΚΟΛΑΝ CAPRIΚΟΛΑΝ 

€29,90
€23,92

€69,90
€55,92

€39,90
€31,92

€49,90
€39,92

€49,90
€39,92

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

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.

-20%

-27%

XANTHIGEN

Το πρώτο προϊόν με 
διπλή δράση: ενίσχυση 
μεταβολισμού του λί-
πους και αντιγηραντικό 
αποτέλεσμα ομορφιάς.

-25%

στα αδυνατιστικά προϊόντα

-20%

-30%έως

από

ΕΚΠΤΩΣΗ στα αδυνατιστικά προϊόντα

www.pharmapluspharmacies.gr   

 PharmaPLUS.gr 


