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Mοναδικές προσφορές

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 
λειτουργία και την όραση. Σε 3 γεύσεις: 
Lemon, Natural, Tutti Frutti. 250 ml

€ 19,85 
€ 15,88

ORAL-B VITALITY KIDS                               
STAR WARS, CARS & FROZEN                                                                           
Επαναφορτιζόμενη, παιδική ηλεκτρική 
οδοντόβουρτσα με πολύ μαλακές ίνες. 
7.600 ταλαντώσεις ανά λεπτό.

€ 29,37 
€ 20,56 

ORAL-B PRO 750                                                                            
Η ειδική κούπα γυαλίσματος λευκαίνει τα δόντια από την 
πρώτη μέρα χρήσης, αφαιρώντας τους επιφανειακούς λεκέ-
δες ενώ η στρογγυλή κεφαλή της οδοντόβουρτσας, εμπνευ-
σμένη από οδοντιάτρους, ταλαντεύεται, περιστρέφεται και 
πάλλεται για να αφαιρεί περισσότερη πλάκα από μία κοινή 
οδοντόβουρτσα. 

€ 50,40 
€ 35,28

ΝΕΟ! DERMATOLINE COSMETIC                       
LIFT EFFECT                                                                      
Η νέα σειρά προϊόντων Dermatoline Cosmetic™, προσφέρει ολο-
κληρωμένες αγωγές αντιγήρανσης με υψηλά ποιοτικά standards, 
που αναδεικνύουν τη γυναικεία ομορφιά.

ΝΕΟ! SNAILS                                                                         
ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΥΧΙΏΝ                                  
Τα Νο1, παγκοσμίως, παιδικά βερνίκια νυχιών 
φιλικά στα παιδικά δαχτυλάκια, χωρίς τοξικά, 
που αφαιρούνται με σαπούνι και νερό.

€ 7,50
€ 6,50

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ 
ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 50 ml

€ 33,50
€ 26,80

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ  
ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΤΑΣ 50 ml

€ 34,50
€ 27,60

ENTATIKOΣ ΟΡΟΣ  
ΕΠΑΝΟΡΘΏΣΗΣ 30 ml

€ 39,90
€ 31,92

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ  
ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΏΝ 15 ml

€ 27,50
€ 22,00

ORAL-B GENIUS 8000                                                                            
Mε στρογγυλή κεφαλή σχεδιασμένη από οδοντιάτρους 
που ταλαντεύεται, περιστρέφεται και πάλλεται για να περι-
βάλλει και να καλύπτει κάθε δόντι με στόχο την αφαίρεση 
έως και 100% περισσότερης πλάκας σε σχέση με μία απλή 
χειροκίνητη οδοντόβουρτσα. Συνδέεται με την εφαρμογή 
της Oral-B για smartphone μέσω Bluetooth προκειμένου 
να σας παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, καθώς 
και εκπαίδευση στη διάρκεια βουρτσίσματος 
των 2 λεπτών, τριπλό αισθητήρα πίεσης για την 
προστασία των ούλων σας από το υπερβολικό 
βούρτσισμα, και προηγμένη τεχνολογία Εντο-
πισμού Θέσης για να μην παραλείπετε σημεία.

€ 219,99 
€ 153,99 

ORAL-B CROSS ACTION 3+1                                    
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ                                                                             
Το σχήμα της κεφαλής Oral-B Cross Action διαθέ-
τει ειδικά σχεδιασμένες ίνες για τη βέλτιστη κάλυ-
ψη του δοντιού. Συμβατή με όλες τις οδοντόβουρ-
τσες που ταλαντεύονται και περιστρέφονται.  

€ 18,44 
€ 15,86

  ΔΩΡO 
ΘΉΚΉ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Ολοκληρωμένη Φροντίδα Αδυνατίσματος
για σμιλευμένη σιλουέτα!

ΝΕΟ! SOMATOLINE                        
         COSMETIC                                                                                                              

€ 61,95
€ 55,75

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
Στο Δίκτυο Φαρμακείων 

-20%

-20%

-30%

-30%

Τιμή 
Γνωριμίας

-30%

-14%

-10%
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ΝΕΟ! KINISIS PROGEN                                                                               
Το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που 
ενισχύει μυς, αρθρώσεις, τένοντες και συν-
δέσμους και μειώνει τον χρόνο αποκατά-
στασης από τραυματισμούς. 
20 φακελίσκοι

€ 30,30

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

€ 11,90 
€ 10,71

Καλή υγεία

WORTS No3    
ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ        
Kατάλληλο για διαβητικούς, με ευ-
εργετική δράση στο καρδιακό και 
εγκεφαλικό σύστημα. 250 ml                                                                             

€ 18,90 
€ 9,45

WORTS Nο7                                
ΓΙΑ ΑΡΘΡΏΣΕΙΣ                                          
Kατάλληλο για τις αρθρώσεις 
και τη μείωση του πόνου σε 
αυτές. 250 ml                                                                             

€ 21,40 
€ 10,70

WORTS Nο5                          
ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ            
Mε φυτικά συστατικά, ιδανικό για 
την αντιμετώπιση της δυσκοιλιό-
τητας. 250 ml                                                                             

€ 18,90 
€ 9,45

WORTS No2                                
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ                      
Mε άρωμα θυμάρι. Ιδανικό από 
2 ετών και άνω. 250 ml                                                                             

€ 15,91 
€ 7,95

Ομορφιά

COLLAGEN                                       
PRO ACTIVE                                             
Η φόρμουλα που ενερ-
γοποιεί 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.   Σε 3 γεύ-
σεις: Βανίλια/Φράουλα, 
Ανανάς και Σοκολάτα. 
250 ml 

€ 21,23
€ 10,61

ΝΕΟ! ΜΑΥΡΗ & ΧΡΥΣΗ         
ΜΑΣΚΑ KRIFTI                                                                     

BLACK MASK                       
PEEL OFF                      
Με σκόνη από Bamboo 
που αφαιρεί τους πόρους, 
τα μαύρα στίγματα και τη 
λιπαρότητα, προσδίδοντας 
ματ όψη στην επιδερμίδα. 
50 ml

€ 19,50
€ 17,55

GOLD MASK           
PEEL OFF               
Kαθαριστική μάσκα που άμεσα 
διεγείρει την σύσφιξη και τη 
λάμψη του δέρματος χάρη στο 
εκχύλισμα φύλλων Haberlea 
της Ροδόπης. 50 ml

€ 20,43
€ 18,39

JOHN NOA ΦΥΤΙΚΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                 

ΜΕ ΝΕΑ ΧΑΜΉΜΟΤΕΡΉ ΤΙΜΉ!

-50%

-10%

-10%

-50% -5%

Τιμή 
Γνωριμίας
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Ενισχύστε τον οργανισμό σας ανάλογα με τις ανάγκες σας

VITABIOTICS                                              
FEROGLOBIN                                              
Συνδυασμός «υγρού σιδή-
ρου», βιταμινών και μετάλλων, 
που ενισχύει την ευεξία του 
οργανισμού και την απελευθέ-
ρωση ενέργειας. 200 ml                                                                                                        

€ 14,20 
€ 11,36

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

€ 5,60 
€ 2,80

MÖLLER’S FORTE                                                     
Το γνωστό σας Νορβηγικό μου-
ρουνέλαιο και σε μαλακές κά-
ψουλες. 60 δισκία

€ 14,80 
€ 11,84

LITINAS                        
ALOE VERA                                                                                                                                            
Βιολογικό gel Aloe Vera σε 
6 γεύσεις. Ενισχύει τον ορ-
γανισμό και τις αρθρώσεις. 
Προσδίδει λαμπερή επιδερ-
μίδα και δυνατά μαλλιά.

500 ml

€ 14,00 
€ 11,90

    1000 ml

  € 19,00 
  € 16,15

ECHINAID                   
Mε 2 είδη Echinacea 
για διπλή δράση, ενά-
ντια στο κρυολόγημα. 
50 ml

€ 10,39 
€ 7,79

ΝΕΟ! ESI                                                                                                                           
Φυσικά συμπληρώματα διατροφής για ενίσχυση του ανοσοποιητικού, τόνωση και ενέργεια

PROPOLAID LIP BALM
Προστατεύει τα χείλη από τον ήλιο 
και το κρύο με UVA και UVB SPF 20.

€ 5,01 
€ 3,76

PROPOLAID PROPOLGOLA                       
Προσφέρει άμεση ανακούφιση από 
τον πονόλαιμο και το βήχα. 20 ml

€ 7,97 
€ 5,98

PROPOLAID PROPOLURTO       
Iδανικό για την άμεση καταπολέμηση των 
συμπτωμάτων του κρυολογήματος. 30 cpas

€ 9,58 
€ 7,18

PROPOLAID  
PROPOL C                  
Κατάλληλο για την αντι-
μετώπιση των συμπτω-
μάτων κρυολογήματος 
που έχουν επιπτώσεις 
στο ανώτερο αναπνευ-
στικό σύστημα. 1000 mg

€ 12,91 
€ 9,68

PROPOLAID                     
BALSAMIC SYRUP                  
Mε Πρόπολη για την 
άμεση ανακούφιση των 
συμπτωμάτων του κοι-
νού κρυολογήματος, του 
πονόλαιμου & του παρα-
γωγικού ή ξηρού βήχα. 
200 ml

€ 11,90 
€ 8,92

PROPOLAID                     
ESTRATTO PURO                  
Με Πρόπολη για πε-
ριπτώσεις λοιμώξεων 
και παθολογικών κα-
ταστάσεων που επηρε-
άζουν το αναπνευστικό 
σύστημα. 50 ml

€ 11,63 
€ 8,72

GINSENG PLUS  
POCKET DRINK                  
Βοηθάει αποτελεσματικά και 
άμεσα τον οργανισμό να δια-
τηρήσει με φυσικό τρόπο την 
ενέργειά του. 16x10 ml

€ 16,28 
€ 12,21

GINSENG PLUS  
RAPID ENERGY                  
Η συνδυαστική δράση των 
ενεργών συστατικών του 
προσφέρει άμεση ενέργεια 
και τόνωση. 30 caps

€ 17,08 
€ 12,81

PAPPA REALE (ROYAL JELLY)                 
Για τόνωση, μείωση της κούρασης και τη 
φυσιολογική λειτουργία των μεταβολι-
κών διεργασιών παραγωγής ενέργειας. 
1000 mg

€ 16,28 
€ 12,21

LITINAS                                  
ALOE VERA                                                                                                                                            
ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΑ                                                                                                                                         
Η μαστίχα συμβάλλει κατά της 
δυσπεψίας, στην καλή λειτουργία 
και την υγιεινή του πεπτικού συ-
στήματος, ενώ συνίσταται και ως 
μέσο για την ανακούφιση στομα-
χικών διαταραχών. 500 ml

€ 16,50 
€ 14,03

-20%

-20%-50%

-25%

-15%-15%
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Ενυδάτωση

JOHN NOA WORTS No4                                                                                             
ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΕΝΥΔΑΤΏΣΗ                                                                     
Περιέχει ένα συνδυασμό από ηλεκτρολύτες, με στό-
χο να εξαλείψει οποιαδήποτε έλλειψή τους. 250 ml

€ 18,20 
€ 9,10

CASTALIA SENSIAL                                                                                                                            
Δραστική ενυδάτωση και ανακούφιση της ξηρής και ευαίσθητης επιδερμίδας

CETAPHIL                                                   
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ LOTION                                                                     
Απαλή ενυδατική λοσιόν σώματος, για ξηρό και 
ερεθισμένο δέρμα (με ατοπική δερματίτιδα). 470 ml

€ 22,83
€ 18,26

CASTALIA CHRONODERM                                                                                                                      
Εντατική Αντιρυτιδική Φροντίδα  
και Ανανέωση προσώπου και ματιών

Τριχόπτωση Αντιγήρανση

CRÈME YEUX  
HYDRATANTE
Καθημερινή ενυδατική κρέμα ματιών 
υγρών κρυστάλλων, για 24ωρη ενυδά-
τωση και περιποίηση. 15 ml

€ 18,05
€ 13,54

EAU MICELLAIRE 
DÉMAQUILLANTE 3 EN 1
Διάλυμα καθαρισμού και ντεμακι-
γιάζ για το πρόσωπο και τα μάτια. 
200 ml

€ 12,80
€ 9,60

LAIT HYDRΑΤΑΝΤ SURGRAS
Ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος ιδανι-
κό για να καλύψει τις καθημερινές ανά-
γκες ενυδάτωσης και περιποίησης της 
επιδερμίδας σας. 200 ml

€ 16,85
€ 12,64 

CASTALIA LAVILON                                        
Εντατική φροντίδα του τριχωτού  
της κεφαλής

LOTION  
ANTICHUTE
ΝΕΑ λοσιόν για 
τη μείωση της τρι-
χόπτωσης. 
100 ml

€ 44,00
€ 33,00

SHAMPOOING  
FORTIFIANT
ΝΕΟ σαμπουάν για 
την καθημερινή φρο-
ντίδα του τριχωτού της 
κεφαλής και τη μείω-
ση της τριχόπτωσης.  
150 ml

€ 13,85
€ 10,39

GEL CRÈME  
YEUX RETINOL
Καθημερινή αντιρυτιδική και ενυ-
δατική κρέμα ματιών με δροσερή 
gel αίσθηση για τη μεί-
ωση των ρυτίδων. 
15 ml

€ 22,35
€ 16,76

VITAMIN C 10%
Εντατικός αντιγηραντικός ορός για 
πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ, με 
καθαρή σταθερή βιταμίνη C, για 
κάθε τύπο επιδερμίδας. 
14x5ml

€ 47,05
€ 35,29

-50%

-25%

-25%

-20%

-25%
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Ακμή

CASTALIA DERMOPUR                                                                                                               
Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα της λιπαρής επιδερμίδας με ατέλειες  

GEL NETTOYANT

SKIN CLEANSER                                                                     
Με ειδική σύνθεση που καθαρί-
ζει βαθιά τους πόρους της επι-
δερμίδας, για ευαίσθητο δέρμα, 
ακμή, έκζεμα, ψωρίαση, ροδό-
χρους ακμή, φωτο-γηρασμένο 
δέρμα. Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί με νερό ή χωρίς. 470 ml

€ 19,65
€ 15,72

MOISTURIZING  
CREAM
Κατάλληλη για πολύ 
ξηρά δέρματα, με ρο-
δόχρους ακμή, ακμή, 
ψωρίαση. 100 ml

€ 19,15
€ 15,32

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

€ 29,75
€ 23,80

RESTORADERM  
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ                                                                     
Απαλό αφρόλουτρο κα-
θαρισμού  καθημερινής 
χρήσης, που βοηθά στην 
ανακούφιση του ξηρού 
και ερεθισμένου δέρματος 
(με ατοπική δερματίτιδα). 
295 ml

€ 17,64
€ 14,11

Αδυνάτισμα

Απαλό, σμηγματορυθ-
μιστικό, αφρίζον gel 
καθαρισμού προσώ-
που, χωρίς σαπούνι. 
200 ml 

Κρέμα ενυδάτωσης προ-
σώπου, ιδανική για την 
ρύθμιση της λιπαρότητας 
και των ατελειών (σπυράκια 
κ.α.). 40 ml 

ΝΕΟ προϊόν  
με υφή gel για τοπική 

χρήση και στοχευμένη 
δράση στις ατέλειες 
της επιδερμίδας, με 
αντιμικροβιακή και 
επουλωτική δράση 

(δημιουργία τοπικού 
φιλμ). 15 ml 

ΝΕΟ προϊόν  
με υφή gel για τοπική 

χρήση και στοχευμένη 
δράση στις ατέλειες 
της επιδερμίδας, με 
αντιμικροβιακή και 
επουλωτική δράση 

(δημιουργία τοπικού 
φιλμ). 15 ml 

€ 20,80
€ 15,60

CRÈME GOMMANTE
Σμηγματορυθμιστική κρέμα απολέπισης με κόκ-
κους (microscrub) για απαλό αλλά βαθύ καθαρισμό  
της λιπαρής ή με τάση ακμής επιδερμίδας. 50 ml

€ 15,55
€ 11,66

PATCH LIQUIDE PATCH LIQUIDE 

€ 22,25
€ 16,69

Υπερεντατική αγωγή αδυνατίσματος ταχείας δρά-
σης Αδυνάτισμα 7 Νύχτες Εντατικό Somatoline 
Cosmetic. Λειτουργεί.

ΝΕΟ! SOMATOLINE COSMETIC                                                                                                              

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ 
7 ΝΥΧΤΕΣ

NANOBIONIC                                                             
Καινοτομία για τις γυναίκες που επιθυμούν να καταπολεμήσουν την κυτταρίτιδα. 
Κατάλληλα για 8ωρη, καθημερινή χρήση.

ULTRA SLIMMING BODY GEL                                                         

Έντονο θερμαντικό τζελ το οποίο βοηθάει το σώμα στη μείωση του 
περιττού λίπους και τη μείωση εμφάνισης της κυτταρίτιδας. 200 ml

ΚΟΛΑΝ 

€ 49,90
€ 37,42

ΚΟΛΑΝ  
CAPRI  

€ 49,90
€ 37,42

ANTICELLULINE 
ΚΑΛΣΟΝ 

€ 29,90
€ 22,42

SPORTS  
ΚΟΛΑΝ

€ 69,90
€ 52,42

CETAPHIL                                                                                                                                             

CRÈME MATIFIANTE 

€ 49,50
€ 37,12 € 34,90

€ 26,17

+ +
-50% -50%

-25%

-20%

-25%

-25%
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PAMPERS                                                                  
PROCARE PREMIUM PROTECTION*                                         

Παιδικά - Βρεφικά

NESTLE                                                            
NAN OPTIPRO 2*                                                          
Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας 
σχεδιασμένο για 6 μηνών και 
πάνω ως το γαλακτούχο στοι-
χείο της διατροφής 
τους. 800 gr

€ 19,27 
€ 14,45

NESTLE                                                                      
NAN OPTIPRO 3*                                             
Ρόφημα γάλακτος για παιδιά 
από 1 έτους και πάνω ως το 
γαλακτούχο στοιχείο της δια-
τροφής τους. 800 gr

€ 19,53 
€ 14,26

PAMPERS                                                            
ACTIVE BABY DRY*                                           
Midi 5-9kg 48 τμχ.
Maxi 8-14kg 42 τμχ.
Maxi+ 9-18kg 39 τμχ.
Junior 11-23kg 36 τμχ.
Extra Large 15+kg 30 τμχ.

Μέγ. 0, 1-2,5kg 38 τμχ.
Μέγ. 1, 2-5kg 38 τμχ.
Μέγ. 2, 3-6kg 36 τμχ.

Μέγ. 3, 5-9kg 32 τμχ.
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HAPPY KIDS VITAMIN C
Παιδικά ζελεδάκια που ενισχύουν 
τον μεταβολισμό και το ανοσοποι-
ητικό σύστημα. 90 ζελεδάκια

€ 13,39 
€ 6,69

MÖLLER’S                                                                                           
GELLY FISHES                                                                                         
Παιδικά ζελεδάκια με 
ω-3 λιπαρά οξέα σε 
σχήμα ψαριού και υπέ-
ροχη γεύση φρούτων. 
36 ζελεδάκια

€ 16,90 
€ 13,52

WORTS No11  
ΣΙΡΟΠΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Κατάλληλο για παιδιά άνω του  
ενός έτους. Καταπραΰνει το βήχα, 
βοηθά στην απόχρεμψη. 250 ml

€ 15,60 
€ 7,80 

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

JOHN NOA                                                                                        

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 WIPES 2+1 ΔΏΡΟ                                                            
Χωρίς άρωμα. Προσφέρουν απαλή καθαριότητα στις ευαίσθητες 
επιδερμίδες και αποκαθιστούν το φυσικό pH.

SENSITIVE                      ΧΏΡΙΣ ΑΡΏΜΑ  
2x56+1x56 ΔΏΡΟ           2x64+1x64 ΔΏΡΟ

€ 6,03    € 5,02 
€ 4,82    € 4,02

ΕSI PROPOLAID     
PROPOLBABY SYRUP                  
Φυσικό συμπλήρωμα διατρο-
φής χωρίς αλκοόλ με Πρόπολη, 
Echinacea, Μέλι και Βιταμίνη C, 
μελετημένο για τις ανάγκες του 
παιδικού οργανισμού. 180 ml

€ 8,82 
€ 6,61

€ 9,49 
€ 7,49

€ 11,49 
€ 9,49

€ 12,99 
€ 8,44

-35%-25% -27%

-2€

-20% -25%

1+1
-50%

-50%

-20%
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Στοματική Υγιεινή - Λεύκανση

ORAL-B                                                                                                                              
3D WHITE LUXE PERFECTION                       
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ                                                                           
Συμβάλει στη βελτίωση της εμφάνισης του χαμόγε-
λού σας, προσφέροντας καταπληκτική αφαίρεση των 
επιφανειακών λεκέδων. 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 λευ-
κά, ενδυναμώνει το σμάλτο και φρε-
σκάρει την αναπνοή. 500 ml                                                            

€ 5,52 
€ 3,31

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

€ 4,46 
€ 2,68

ORAL-B 3D WHITE LUXE                                                       
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ                                                      
Ενισχύει το χαμόγελό σας, λευκαίνει απομακρύνοντας τους επιφανει-
ακούς λεκέδες, παρέχει μια ανθεκτική ασπίδα κατά των μελλοντικών 
λεκέδων και προστατεύει το σμάλτο ανάμεσα στα βουρτσίσματα. 75 ml            

€ 5,02 
€ 3,01

Γυναικεία Υγιεινή

LYBERA                                                                                            
Εμμηνορροϊκό κυπελάκι σιλικόνης για υγιεινή, άνεση 
και ασφάλεια κατά τη διάρκεια 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 καθημε-
ρινή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής. 500 ml

€ 15,10
€ 11,32

ALWAYS PLATINUM ULTRA (ΜΕ ΦΤΕΡΑ)                                                                        
Η Νο1 σερβιέτα Always για προστασία και απαλότητα με τεχνολογία 
εξουδετέρωσης οσμών. 

Normal Plus 8 τμχ. (μέγεθος 1) 
Long Plus 7 τμχ. (μέγεθος 2)
Night 6 τμχ. (μέγεθος 3)

€ 2,29

ORAL-B 3D WHITE ARCTIC FRESH                                 
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ                                                                        
Απομακρύνει πάνω από το 80% των επιφανειακών λεκέδων σε 2 εβδομάδες, 
λευκαίνει τις μπροστά και πίσω επιφάνειες του δοντιού, καθώς και 
τις ορατές επιφάνειες ανάμεσα στα δόντια. 75ml

€ 3,90
-40%

-40%

-40%

-40%

-10%

-25%

1+1
 ΔΩΡΟ

1+1
 ΔΩΡΟ
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Mοναδικές προσφορές

Οφθαλμικά

DROPS                                                                                         
Τεχνητό δάκρυ με διπλή φυσική σύσταση υαλουρονικού 
οξέος και τρεχαλόζης. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και 
προστασία του οφθαλμού σε ασθενείς με έντονη ξηρο-
φθαλμία και χρήστες φακών επαφής.

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 παθή-
σεις. Η σύνθεσή του παρέχει στους ασθενείς με 
ΗΕΩ (Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς) αντιοξει-
δωτικά, χρωστικές της ωχράς κηλίδας και ωμέ-
γα-3 λιπαρά οξέα ώστε να συμπληρώσουν τις 
ελλείψεις τους από την διατροφή. 30 κάψουλες

€ 24,01 
€ 21,61

Διαγνωστικές Συσκευές

MASTER AID                                                          
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ                                                                    
Ψηφιακό θερμόμετρο με ηχητική ειδοποίηση, οθόνη LCD. 
Γρήγορη ανάγνωση της θερμοκρασίας 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, εξοπλισμένο με την τεχνολο-
γία 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 εργα-
λείο στυλιζαρίσματος 3 σε 1 περιποιεί-
ται ομοιόμορφα, ξυρίζει βαθιά και δια-
μορφώνει το περίγραμμα με ακρίβεια.  

€ 22,99

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

€ 3,78 
€ 2,46

ΝΕΟ! ZIPPO                                                
ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΏΣΗΣ                                      
Με ασφαιρικούς φακούς που διασφαλίζουν τέλεια 
περιφερειακή όραση και σκελετό κατασκευασμένο 
από υποαλλεργικά υλικά, ιταλικού design.

€ 13,95
€ 12,00

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

€ 11,00 
€ 8,03

THEALOZ DUO                                                                        -10%

-10%

-20%-20%

-35%

Old Spice 
After Shave  
Original 100ml

-27%

Τιμή 
Γνωριμίας

ΔΩΡΟ
αξίας € 8,49

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΏΣ ΤΏΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΏΝ. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ PLUS CARD.


