
Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 31/08/2017 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
Η προσφορά δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προσφορές.
*Εξαιρούνται αγορές φαρμάκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Oral-B Vitality Kids Frozen / Cars / Star Wars
Επαναφορτιζόμενη, ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με πολύ μαλακές ίνες, κατάλληλες για τα παιδικά στόματα, 
συμβατή με την εφαρμογή του χρονοδιακόπτη Disney MagicTimer από την Oral-B: για να μάθουν τα παιδιά 
να βουρτσίζουν τα δόντια τους τον συνιστώμενο από τους οδοντιάτρους χρόνο των 2 λεπτών και να μάθουν 
σωστές συνήθειες στοματικής υγιεινής που θα διαρκέσουν μια ζωή.

Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 31/08/2017 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
Η προσφορά δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προσφορές.
*Εξαιρούνται αγορές φαρμάκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

μόνο στο Δίκτυο Φαρμακείων  !

Mε την αγορά καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων*  
κερδίζετε Δωροεπιταγές για τα παρακάτω προϊόντα στοματικής υγιεινής  
τις οποίες εξαργυρώνετε στο ταμείο με την αγορά της αγαπημένης σας  
Ηλεκτρικής Οδοντόβουρτσας!

Υγιές και λαμπερό χαμόγελο

Oral-B Genius 9000 Black
Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα που διαθέτει στρογγυλή κεφαλή που ταλαντεύεται, περιστρέφεται και πάλλεται 
για να περιβάλλει και να καλύπτει κάθε δόντι με στόχο την αφαίρεση έως και 100% περισσότερης πλάκας σε 
σχέση μία απλή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα. Ειδικά σχεδιασμένη για να βουρτσίζετε τα δόντια σας όπως 
συστήνουν οι οδοντίατροι.

Oral-B PC 800 Sensitive Clean Box
Ειδικά σχεδιασμένη να είναι απαλή με τα δόντια και τα ούλα. 3D καθαρισμός για να απομακρύνει έως και 100% 
περισσότερη πλάκα από μια απλή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα. Με 2 προγράμματα καθαρισμού: καθημερινός 
καθαρισμός και για ευαίσθητα δόντια και ούλα. 

Oral-B PRO 750 Pink
Προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένο ανώτερο καθαρισμό σε σχέση με μια απλή οδοντόβουρτσα. Η ειδική κούπα 
γυαλίσματος λευκαίνει τα δόντια από την πρώτη μέρα χρήσης αφαιρώντας τους επιφανειακούς λεκέδες 
ενώ η στρογγυλή κεφαλή της οδοντόβουρτσας, ταλαντεύεται, περιστρέφεται και πάλλεται για να αφαιρεί 
περισσότερη πλάκα από μία κοινή οδοντόβουρτσα. Η συσκευασία περιλαμβάνει θήκη ταξιδίου.

Oral-B PRO 750 Black
Διαθέτοντας ίνες με κλίση ακριβείας, η κεφαλή βουρτσίσματος PRO 750 με CrossAction® σχεδιάστηκε 
για να ανασηκώνει και να απομακρύνει αποτελεσματικά την πλάκα σε σύγκριση με μία απλή χειροκίνητη 
οδοντόβουρτσα, προσφέροντας έναν εκπληκτικό καθαρισμό. Η συσκευασία περιλαμβάνει θήκη ταξιδίου.

Oral-B Pro 600
Διαθέτοντας ίνες με γωνία ακρίβειας, η PRO 600 με κεφαλή CrossAction® σχεδιάστηκε να ανασηκώνει και να 
απομακρύνει περισσότερη πλάκα από μία απλή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα, αφήνοντας πίσω της μόνο έναν 
εξαιρετικό καθαρισμό. 

Oral-B Pro 600 Pink
Διαθέτοντας ίνες με κλίση ακριβείας, η κεφαλή βουρτσίσματος PRO 600 με CrossAction® σχεδιάστηκε 
για να ανασηκώνει και να απομακρύνει αποτελεσματικά την πλάκα σε σύγκριση με μία απλή χειροκίνητη 
οδοντόβουρτσα, προσφέροντας έναν εκπληκτικό καθαρισμό. 

Oral-B Pro 600 White & Clean
Η  κεφαλή οδοντόβουρτσας Oral-B PRO 600 με 3D White σχεδιάστηκε να απομακρύνει αποτελεσματικά 
περισσότερη πλάκα από μία απλή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα.

264,99€

65,52€

50,40€

44,35€

29,37€

ΔΩΡΟ 
μία παιδική οδοντόκρεμα 

Oral-B Disney 
75ml

Η Pharma PLUS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος χωρίς καμία προειδοποίηση. / Το παρόν διανέμεται δωρεάν και ακυρώνει κάθε προηγούμενο. 
/ Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. / Δεν συμμετέχουν όλα τα προϊόντα ORAL-B.
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