
Oferta obowiązuje 
w drogeriach Super-Pharm 
i na superpharm.pl
Ważna od 4.03.2021 r. 
do 6.03.2021 r.
lub do wyczerpania 
produktów promocyjnych.  
Promocje nie łączą się.
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aplikację i zobacz, 
jak wiele możesz zyskać!

Pobierz

PERFUMY 

LANCÔME,
CALVIN KLEIN, 

GIORGIO ARMANI

  -40 %
CAŁE MARKI

 

DO

  -50 %
CAŁE MARKI

 
BOURJOIS, RIMMEL, 
MAX FACTOR, EDITION 
BY RIMMEL, SALLY HANSEN
kosmetyki do makijażu oraz lakiery 
i odżywki do paznokci

DOVE
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała oraz włosów, 
dezodoranty-antyperspiranty

  -50 %
CAŁA MARKA

 

DO



D
N

I
OD CZWARTKU DO SOBOTY  4-6.03

Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 4 do 6 marca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy 
przypadający na  jednego klienta (kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych 
o powiększonych pojemnościach, duopacków oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl.

NA CAŁE 
MARKI

Z KARTĄ

NO 
WOŚĆ

TOŁPA
kosmetyki  
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy  
oraz ciała

BIODERMA
dermokosmetyki  
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała

KLORANE
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy, ciała oraz włosów

DUCRAY
dermokosmetyki  
do pielęgnacji i oczyszczania 
twarzy, ciała oraz włosów

DERMIKA
kosmetyki do 

pielęgnacji 
i oczyszczania 

twarzy

URIAGE, AURIGA, ISDIN 
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy, ciała oraz włosów 

OILLAN
dermokosmetyki 

do pielęgnacji 
i oczyszczania 

twarzy oraz 
ciała

SVR
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

BELLA AURORA
dermokosmetyki do pielęgnacji twarzy

SEBORADIN
dermokosmetyki do pielęgnacji włosów



NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

korzystaj przez 3 dni

3

Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 4 do 6 marca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy 
przypadający na jednego klienta (kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych 
o powiększonych pojemnościach, duopacków oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl.

4-6.03

NA CAŁE 
MARKI

Z KARTĄ

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

AA
kosmetyki  
do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy 
i ciała oraz włosów, 
a także do makijażu

CAREX
żele, mydła 
antybakteryjne

LE PETIT 
MARSEILLAIS

kosmetyki  
do pielęgnacji 

i oczyszczania ciała

BEBIO
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała, dezodoranty

YUMI
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała

ORGANIK BOTANIK
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała

NATURE BOX
kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania 
ciała oraz włosów

SPLAT, BIOMED, 
INNOVA
produkty do higieny jamy ustnej

EQUILIBRA
kosmetyki do pielęgnacji, 

oczyszczania twarzy i ciała 
oraz włosów

BIO-OIL
olejki do pielęgnacji ciała, 
60-200 ml
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N

I
OD CZWARTKU DO SOBOTY 4-6.03

Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 4 do 6 marca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy 
przypadający na jednego klienta (kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych 
o powiększonych pojemnościach, duopacków oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl.

SUPLEMENT DIETY

LONG 4 LASHES,   
LIFT 4 SKIN
kosmetyki  
do makijażu  
oraz pielęgnacji 
twarzy

LIRENE
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz 
do makijażu

GARNIER
kosmetyki do pielęgnacji  

i oczyszczania twarzy

L’ORÉAL  
kosmetyki do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy

NIVEA
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

PUSHEEN
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała

  -50 %
 

ETIAXIL ORIGINAL 
antyperspirant roll-on, 15 ml

LIFE
olej z wątroby rekina, 
tran z wątroby dorsza, 
60 kaps.

LIFE
płyny do soczewek 

kontaktowych,  
60-360 ml



AVÈNE 
dermokosmetyki do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała 
oraz do makijażu

korzystaj przez 3 dni

5

4-6.03

  -50 %
 

Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 4 do 6 marca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy 
przypadający na jednego klienta (kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych 
o powiększonych pojemnościach, duopacków oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl.

L’ORÉAL  
kosmetyki do makijażu

I HEART REVOLUTION
kosmetyki do makijażu

CAŁA MARKA

PUPA
kosmetyki do makijażu

CAŁA MARKA

MAYBELLINE
kosmetyki do makijażu 

CAŁA MARKA

MILUCCA
kosmetyki do makijażu 
i lakiery do paznokci 
oraz kosmetyczki 
Produkty dostępne 
w wybranych 
warszawskich drogeriach 
oraz na superpharm.pl.

CAŁA MARKA

DERMEDIC
dermokosmetyki 

do pielęgnacji i oczyszczania 
twarzy, ciała oraz włosów

  -40 %
CAŁE MARKI
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Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 4 do 6 marca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy 
przypadający na jednego klienta (kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych 
o powiększonych pojemnościach, duopacków oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl.

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ

NATU 
RALNE

BIOVAX
kosmetyki do pielęgnacji włosów

GLISS
kosmetyki  
do pielęgnacji 
i koloryzacji włosów

  -40 %
 

DO

L’ORÉAL, 
GARNIER
kosmetyki do 
koloryzacji włosów 

  -40 %
CAŁA MARKA

 

BIELENDA
kosmetyki do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała 
oraz do depilacji

FINISH
produkty do zmywarek

FROSCH
produkty do prania i sprzątania

  -30 %
CAŁA MARKA

 

  -40 %
CAŁA MARKA

 

  -30 %
CAŁA MARKA

 

  -40 %
CAŁA MARKA

 

SCHOLL
rajstopy uciskowe 
20, 60 DEN

  -30 %
 

TAFT
lakiery, pianki  
do stylizacji 
włosów,  
150-250 ml
cena za 100 ml 
– 4,00-9,25 zł

 999
 

        OD 
  
1409

  -50 %
 

DO

VICHY 
antyperspirant roll-on 48 h, 50 ml
cena za 100 ml – 59,98 zł

LIFE
lakiery i odżywki  
do paznokci, 5,5-12 ml 

 2999
 

        
  
3999



korzystaj przez 3 dni

7

Promocje obowiązują z kartą LifeStyle w drogerii Super-Pharm i na superpharm.pl w dniach od 4 do 6 marca 2021 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. Limit zakupowy 
przypadający na jednego klienta (kartę LifeStyle) wynosi 6 szt. produktów z każdej promocji. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych 
o powiększonych pojemnościach, duopacków oraz miniproduktów. Promocji nie można łączyć. Regulamin akcji na stronie superpharm.pl.
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SUPER 
CENA

NATU 
RALNE

BRITA HARD WATER, PURE PERFORMANCE
wymienne wkłady filtrujące, 2 szt.
cena za opak.

AVENT
akcesoria dla dzieci i mam

DERMA BABY, 
WOMAN
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania ciała 
oraz włosów dla dzieci  
i kobiet w ciąży

ELMEX PRZECIW 
PRÓCHNICY
produkty do higieny jamy ustnej

 2799
 

        OD 
  
3849

  -40 %
CAŁA MARKA

 

  -35 %
CAŁA MARKA

 

  -30 %
CAŁA MARKA

 

  -30 %
CAŁA SERIA

 

DO

ILADIAN
żele do higieny intymnej 
oraz suplementy 
wspomagające zdrowie 
okolic intymnych

PHARMOVIT
witaminy i minerały,  
60 kaps.

MÖLLER’S  
OMEGA-3 RYBKI
owocowe żelki z witaminami dla dzieci,  
36 szt.
cena za opak.

DICOFLOR
probiotyk  
w kroplach  
dla dzieci, 5 ml
cena za 100 ml – 539,80 zł

  -30 %
 

 2699
 

        
  
3999 2999

 

        
  
4649

 2199
 

        
  
2849

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

PAMPERS  
ACTIVE  
BABY  
2, 3, 4, 5, 6 
pieluchy dla dzieci, 
36-68 szt.
cena za opak. SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

 OD 2399
 

        
  
4499

BODYMAX
witaminy i minerały na wzmocnienie 
i energię, 60 tabl. 
cena za opak.



1) W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. zakazu reklamy aptek informujemy, że ta oferta handlowa dotyczy wyłącznie produktów w wybranych drogeriach Super-Pharm. 2) Super-Pharm 
zastrzega sobie prawo do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych produktów dla jednego klienta. 3) Promocji nie można ze sobą łączyć. 4) W promocjach typu 1+1 za 50% ceny oraz 1+1  
za grosz rabat na drugi produkt (tańszy lub w tej samej cenie) naliczany jest od ceny regularnej. W promocjach typu 2+1 za 50% ceny oraz 2+1 za grosz rabat na trzeci produkt (najtańszy lub w tej 
samej cenie) naliczany jest od ceny regularnej. 5) Czas promocji ograniczony. Promocja ważna do wyczerpania zapasów. 6) Ceny zawierają podatek VAT. 7) Folder zawiera ceny za sztukę, zestaw lub 
opakowanie. 8) Super-Pharm nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia umieszczone w folderze mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. 9) Super-Pharm zastrzega sobie 
możliwość ograniczenia sprzedaży produktów promocyjnych. Limit zakupowy przypadający na jednego klienta wynosi maks. 6 sztuk. 10) Adresy naszych placówek dostępne na www.superpharm.pl 
11) Promocje nie dotyczą duopacków oraz produktów w promocyjnych powiększonych opakowaniach. 12) Ceny produktów w internetowej drogerii Super-Pharm mogą się różnić od cen w drogeriach 
stacjonarnych i od cen przedstawionych w folderze.

VICHY 
dermokosmetyki  
do pielęgnacji i oczyszczania  
twarzy, ciała, włosów 
oraz do makijażu
Promocja nie dotyczy 
antyperspirantu Vichy roll-on 48 h.

Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz promocyjnych opakowań.

LA ROCHE-POSAY
dermokosmetyki 

do pielęgnacji 
i oczyszczania 

twarzy, ciała, włosów 
oraz do makijażu

ELMEX SENSITIVE 
PROFESSIONAL WHITENING
pasta do zębów, 75 ml
cena za 100 ml – 26,65 zł

AQUASELIN EXTREME
żel do mycia rąk ze składnikiem 
antybakteryjnym, 300 ml
cena za 100 ml – 5,00 zł

BOURJOIS  
TWIST UP ULTRA BLACK
tusz do rzęs
cena za szt.

1999

1499

Regulamin akcji na stronie superpharm.pl

Zebrane punkty możesz wymienić na nagrody lub wesprzeć wybrane fundacje.

                                      
ZYSKUJ DODATKOWE PUNKTY, KUPUJĄC SPECJALNIE  

OZNACZONE PRODUKTY

SUPERPUNKTY

2X
WIĘCEJ
SUPER
PUNKTÓW

2X
WIĘCEJ
SUPER
PUNKTÓW

  -40 %
CAŁE MARKI  

4-6.03D
N
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SUPER
PUNKTÓW+50

SKIN TREATS  
GLITTER FACE SILVER 
hydrożelowa maska 
w płachcie, 60 g
cena za szt.

849

3X
WIĘCEJ
SUPER
PUNKTÓW

3249
6499



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

