
RADOŚĆbudzi wiosna

Oferta obowiązuje 
w drogeriach  
Super-Pharm

i na superpharm.pl

Ważna od 25.03.2021 r. 
do 19.04.2021 r.
lub do wyczerpania 

produktów promocyjnych.
Promocje nie łączą się.

*Przy zakupie dowolnych produktów w drogerii Super-Pharm za min. 40 zł kup Maxi Okazję:  
Uzdrovisco, roślinnie aktywna pianka oczyszczająca, 150 ml w cenie 14,99 zł. Przy wielokrotności zakupu dowolnych 

produktów za min. 40 zł możliwy zakup kolejnego produktu z Maxi Okazji na zasadzie tutaj podanej. 

UZDROVISCO* 
roślinnie aktywna pianka 
oczyszczająca, 150 ml 
cena za 100 ml – 9,93 zł

SESDERMA
ACGLICOLIC + C-VIT
serum w ampułkach, 2 x 2 ml
cena za opak.
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.

MIYA
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała

  -30 %
CAŁA MARKA  

999
        
  
2199

 1499
        
  
3899

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

NO 
WOŚĆ



2

CALVIN KLEIN IN2U
męska woda toaletowa, 150 ml

cena za 100 ml – 66,66 zł

CALVIN KLEIN EUPHORIA
damska woda perfumowana, 50 ml
cena za 100 ml – 279,98 zł

ELIZABETH 
ARDEN  
5TH AVENUE
damska woda 
toaletowa, 75 ml
cena za 100 ml 
– 91,99 zł

GIORGIO ARMANI 
SI PASSIONE

damska woda 
perfumowana, 30 ml

cena za 100 ml  
– 699,97 zł

9999

13999

JAGUAR  
CLASSIC BLACK

męska woda 
toaletowa, 100 ml

CALVIN KLEIN  
ETERNITY MOMENT
damska woda perfumowana, 
100 ml

5999

22999
10999

6899

13999
19499

20999
29999

DOLCE & GABBANA 
INTENSO
męska woda  
perfumowana, 125 ml
cena za 100 ml – 183,99 zł

DOLCE & GABBANA  
3 L’IMPÉRATRICE 

damska woda  
toaletowa, 100 ml

W SUPERCENACH
PERFUMYSup er

W SUPERCENACH



*Perfumy dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

LACOSTE L’HOMME*
męska woda toaletowa, 150 ml

cena za 100 ml – 139,99 zł

ADIDAS BORN 
ORIGINAL TODAY
męska woda toaletowa, 
30 ml
cena za 100 ml – 266,63 zł

JOOP! HOMME
męska woda toaletowa, 125 ml
cena za 100 ml – 87,99 zł

CALVIN KLEIN  
ETERNITY 
MOMENT
damska woda 
perfumowana, 30 ml
cena za 100 ml – 266,63 zł

HUGO BOSS 
NUIT*

damska woda 
perfumowana, 

50 ml
cena za 100 ml  

– 279,98 zł

HUGO BOSS DEEP RED*
damska woda perfumowana, 50 ml
cena za 100 ml – 259,98 zł

LACOSTE  
TOUCH  
OF PINK*
damska woda 
toaletowa, 50 ml
cena za 100 ml – 199,98 zł

JAGUAR  
CLASSIC BLUE
męska woda 
toaletowa, 100 ml

LACOSTE POUR HOMME*
męska woda toaletowa, 100 ml

13999
21999

7999
10499

13999
19999

12999
16499

9999
12499

5999
6999

DAVIDOFF HORIZON
męska woda toaletowa, 125 ml
cena za 100 ml – 87,99 zł

10999
12499

20999
33999

7999
11499

10999
13499

INTERNETOWE CENY
Zachwycające
INTERNETOWE CENY
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Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.

EDITION BY RIMMEL
kosmetyki do makijażu
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm. 

  -40 %
I HEART REVOLUTION
kosmetyki do makijażu

EVELINE
kosmetyki do makijażu twarzy oraz do paznokci 
Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm. 

CASHMERE
kosmetyki do makijażu

  -20 %
LIFE
lakiery do paznokci, 5,5-12 ml
Promocja nie dotyczy serii BioNatural.

  -20 %
LIFE
gąbki i aplikatory do makijażu

  -40 %
CAŁA MARKA  

  -30 %
CAŁA MARKA  

  -30 %
CAŁA MARKA  

DODAJE KOLORÓW!Wiosna



Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.

MAYBELLINE, L’ORÉAL, PUPA
wszystkie kosmetyki do makijażu 

ESSENCE
Przy zakupie 2 kosmetyków 
do makijażu otrzymasz 
kosmetyczkę GRATIS.
Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm. 

 2+1
GRATIS  

  -40 %

  -40 %
CAŁA MARKA  

Nie zapomnij o rozświetlaczu!
Doda Ci wios ennego b lasku.



6
Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.

DERMEDIC
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

NUXE
dermokosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy oraz ciała
Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

CERAVE
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania  
twarzy oraz ciała

DERMO TO JEST TO!Na wiosnę

IWOSTIN
dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała

A-DERMA,  
DUCRAY
dermokosmetyki  
do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy, 
ciała oraz włosów

  -30 %
CAŁE MARKI  



  -30 %
CAŁA MARKA  

  -30 %
CAŁE SERIE  

  -25 %
CAŁE MARKI  

  -30 %
 

LIERAC
dermokosmetyki do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy oraz ciała

Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm. 
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VICHY*,  
LA ROCHE-POSAY
dermokosmetyki do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy, ciała,  
włosów oraz do makijażu
*Promocja nie dotyczy  
antyperspirantu roll-on 48 h.

Dermo! Czy działa? No ba!
 Najlepiej sprawdź na własnej skórze.

SVR AMPOULE, 
BIOTIC, PHYSIOPURE
dermokosmetyki 
do pielęgnacji i oczyszczania 
twarzy oraz ciała



8 Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.

  -40 %
CAŁE MARKI  

URIAGE, AURIGA, ISDIN 
dermokosmetyki do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy oraz ciała
Produkty Isdin dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm.

BIODERMA
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała

  -20 %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.  

  -40 %
PRZY ZAKUPIE 3 SZT.  

  -30 %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.  

POMAGAJĄ PROFESJONALNIEo każdej porze roku

  -30 %
CAŁA MARKA  

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

PHARMACERIS
dermokosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania 
twarzy, ciała, włosów oraz do makijażu 

  -20 %
PRZY ZAKUPIE 1 SZT.  

  -30 %
PRZY ZAKUPIE 3 SZT.  

  -25 %
PRZY ZAKUPIE 2 SZT.  
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  -40 %

JOWAÉ*
kosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania twarzy*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

  -20 % COLLISTAR
wybrane kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy
SUNEW MED
żel rozpuszczający naskórek, 120 ml;  
aktywna maska płatkowa wokół 
oczu, 1 szt.

LONG 4 LASHES,  
LIFT 4 SKIN
kosmetyki 
do pielęgnacji  
twarzy 

  -30 %
CAŁA MARKA  

  -40 %
 

EMOLIUM
dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy  
oraz ciała

  -30 %
CAŁA MARKA  O tak! Z nimi  

codzienna pielęgnacja
to sama przyjemność!

  -25 %
CAŁE MARKI  

EMBRYOLISSE,
D’ALCHÉMY*
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 
oraz ciała 
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CAŁA MARKA  

  -30 %  -40 %
 

NIVEA
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy

LIRENE
kosmetyki do pielęgnacji, oczyszczania 
twarzy oraz do makijażu

DERMIKA
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

TOŁPA
kosmetyki 

do pielęgnacji 
i oczyszczania  

twarzy

L’ORÉAL
kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy

ODKRYJĄ BLASK Twojej skóry

Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.



NO 
WOŚĆ

  -30 %
BIELENDA
kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy

 OD 1099
          OD 

  
1699

BEBIO
żele pod prysznic, 
balsamy do ciała, 
200 ml
cena za 100 ml 
– 5,50-7,50 zł

  -20 %
CAŁA MARKA  

RESIBO*
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy

N.A.E.
kosmetyki 

do pielęgnacji, 
oczyszczania 

ciała i włosów 
oraz dezodoranty

  -30 %
HOLIKA HOLIKA
wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji twarzy 
i ciała

  -25 %
CAŁA MARKA  

kosmetyki są naturalnie świetne!
Nie mają sztucznych substancji, dzięki czemu 

są lepiej przyswajalne  
przez skórę.

NATU 
RALNE

*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.
Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.
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Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.

 1299
        
  
1899

NIVEA  
FRESH BLENDS
żele pod prysznic, 300 ml
cena za 100 ml – 4,33 zł

 OD 699
        
  
1149

KAMILL
kremy do rąk, 50-100 ml
cena za 100 ml – 6,99-15,98 zł

 3299
        
  
3999

VICHY 
antyperspirant roll-on 48 h, 50 ml
cena za 100 ml – 65,98 zł

 999
        
  
1349

SECRET
dezodoranty-antyperspiranty, 
40-150 ml
cena za 100 ml – 6,66-24,98 zł

  -30 %
CAŁA MARKA  

ATOPIS
kosmetyki do pielęgnacji, oczyszczania 
twarzy i ciała oraz włosów

MOC ŚWIEŻOŚCIPoczujesz wios enną



Promocje nie dotyczą zestawów, duopacków oraz produktów w promocyjnych opakowaniach.

 1499
        
  
2049

GLISS 
PROTEIN
maski do włosów, 400 ml
cena za 100 ml – 3,75 zł 1699

CAŁA SERIA  

        
  
2549

DOVE ADVANCED 
HAIR SERIES

szampony, odżywki 
do włosów, 250 ml

cena za 100 ml – 6,80 zł

  -30 %
CAŁA MARKA  

DO
PANTENE
kosmetyki do pielęgnacji 
i stylizacji włosów 

 949
        OD 
  
1299

WELLAFLEX
lakiery, pianki 
do stylizacji włosów, 
200-250 ml
cena za 100 ml 
– 3,80-4,75 zł

  -30 %KLORANE
dermokosmetyki 

do pielęgnacji włosów

Włosy to piękna ozdoba. Dbaj o nie, by były zdrowe i lśniące. NATU 
RALNE
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 699
        
  
949

COLGATE MAX WHITE
pasty do zębów, 75 ml
cena za 100 ml – 9,32 zł

 2499
        
  
3499

SPLAT  
BLACK WOOD & LOVE
pasty do zębów, 2 x 75 ml
cena za zestaw

NATU 
RALNE

  -30 %
LIFE
akcesoria do paznokci, 
kąpieli i włosów

  -20 %
CAŁA MARKA  

VEET
produkty do depilacji ciała i twarzy

SĄ SUPER!Z uśmiechem stwierdzisz, że

 OD 499
          OD 

  
699

LUKSJA
mydła w płynie, 
500-900 ml
cena za 100 ml –  0,78-1,00 zł



SKRZYPOVITA MEN
suplementy diety 

oraz szampon przeciw 
wypadaniu włosów, 

30 tabl., 200 ml

BIOTEBAL MEN
serum, szampon przeciw  
wypadaniu włosów,  
100-150 ml 

DUREX  
EXTRA SAFE
prezerwatywy, 12 szt.

SUPLEMENT DIETY
 5999
        
  
7999 MERZ SPEZIAL DRAGEES

na piękną i zdrową skórę, 
włosy i paznokcie, 120 szt.
cena za opak.

SUPLEMENT DIETY

 1999
        OD 
  
2549

DX2
szampony do włosów 
dla mężczyzn, 150 ml
cena za 100 ml – 13,33 zł

  -20 %

  -20 %

  -20 %
Nie zapomnij o swojej drugiej połówce!  
D la Niego też jest coś fajnego.



1) Super-Pharm zastrzega sobie prawo do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych produktów dla jednego klienta. Limit zakupowy przypadający na klienta wynosi max. 6 sztuk. 2) Czas promocji 
ograniczony. Promocje ważne w terminie od 25.03.2021 r. do 19.04.2021 r. 3) Promocje nie łączą się ze sobą oraz nie dotyczą zestawów. 4) Ceny zawierają podatek VAT. 5) Folder zawiera ceny za sztukę 
lub opakowanie. 6) W promocjach typu 1+1 za 50% ceny oraz 1+1 za 1 grosz rabat na drugi produkt (tańszy lub w tej samej cenie) naliczany jest od ceny regularnej. 7) Zdjęcia umieszczone w folderze 
mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. 8) Super-Pharm nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. 9) Adresy placówek dostępne są na www.superpharm.pl. 10) 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.

kosmetyki do pielęgnacji  
i oczyszczania twarzy oraz do makijażu

2

7

6

4

3

5

9

8

1

  -30 %DO

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

NATU 
RALNE

NOWOŚCI
1  BELLA AURORA* 2  LIERAC ARKÉSKIN 3  VEOLI   
4  YOSKINE BIO COLLAGEN 5  ISADORA GRAND, 

EXTRA VOLUME 6  CANNABI GOLD* 7  BIELENDA 
ROYAL BEE, ECO SORBET 8  VITALITY CBD 

9  AA ENJOY NATURE, MY BEAUTY POWER
*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

Wios enny rozkwit

NATU 
RALNE



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

