
U lotne chwile

DROGERIA

Oferta obowiązuje w drogeriach Super-Pharm,
 wybrane oferty na superpharm.pl 

i w aplikacji Super-Pharm.

Ważna od 26.01.2023 r. 
do 6.02.2023 r. 

lub do wyczerpania produktów 
promocyjnych. Promocje nie łączą się.

* Promocja naliczy się po aktywowaniu kuponu w aplikacji mobilnej. Z kuponu można skorzystać 
tylko w drogeriach stacjonarnych, tylko raz i wyłącznie z kartą Klubowicza. Oferta nie łączy 
się z innymi promocjami. Ważna do 6.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
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1

2

3

    2999
           3999

MÖLLER’S 
 trany wspomagające 
odporność, 250 ml 
 cena za 100 ml – 12,00 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 32,99 zł

AKTYWUJ KUPON  
w aplikacji*

OLAPLEX 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania włosów 

  -30  %
CAŁA MARKA

  -30  %
CAŁA MARKA

DO

ELMEX 
 produkty do higieny 
jamy ustnej 

  -20  %
CAŁA MARKA

BIODERMA 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 

  -30  %

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

Gorą�  chwile
WINTER

SALE!

SUPLEMENT DIETY

BĄDŹ Z NAMI
W KONTAKCIE



SUPER

MAXI
OKAZJE
Już przy zakupach za 29,99 zł!*

*Przy zakupie dowolnych produktów w drogerii Super-Pharm 
za min. 29,99 zł kup po jednej sztuce Maxi Okazji:  Bella 
Aurora Multicorrector,  krem pod oczy, 15 ml , w cenie 
34,99 zł, NaturalMe Róża Damasceńska, Aloes, hydrolaty 
do pielęgnacji twarzy, włosów oraz ciała, 125 ml, w cenie 
19,99 zł oraz C-Vitum, witamina C 1000 mg, 30 kaps., 
w cenie 8,99 zł. Przy wielokrotności zakupu dowolnych 
produktów za min. 29,99 zł możliwy zakup kolejnych 
produktów z Maxi Okazji na zasadzie tutaj podanej.
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SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

    4499
           9799

SUNEW 
 żel 
rozpuszczający 
suchy naskórek, 
120 ml  
 cena za 100 ml 
– 37,49 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 
30 dni przed 
wprowadzeniem 
promocji – 68,59 zł

NATU
RALNE

    2299
           4299

HOLIKA HOLIKA 
 wielofunkcyjny żel aloesowy 99%, 
250 ml    
 cena za 100 ml – 9,20 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 42,99 zł

    1299
         OD   1749

WELLAFLEX 
 wybrane pianki 
oraz lakiery 
do stylizacji włosów, 
200 ml, 250 ml, 
różne rodzaje  
 cena za 100 ml 
– 5,20–6,50 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem 
promocji – lakier 
12,99 zł, pianka 
13,59 zł

  -25  % OLD SPICE 
 wybrane dezodoranty- 
-antyperspiranty, 50–150 ml 

    999
           1699

DOPPELHERZ AKTIV 
NA SKURCZE 
 magnez w tabletkach, 
uzupełnia elektrolity, 
wspomaga kurczliwość 
mięśni, 30 tabl. 
 cena za 1 tabl. – 0,33 zł 
 najniższa cena z ostatnich 
30 dni przed wprowadzeniem 
promocji 
– 12,89 zł

    3499
           11599

 BELLA AURORA MULTICORRECTOR
 krem pod oczy, 15 ml 
 cena za 100 ml – 233,27 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 69,59 zł

    1999
           3299

NATU
RALNE

NATURALME 
RÓŻA 
DAMASCEŃSKA, 
ALOES 
 hydrolaty 
do pielęgnacji twarzy, 
włosów oraz ciała, 
125 ml  
 cena za 100 ml – 15,99 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 29,99 zł

    899
           1599 C-VITUM 

 witamina C 1000 mg, 30 kaps. 
 cena za 1 kaps. – 0,30 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem 
promocji – 15,99 zł

NATU
RALNE

  -40  %
FROSCH 
 wybrane produkty 
do zmywania naczyń 



NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

CUDÓW NIE MA. 
JEST NAUKA.

Zimo� BESTSELLERY

  -30  %
CAŁE SERIE

 YOSKINE GEISHA, 
BIO COLLAGEN 
 kosmetyki do pielęgnacji twarzy 

  -40  %
 DERMIKA NEOCOLLAGEN, 
LUXURY CAVIAR, GOLD 
 kremy do twarzy, 50 ml, kremy 
pod oczy, 15 ml 

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

  -20  %
CAŁA MARKA

  -30  %
 VICHY, LA ROCHE-POSAY 
 dermokosmetyki do makijażu 

  -20  %
  -30  %

  -30  %
 CLEANIC HEMP, LINEN 
 płatki oraz patyczki higieniczne 

  -30  %
 ZIAJA 
 antyperspiranty roll-on, 50 ml 

  -25  %
 NIVEA 
 pomadki do ust, 4,8 g 

    4999
           5999

 CURAPROX ULTRA SOFT 
 szczoteczki do zębów  
 cena za opak. 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 59,99 zł

  OD   4999
         OD   5999

 HEALTH LABS CARE 
 nowoczesne suplementy diety 
– zdrowie, uroda, samopoczucie, 
9,9 ml, 250 ml, 30 sasz., 60 kaps., 
120 kaps. 
 cena za 100 ml – 44,00–504,94 zł
cena za 1 szt. – 1,17–5,33 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– Vitamin D 41,99 zł, 
NewMe 119,99 zł, GlowMe 143,99 zł

SUPLEMENT DIETY

  OD   3799
         OD   4349

 MÖLLER’S COMPLEX, 
FORTE 
 kapsułki wspierające odporność, 
60 kaps., 112 kaps. 
 cena za 1 kaps. – 0,34–0,83 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– Complex 17,79 zł, 
Forte 27,79 zł

    3999
           5599

 MERZ SPEZIAL 
 wspomaga kondycję skóry, włosów 
i paznokci, 60 draż. 
 cena za 1 draż. – 0,67 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem 
promocji – 41,99 zł

    3699
           4999

 BIOVITAL ZDROWIE PLUS 
 tonik witaminowy, 1 l 
 cena za 100 ml – 3,70 zł 
 najniższa cena z ostatnich 
30 dni przed wprowadzeniem 
promocji 
– 36,99 zł SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY



  -30  %
 ZESTAWY PREZENTOWE 
 Vichy, La Roche-Posay, Avène, 
Iwostin, Lierac, Bella Aurora 

OKAZJE
Gorą� 

NATU
RALNE

  -40  %
CAŁA MARKA

 AMVI 
 kosmetyki do pielęgnacji 

i oczyszczania twarzy 
oraz ciała 

  OD   3599
         OD   5999

 DERMIKA INSOMNIA, GOLD 65+ 
 płyn micelarny, 2 x 400 ml;  krem Gold 65+, 
50 ml + krem-maska, 50 ml , zestawy
 cena za zestaw 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – płyny micelarne 
59,99 zł, kremy Gold 65+ 119,99 zł

    1599
           2899

 TOŁPA SEBIO 
 złuszczająca 
pasta-maska 
do mycia twarzy, 
100 ml  
 najniższa cena 
z ostatnich 
30 dni przed 
wprowadzeniem 
promocji 
– 17,39 zł

    899
         OD   1599

 L’BIOTICA ÉCLAT 
 alginatowe maski peel-
-off do twarzy, 10 g 
 cena za 100 g – 89,90 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– 15,99 zł

  -20  %  SESDERMA 
 zestawy 
prezentowe 

  -50  %DO

 EQUILIBRA 
 aloesowy krem 
przeciwzmarszczkowy 
do twarzy, 50 ml, 
aloesowy żel 
micelarny, 200 ml 

  -40  %  MIYA 
 zestaw 
prezentowy 

  -30  %
 D’ALCHÉMY 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji twarzy 

  -25  %
 EVELINE 

 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 

twarzy 
oraz odżywki 
do paznokci 

    6299
           8499

 YOSKINE HOKKAIDO 
JAPAN-ENZYME 55+ 
 krem, 50 ml + krem pod oczy, 
15 ml, zestaw 
 cena za zestaw 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 62,99 zł

NATU
RALNE



    4299
           4999

DOVE RESTORING 
 żel pod prysznic, 
225 ml + balsam 
do ciała, 250 ml 
+ krem do rąk, 75 ml, 
zestaw  
 cena za zestaw 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 42,99 zł

    1999
           2299

DOVE DEEPLY 
NOURISHING 
 żel pod prysznic, 250 ml 
+ mydło w kostce, 100 g, zestaw  
 cena za zestaw 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– 19,99 zł

    2699
           3999

ZIAJA ANANASOWY 
TRENING SKÓRY 
 żel pod prysznic 2 w 1, 160 ml 
+ mus do ciała, 160 ml + mgiełka 
do ciała, 200 ml + serum 
do twarzy, szyi i dekoltu, 50 ml, 
zestaw  
 cena za zestaw 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 26,99 zł

NATU
RALNE

    2199
           3399

 YUMI ALOE BORÓWKA 
 żel pod prysznic, 400 ml 
+ balsam do ciała, 300 ml, 
zestaw  
 cena za zestaw 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 22,99 zł

    2199
           2999

YOPE EARTH 
 mydło, 500 ml + krem 
do rąk, 50 ml, zestaw  
 cena za zestaw 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 22,99 zł

    2599
           2999

AXE DARK 
TEMPTATION, 
EXCITE 
 żel pod prysznic, 
250 ml + dezodorant, 
150 ml, zestaw  
 cena za zestaw 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 25,99 zł

    4999
           6999

AROMA HOME 
ZIMOWY LAS 
 świeca, 150 g + patyczki 
zapachowe, 100 ml, 
zestaw  
 cena za zestaw 
 najniższa cena z ostatnich 
30 dni przed wprowadzeniem 
promocji – 45,99 zł

    1999
           3499

AROMA HOME 
 świece zapachowe, 
140 g  
 cena za 100 g – 14,28 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 19,99 zł

NATU
RALNE

    3299
           5499

ANWEN 
 wegańskie odżywki do włosów 
o średniej porowatości, 3 x 100 ml, 
zestaw  
 cena za zestaw 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 32,99 zł     2599

           3999

YOPE ORIENTALNY 
OGRÓD 
 szampon, 300 ml + odżywka, 
170 ml, zestaw  
 cena za zestaw 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– 25,99 zł

  -20  %
OPTIMA 
NATURA 
 zestawy olejków 

    2299
           4199

RADICAL 
ZESTAW 
WZMACNIAJĄCY 
 szampon, 400 ml 
+ odżywka, 100 ml 
+ mgiełka, 200 ml, 
zestaw 
 cena za zestaw 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem 
promocji – 25,99 zł

  -50  %DO

LIFE 
 wybrane 
skarpety, 
rajstopy, 
torby 
i ręczniki 

  -60  %DO

LIFE 
 wybrane akcesoria do włosów, 
paznokci i makijażu oraz lakiery 
do paznokci 
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6 DERMOKOSMETYKI

DERMO ZNACZY PROFESJONALNA PIELĘGNACJA

*Produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.

BALSAM 
ZA 1 GROSZ

NO
WOŚĆ

  -30  %

VICHY LIFTACTIV 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji twarzy 

  -50  %
MUSTELA MATERNITÉ* 
 kremy, olejek na rozstępy 

  -30  %

  -30  %

  -20  %
CAŁA MARKA

DUCRAY 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji, 
oczyszczania twarzy i ciała 
oraz do włosów 

SESDERMA* 
 Przy zakupie dermokosmetyku za min. 150 zł 
otrzymasz balsam do ciała, 400 ml za 1 grosz. 
 Promocja nie dotyczy zestawów. 

  -20  %
CAŁA SERIA

PHARMACERIS H 
 dermokosmetyki do pielęgnacji włosów 

  -20  %
CAŁA SERIA

  -20  %
CAŁE SERIE

  -20  %

  -30  %

  -20  %
CAŁE SERIE

 NUXE VERY ROSE, 
CRÈME PRODIGIEUSE* 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -30  %

  1grosz 
PRZY ZAKUPIE 1 PRODUKTU 

ZA MIN. 150 ZŁ
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7Pielęgnacja

TYLKO
U NAS

  -20  %
CAŁA SERIA

SVR SENSIFINE 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -35  %
NIVEA CELLULAR 
LUMINOUS 
 kosmetyki do pielęgnacji twarzy 

  -20  %
BIELENDA 
BEAUTY CEO, 
COCONUT MILK, 
CRYSTAL GLOW 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -20  % SO.KO 
 akcesoria do pielęgnacji 
i masażu twarzy 

  -30  %

  -20  %
CAŁA MARKA

A-DERMA 
 dermokosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy oraz ciała 

  -30  %

  -20  %
ATOPIS 
 specjalistyczne produkty 
do pielęgnacji skóry 

  -30  %
  -40  %

  -40  %

  -40  %

  -30  %



8 Makijaż / Pielęgnacja

KOLORZłap

  -35  %    -45    %

  -50  %
 RIMMEL 
 kosmetyki do ust 

  -40  %
 RIMMEL 
 kosmetyki do makijażu 
twarzy, oczu i brwi 

  -40  %
 EVELINE 
 wybrane kosmetyki 
do makijażu oraz lakiery 
do paznokci 

  -40  %
CAŁA MARKA

 BOURJOIS 
 kosmetyki 
do makijażu 

  -30  %  LIFE 
 odżywki do paznokci 

  OD   1499
         OD   1799  NIVEA 

 płyny micelarne, 400 ml 
 cena za 100 ml – 3,75–6,25 zł 
 najniższa cena z ostatnich 
30 dni przed wprowadzeniem 
promocji – 19,99 zł 

  -40  %
  -25  %
 LIFE 
 gąbki i etui na gąbki 
do makijażu 

  -50  %
 MAX FACTOR 
 kosmetyki do ust 

Pozostałe 
kosmetyki 
Max Factor 
-40%



  -50  %

  -40  %

  -30  %
  -20  %  -

Bo ECO jest sup er!
PRODUKTY NATURALNE

  -20  %
  -30  %
 LIRENE 
 wybrane 
kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

  -30  %
  -20  %
CAŁA MARKA

 KLORANE 
 dermokosmetyki 

do pielęgnacji włosów 

CAŁA MARKA

 UZDROVISCO* 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

 ONLYBIO 
 kosmetyki 

do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

CAŁA MARKA

 JOWAÉ*
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania 
twarzy 

    1499
         OD   1799  NATURE BOX 

 żele pod prysznic, 385 ml  
 cena za 100 ml – 3,89 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– 14,99 zł

CAŁA MARKA

 SALLY HANSEN 
 lakiery, topy, bazy, 
odżywki do paznokci 
oraz rajstopy w sprayu 

    1999
         OD   2299

 NATURE BOX 
 kosmetyki do pielęgnacji włosów, 
85 g, 200 ml, 385 ml  
 cena za 100 ml – 5,19–10,00 zł
cena za 100 g – 23,51 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 20,99 zł

  -30  %
  -40  %
 YAPPCO 
 kosmetyki do pielęgnacji 
włosów 

 LIFE 
 bambusowe 
chusteczki 
higieniczne 

CAŁA MARKA

 KORRES 
 kosmetyki 

do oczyszczania 
i pielęgnacji 

ciała 

 HAGI 
 kosmetyki 
do oczyszczania 
i pielęgnacji ciała 
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 VIANEK* 
 kosmetyki do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

WEGAŃ
SKI



10 PERFUMY

PERFUMY
  -60  %DO

    13999
           22999

 AZZARO 
CHROME AQUA 
 męska woda 
toaletowa, 100 ml 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 139,99 zł

    31999
           34999

 DOLCE 
& GABBANA K 
 męska woda 
toaletowa, 100 ml 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 319,99 zł

    12999
           14999

 CALVIN KLEIN IN2U 
 męska woda toaletowa, 150 ml 
 cena za 100 ml – 86,66 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 129,99 zł

    6999
           11999

 JAGUAR 
CLASSIC 
GOLD 
 męska woda 
toaletowa, 
100 ml  
 najniższa cena 
z ostatnich 
30 dni przed 
wprowadzeniem 
promocji 
– 64,99 zł

    10999
           18999

 HUGO BOSS 
ICED 
 męska woda toaletowa, 75 ml 
 cena za 100 ml – 146,65 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– 149,99 zł

    14999
           19999

 JOOP! HOMME 
 męska woda 
toaletowa, 200 ml 
 cena za 100 ml 
– 75,00 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem 
promocji – 149,99 zł

    24999
           27999

 PACO RABANNE 1 MILLION 
 męska woda toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml – 499,98 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 239,99 zł

    27999
           29999

 VERSACE EROS 
 męska woda toaletowa, 100 ml 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 279,99 zł

    13999
           28999

 CERRUTI 
IMAGE 
 męska woda 
toaletowa, 100 ml 
 najniższa cena 
z ostatnich 
30 dni przed 
wprowadzeniem 
promocji – 139,99 zł

    10999
           11999

 BURBERRY 
THE BEAT MEN 
 męska woda 
toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml 
– 219,98 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 109,99 zł

    15999
           17999  HUGO BOSS THE SCENT 

 męska woda toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml – 319,98 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 175,99 zł

    11499
           13999

 CALVIN KLEIN BE 
 męska woda toaletowa, 200 ml 
 cena za 100 ml 
– 57,50 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 108,99 zł



11PERFUMY

PERFUMY
  -60  %DO

PERFUMY

    23999
           24999

AZZARO 
WANTED GIRL 
TONIC 
 damska woda 
toaletowa, 80 ml 
 cena za 100 ml – 299,99 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 249,99 zł

    11999
           19499

DOLCE 
& GABBANA
3 L’IMPÉRATRICE 
 damska woda 
toaletowa, 50 ml  
 cena za 100 ml – 239,98 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 119,99 zł

    11999
           23999

HUGO BOSS 
DEEP RED 
 damska woda perfumowana, 50 ml 
 cena za 100 ml – 239,98 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 118,99 zł

    17999
           18999

JIMMY CHOO 
 damska woda toaletowa, 
60 ml 
 cena za 100 ml – 299,98 zł 
 najniższa cena z ostatnich 
30 dni przed wprowadzeniem 
promocji – 161,99 zł

    8999
           15999

LANVIN 
A GIRL 
IN CAPRI 
 damska woda 
toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml
– 179,98 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem 
promocji – 83,99 zł

    15999
           17999

CALVIN KLEIN 
ONE 
 damsko-męska 
woda toaletowa, 
200 ml 
 cena za 100 ml 
– 80,00 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 
30 dni przed 
wprowadzeniem 
promocji – 146,99 zł

    23999
           28999

 THIERRY MUGLER ANGEL 
 damska woda toaletowa, 30 ml 
 cena za 100 ml – 799,97 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 249,99 zł

    18999
           22999

VERSACE 
CRYSTAL NOIR 
 damska woda 
toaletowa, 30 ml 
 cena za 100 ml 
– 633,30 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem 
promocji – 192,99 zł

    23999
           29999

GIORGIO ARMANI
LIGHT DI GIOIA 
 damska woda perfumowana, 
50 ml 
 cena za 100 ml – 479,98 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 279,99 zł

    19999
           23999

CACHAREL NOA 
 damska woda 
toaletowa, 100 ml 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 179,99 zł

    32999
           39999

LANCÔME IDÔLE 
 damska woda perfumowana, 50 ml 
 cena za 100 ml – 659,98 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 318,99 zł

    13499
           14999

CALVIN KLEIN 
EUPHORIA 
 damska woda perfumowana, 50 ml 
 cena za 100 ml – 269,98 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 121,99 zł

 HUGO BOSS THE SCENT 
 męska woda toaletowa, 50 ml 
 cena za 100 ml – 319,98 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 175,99 zł



12 włosy

SILNE i lśnią� SILNE

  -30  %

    1999
SYOSS OLEO 
 krem trwale koloryzujący, 
różne odcienie 
 cena za opak. 

    1399
SYOSS 
 szampon, odżywka, 440 ml,  
różne rodzaje 
 cena za 100 ml – 3,18 zł 

    2799
SYOSS 
 maska,  500 ml,  różne rodzaje 
 cena za 100 ml – 5,60 zł 

    1999
SYOSS 
 spray  termoochronny,  200 ml, 
różne rodzaje 
 cena za 100 ml – 10,00 zł 

NATU
RALNE

  -25  %
NATURALME 
 kosmetyki 
do pielęgnacji 
włosów 

  -20  %
CAŁA SERIA

PANTENE HAIR 
BIOLOGY 
 kosmetyki do pielęgnacji 
włosów 

  -30  % NOAH 
 produkty do koloryzacji włosów 

  -30  %
CAŁA SERIA

OGX MIRACLE 
 kosmetyki 
do pielęgnacji włosów 

  -20  % BIOVAX 
 wybrane kosmetyki 
do pielęgnacji włosów 



13Pielęgnacja

ŚWIETNIE
Poczuj się

  -30  %  SHEFOOT, SHEHAND 
 kosmetyki do pielęgnacji stóp 
i dłoni 

  -30  %
CAŁA SERIA

 kosmetyki 
do pielęgnacji 
ciała, dłoni 
oraz stóp 

  -25  %DO NIVEA 
 wybrane dezodoranty- 
-antyperspiranty 

  OD   1199
           1799

L’ORÉAL MEN EXPERT 
 dezodoranty-antyperspiranty, 
50 ml, 150 ml  
 cena za 100 ml – 9,33–23,98 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 11,99 zł

FA 
 dezodoranty-antyperspiranty, 
50 ml, 150 ml  

  -25  % NIVEA 
 żele pod prysznic, 500 ml   -20  % PALMOLIVE 

 wybrane żele pod prysznic, 
500 ml 

    799
           1199 OEPAROL 

 pomadka do ust, 4,8 g 
 cena za 100 g – 166,46 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 7,49 zł

KORE
AŃSKIE

  -20  % LIFE 
 oczyszczające plastry na nos 

  -20  %
LIFE 
 płatki i patyczki kosmetyczne 
 Promocja nie dotyczy zestawów. 

  -50  %DO

SKIN TREATS 
 zestawy maseczek 
do pielęgnacji twarzy 

  -20  %DO

NATU
RALNE

NO
WOŚĆ

TYLKO
U NAS
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D la niej I DLA NIEGO

  -30  %
 HAGI 
 produkty do higieny intymnej 

    1499
         OD   1699

 TAMPAX 
 wybrane tampony higieniczne, 18–20 szt. 
 cena za 1 szt. – 0,75–0,83 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 14,99 zł

  -30  %
 YOPE 
 produkty do higieny intymnej 

    4299
           4799

 GILLETTE 
VENUS BREEZE 
 maszynka + 2 wkłady  
 cena za zestaw 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 40,99 zł

  -30  %DO

 LIFE 
 specjalistyczne podpaski i bielizna 
chłonna na nietrzymanie moczu 

  -25  %  WILKINSON 
 wybrane maszynki do golenia 

  -20  %
 BIC 
 wybrane maszynki oraz wkłady do golenia 

    1049
           1449  DISCREET 

 wkładki higieniczne, 60 szt.  
 cena za 1 szt. – 0,17 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– 10,49 zł

    1999
           2499

 ALWAYS 
ULTRA SECURE 
NIGHT 
 podpaski 
higieniczne, 24 szt.  
 cena za 1 szt. – 0,83 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 23,99 zł

    8299
           10999

 GILLETTE 
FUSION5  
MANUAL 
 maszynka 
+ 4 wkłady  
 cena za zestaw 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem 
promocji – 94,99 zł

  -25  %
CAŁA MARKA

NATU
RALNE

 GINGER ORGANIC 
 podpaski, tampony oraz wkładki higieniczne 

  -30  %
CAŁA MARKA

 PRORASO 
 kosmetyki oraz akcesoria 
do pielęgnacji zarostu i do golenia 

NATU
RALNE

NATU
RALNE
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  OD   1399
         OD   1799

  -20  %
 COLGATE 
 wybrane produkty do higieny 
jamy ustnej 

  -20  %DO

 ORAL-B 
 wybrane szczoteczki 
elektryczne oraz końcówki 

 LISTERINE 
 wybrane płyny do płukania 
jamy ustnej, 500 ml 
 cena za 100 ml – 2,80–3,40 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 17,99 zł 

  -20  %
 LIFE DENTAL 
 akcesoria do higieny jamy ustnej 

  -20  %
 LACALUT 
 wybrane produkty 
do higieny jamy ustnej 

  -30  %
 MERIDOL 
 wybrane produkty 
do higieny jamy 
ustnej 

  -30  %
CAŁA MARKA

 GUM 
 produkty do higieny 
jamy ustnej 

    2199
           2799

 ELUDRIL CARE 
 płyn do płukania
jamy ustnej, 500 ml  
 cena za 100 ml – 4,40 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 20,99 zł

    999
           1599

 BLEND-A-MED 3D WHITE LUXE 
GLAMOROUS, PEARL GLOW  
 pasty do zębów, 75 ml 
 cena za 100 ml – 13,32 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 9,99 zł

NO
WOŚĆ
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  -20  %
 LIFE BABY’S 
 pieluchy, 
pieluchomajtki i pieluchy 
do pływania dla dzieci 
 Pieluchy dostępne 
w wybranych drogeriach 
Super-Pharm i online.  

    6599
           8199

 BEBILON 
PROFUTURA 
2, 3, 4 
 800 g  
 cena za 100 g 
– 8,25 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 
30 dni przed 
wprowadzeniem 
promocji – 59,99 zł   -20  %

 BOBOVITA BIO 
 owocowe deserki 
w tubkach i słoiczkach, 
kaszki, chrupeczki 

  -20  %  GERBER ORGANIC 
 owocowe deserki 
w tubkach, 80 g 

  -20  %
 HIPP 
 kosmetyki 
do oczyszczania 
i pielęgnacji 
twarzy, ciała 
oraz włosów 
dla dzieci 

  -25  %
 ZIAJA 
 kosmetyki 
do oczyszczania 
i pielęgnacji twarzy, ciała 
oraz włosów dla dzieci 

  -25  %
 LIRENE 
BĘDĘ MAMĄ 
 kosmetyki 
do pielęgnacji ciała 
dla mam i kobiet 
w ciąży 

  -25  %
CAŁA MARKA

 MOMBELLA 
 gryzaki dla dzieci 

  -20  %
CAŁA MARKA

 BOCIOLAND 
 akcesoria 
dla dzieci 

    5699
           6699

 PAMPERS PANTS 4, 5, 6 
 pieluchomajtki dla dzieci, 
44–52 szt. 
 cena za 1 szt. – 1,10–1,30 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– 66,99 zł

NATU
RALNE   -20  %

 WATERWIPES 
 chusteczki nawilżane 

  -20  %DO  CANPOL 
 laktatory ręczne 
i elektryczne 

NATU
RALNE
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SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY  OD   11599
 OD   12899

 DOPPELHERZ KOLLAGEN 
 preparaty wzmacniające kości i stawy, 30 amp. 
 cena za 1 amp. – 3,87–4,00 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – Kollagen 11.000 
128,99 zł, Kollagen Beauty 144,99 zł

    3599
           4499

 DICOFLOR 6 
 probiotyk, preparat osłonowy, 20 kaps. 
 cena za 1 kaps. – 1,80 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 44,99 zł

  -20  %
 JUNIOR-ANGIN 
 produkt na ból gardła i kaszel 
towarzyszące przeziębieniom 
 To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj 
go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku 
wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób 
medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie. 

  OD   1499
 OD   1899

 BIOARON D 
 witamina D, różne rodzaje, 10 ml, 90 kaps. 
 cena za 100 ml – 149,90 zł  
cena za 1 kaps. – 0,27–0,29 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– krople 16,49 zł, kapsułki 22,69 zł

    1999
           2499

 FIORDA O SMAKU 
CZARNEJ PORZECZKI 
 na podrażnione gardło i krtań, 30 past. 
 cena za 1 past. – 0,67 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– 18,29 zł

    4199
           5599

 GOLD-VIT C 1000 FORTE 
 wspiera układ odpornościowy, 60 kaps. 
 cena za 1 kaps. – 0,70 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– 39,99 zł

  OD   3199
 OD   3999

 CENTRUM ONA, ON 
 kompleks witamin, 30 tabl. 
 cena za 1 tabl. – 1,07–1,17 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– Ona 32,99 zł, On 34,99 zł

  -20  %
 SKYN 
 wybrane prezerwatywy, 3 szt., 10 szt.     1599

         OD   2099
 SCHOLL 
 skarpetki nawilżające, 1 szt.  
 cena za 1 szt. 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed wprowadzeniem promocji 
– nawilżające 18,99 zł, odżywcze 
19,29 zł

    1999
           2999

 LIFE 
 tonik witaminowy, 1 l 
 cena za 100 ml – 2,00 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 19,99 zł

Regulamin promocji dostępny w salonach Super-Pharm Optic.
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BLASK i świeżość

  -25  %
AIR WICK 
 wybrane odświeżacze powietrza, 
wkłady oraz świece zapachowe 

  -20  %
PRESTO 
 ściereczki do czyszczenia, 
różne rodzaje, 16–72 szt. 
 Promocja nie dotyczy ściereczek Presto Clean Eco 
Zielona Herbata i Ogórek, 60 szt.  

  -30  %
CAŁA MARKA

CILLIT BANG 
 produkty do sprzątania 

    1699
           2099

LENOR 
COTTON 
FRESH 
 płyn 
do płukania, 
1305 ml  
 cena za 100 ml 
– 1,30 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 
30 dni przed 
wprowadzeniem 
promocji – 15,99 zł

    5999
           8799

 ARIEL BLACK, COLOR 
 kapsułki do prania, 36 szt., 44 szt.  
 cena za 1 szt. – 1,37–1,67 zł 
 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 59,99 zł

  -30  %
DR. BECKMANN 
 wybrane produkty 
do odplamiania, chusteczki 
wyłapujące kolor 

  -25  %
SOMAT 
 wybrane produkty 
do zmywarki 

  -20  % VELVET 
 papier toaletowy, 8 szt. 

  -20  %
LIFE 
 papiery toaletowe 

    1299
           1799

BREF 
 zawieszki do toalet , 
2 x 42 g, 2 x 50 g
 cena za 100 g  
– 12,99–15,46 zł   najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji – 12,99 zł

NATURE’S WICK 
BY WOODWICK 
 świece zapachowe, 
284 g  
 cena za 100 g – 21,12 zł 
 najniższa cena 
z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji 
– 62,99 zł

    5999
           8999



APLIKACJĘ!
POBIERZ

Zeskanuj kod aparatem w swoim smartfonie.

Więcej informacji na stronie WWW.SUPERPHARM.PL/KLUB-WIECEJ

SIĘ?SIĘ?
WŁĄCZASZ

KLUB LIFESTYLE 
ZMIENIA NAZWĘ NA 
KLUB SUPER-PHARM

ODKRYWAJ
KUPONY

KORZYSTAJ
Z PROMOCJI

ODBIERAJ
NAGRODY

Więcej informacji na stronie WWW.SUPERPHARM.PL/KLUB-WIECEJ

KLUB LIFESTYLE 
ZMIENIA NAZWĘ NA 
KLUB SUPER-PHARM

Z PROMOCJI

    2499
           4099

 PHARMACERIS A
PURI-SENSILIUM 
 delikatna pianka myjąca, 150 ml 
najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 40,99 zł

AKTYWUJ KUPON 
w aplikacji*  

TYLKO W DROGERIACH STACJONARNYCH

* Promocja naliczy się po aktywowaniu kuponu w aplikacji mobilnej. 
Z kuponu można skorzystać tylko w drogeriach stacjonarnych, tylko 
raz i wyłącznie z kartą Klubowicza. Oferta nie łączy się z innymi 
promocjami. Ważna do 6.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Aktywuj kupon



DROGERIA

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) „1+1 za 50% ceny”, „1+1 za grosz (rabat na drugi produkt tańszy lub w tej samej cenie)” oraz „przy zakupie 1 produktu rabat wynosi 20%, przy zakupie 
2 produktów 30%, a przy zakupie 3 produktów 40%” rabat na kolejny produkt 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.

* Promocja naliczy się po aktywowaniu kuponu w aplikacji mobilnej. Z kuponu można skorzystać tylko w drogeriach stacjonarnych, tylko raz i wyłącznie z kartą Klubowicza. Oferta nie łączy się z innymi 
promocjami. Ważna do 6.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Aktywuj kupon

    2499
           4099

 PHARMACERIS A
PURI-SENSILIUM 
 delikatna pianka myjąca, 150 ml 
najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 40,99 zł

TYLKO W DROGERIACH STACJONARNYCH

Aktywuj kupon

    4999
           7299

CERAVE 
 oczyszczający żel do mycia, 473 ml 
najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 51,09 zł

TYLKO W DROGERIACH STACJONARNYCH

  -32  %

Aktywuj kupon

    1999
           7099

PUPA MASCARA 
MAXI VOLUME 
 maskara, 10 ml 
najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 
wprowadzeniem promocji – 70,99 zł

TYLKO W DROGERIACH STACJONARNYCH

  -72  %

Aktywuj kupon

OLAPLEX
 kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania 
włosów 

TYLKO W DROGERIACH STACJONARNYCH

  -30  %
MILUCCA 
 kosmetyki do makijażu 
i lakiery do paznokci 
 Produkty dostępne w wybranych 
drogeriach Super-Pharm i online. 

  -20  %
CAŁA SERIA

EUCERIN 
HYALURON-FILLER 
 dermokosmetyki 
do pielęgnacji 
i oczyszczania twarzy 

  -30  %

CAŁA MARKA

w aplikacji*
AKTYWUJ KUPONY




