
16-30 czerwca

Colgate
najlepsza cena

Odkrycia miesiąca
beBIO / TRESemme /  Under Twenty 

Soraya plante / Aussie

2+2 gratis
produkty do pielęgnacji stóp  

i paznokci oraz depilacji

2+2

16-20

od 21

od 26



Mexx, Forever Classic Never Boring, woda toaleto-
wa dla mężczyzn, 50 ml

99,99

69,99
100 ml = 139.98 zł

Azzaro, Chrome United, woda toaletowa dla męż-
czyzn, 200 ml

239,99

149,99
100 ml = 75.00 zł

6,49
100 ml = 8.65 zł

9,99
Colgate Total,  

Original, pasta do zębów,  
75 ml

Szybka  
akcja!
Promocja ważna 16–30.06.2019 r. lub do wyczerpania 
zapasów.

16-20

Mexx, Forever Classic Never Boring, woda 
toaletowa dla mężczyzn, 50 ml

99,99 69,99 100 ml = 139.98 zł

Davidoff, Cool Water, The Coolest Edition, 
woda toaletowa dla mężczyzn, 200 ml

249,99 159,99 100 ml = 80.00 zł

Azzaro, Chrome United, woda toaletowa  
dla mężczyzn, 200 ml   
239,99 149,99 100 ml = 75.00 zł

Dzień Ojca

Dzień  
Ojca

Wielkimi krokami nadciąga lato! Przed wyjazdem  
na wakacje nie zapomnijcie podarować Tacie 
upominku z okazji jego święta.  
Zapachy męskie to zawsze świetny prezent.   
Ty jedyna naprawdę wiesz, czym lubi pachnieć  
Twój Tata.

  



Promocja ważna 16-30.06.2019 lub do wyczerpania zapasów.

Isana men, Q10, krem przeciw- 
zmarszczkowy dla mężczyzn,   
50 ml

13,49 9,79 100 ml = 19.58 zł

Le Petit Marseillais,  żel pod prysznic 
dla mężczyzn, Czerwona Pomarań-
cza & Szafran, 400 ml

12,79 8,59 100 ml = 2.15 zł

NIVEA MEN, Sensitive, chłodzący 
balsam po goleniu, 100ml   
22,99 18,99 100 ml = 18.99 zł

Gillette, Styler, maszynka do golenia  
z trymerem 3w1, 1 szt.   
109,99 87,99 1 szt. = 87.99 zł

Pokrowiec na szczoteczkę, 3 szt.

9,99 5,99 1 szt. = 1.99 zł

Jordan, Individual Clean, szczo-
teczka do zębów, średnia, 1 szt.

9,69 7,99 1 szt. = 7.99 zł

Colgate, Plax, płyn do płukania 
jamy ustnej, Cool Mint, 500 ml

13,99 9,99 100 ml = 19.58 zł

  



  

O krok od lata. 
Zadbaj o nogi 

na 4 różne produkty  
do pielęgnacji stóp,  
paznokci oraz do depilacji

Marzysz o zadbanych piętach i gładkich łydkach? 
Skompletuj zestawy kosmetyków,  
które odpowiednio je dopieszczą.  
Zobacz, na co warto zwrócić uwagę  
i dorzuć je do koszyka lub stwórz własny pakiet.

Niezbędnik
• odżywka do paznokci – wzmacnia i rozjaśnia;

• krem do stóp – nawilża i odżywia;
• sól do kąpieli – świetnie zmiękcza i odświeża;

• tarka – usuwa zrogowacenia. 

Promocja obowiązuje w dn. 21–30 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania zapasów. Dostępna jest 
jednorazowo dla członków Klubu Rossmann przy zakupie 4 różnych produktów do pielęgnacji 
stóp, paznokci oraz do depilacji, oznaczonych etykietą 2+2. Rabat udzielany jest od ceny 
regularnej i nie łączy się z innymi promocjami. Regulamin na www.rossmann.pl/klub



  

Promocja ważna 16-30.06.2019 lub do wyczerpania zapasów.

• skarpetki złuszczające – głęboko złuszczają,  
ale efekt pojawia się po 10–14 dniach;

• maszynka systemowa  
– najszybszy sposób depilacji;

• pianka, żel lub krem do golenia  
– zmiękcza włoski i ułatwia golenie;

• pilnik elektryczny 
– wygładza i usuwa martwy naskórek.

Niezbędnik
• odżywka do paznokci – wzmacnia i rozjaśnia;

• krem do stóp – nawilża i odżywia;
• sól do kąpieli – świetnie zmiękcza i odświeża;

• tarka – usuwa zrogowacenia. 

Bielenda, Anx, 10 Total Repair, odżywka do paznokci płynne szkło, 11 ml  
13,89 10,39 Promocja obowiązuje w dniach: 16–30.06.2019

Fusswohl, balsam na popękane pięty, 75 ml  7,99

Ałun, Eco, dezodorant w pudrze do kąpieli stóp, 25 g  5,99

Zenner, tarka do stóp, drewniana rączka, 1 szt.  29,99

Lirene, Stopy, skarpetki złuszczające profesjonalny zabieg  
do domowego użytku, 1 szt.  17,99

Gillette, Venus Breeze, maszynka dla kobiet do golenia  
z 3 wymiennymi ostrzami, 1 szt.   
39,99 31,89 Promocja obowiązuje w dniach: 16–20.06.2019

EOS, Granat & Malina, Krem do golenia, 207 ml   
24,99 19,99 Promocja obowiązuje w dniach: 16–20.06.2019

Scholl, Velvet Smooth, elektroniczny pilnik do stóp, 1 szt. 169,99

Dla  
wymagających



Pakiet aktywny

  

• balsam na pękające pięty – nawilża i natłuszcza;
• pumeks – usuwa martwy naskórek i wygładza;
• antyperspirant do stóp – zapewnia suchość,  

a przy okazji przyjemny zapach; 
• obcinacz do paznokci – podstawa zadbanych 

paznokci. 

• krem do depilacji ciała – usuwa 
niechciane włoski bez ryzyka zacięcia.

• poduszki żelowe do butów  
– zapewniają komfort i wygodę;

• dezodorant z talkiem – zapobiega 
poceniu i otarciom; 

• skarpety–maska regenerująca  
–nawilżają i zmiękczają w 15 minut.

Fusswohl, krem do stóp 
redukujący zrogowacenia 
skóry, 75 ml  4,99

Fusswohl, pumeks 
kosmetyczny, 1 szt.  5,99

Nivelazione For Men, 
antyperspirant do stóp dla 
mężczyzn, 180 ml  12,99

Ewa Schmitt Boutique, 
obcinaczka do paznokci ze 
stali węglowej, 1 szt.  10,99

Veet, krem do depilacji  
skóra wrażliwa, 100 ml  16,99

Fusswohl, Party Pads, żelowe wkładki  
do butów, 1 para  10,99 

Nivelazione, Komfort i Świeżość, 
dezodorant do stóp dla kobiet, 180 ml  11,99

Scholl, skarpetki nasączone nawilżającą 
maską do stóp, 1 para  16,99

• serum do stóp na zrogowacenia;
• wkładki żelowe do butów  
– zapewniają amortyzację 

i wygodę podczas ruchu;
• sól do kąpieli stóp – odświeża 

i relaksuje po ćwiczeniach;
• spray przeciw otarciom  

– tworzy na skórze niewidoczną 
warstwę chroniącą przed obtarciami.

Podologic Sport, krem do 
stóp przeciw modzelom 
i zrogowaceniom, 75 ml 23,99

Kneipp, kryształki do kąpieli 
stóp, nagietek & olejek 
pomarańczowy, 40 g 5,99

Scholl, Party Feet, poduszki 
żelowe pod pięty, 1 para 29,99 

Podologic Sport, osuszający 
spray do stóp i butów przeciw 
otarciom, 150 ml 18,99

Po męsku 

Efekt błyskawiczny
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wybrane produkty 
Soraya plante 

Promocja na wybrane produkty Soraya plante oznaczone etykietą 1+1 gratis obowiązuje  
w dn. 21–25 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

  

• balsam na pękające pięty – nawilża i natłuszcza;
• pumeks – usuwa martwy naskórek i wygładza;
• antyperspirant do stóp – zapewnia suchość,  

a przy okazji przyjemny zapach; 
• obcinacz do paznokci – podstawa zadbanych 

paznokci. 

Soraya plante
Linia produktów opracowana dla miłośniczek naturalnej 
roślinnej pielęgnacji. Pełna odżywczych składników 
takich jak algi wakame, aloes, woda Neroli, masło 
shea, naturalne oleje awokado, jojoba, makadamia. 
Pokochacie te ultrakobiece opakowania!



 

Monika Spica
DROGERIA ROSSMANN 
W KRAKOWIE

Testuję 
nowości
wraz z tysiącem 
recenzentek i recenzentów 
Rossmanna.
Nasze opinie znajdziesz 
w aplikacji Rossmann PL 
i na rossmann.pl

TRESemmé, Botanique,  
wygładzający spray do włosów,  
woda kaktusowa i kokos, 200 ml
24,99 17,49  
100 ml = 8,75

Odkrycia 
miesiąca

Promocja obowiązuje w dn. 26-30 czerwca 2019r. lub do wyczerpania zapasów.

„Włosy bez puszenia 
przy każdej pogodzie” 

beBIO, naturalny dezodorant,  
pieprz afrykański i migdał, 50ml
16,49 11,54
100 ml = 22,98

„Naturalny dezodorant  
i działa”



 

TRESemmé, Botanique,  
wygładzający spray do włosów,  
woda kaktusowa i kokos, 200 ml
24,99 17,49  
100 ml = 8,75

Under Twenty, Anti Acne, matująca 
baza pod makijaż zwężająca pory, 
30 ml
17,99 12,59
100 ml = 41,97

Soraya, plante,  
roślinna esencja tonizująca,  
200 ml
15,99 11,19
100 ml = 5,59

Aussie,  
zapachowa mgieka do włosów,  
95 ml
24,99 17,49
100 ml = 18,41

Na koniec czerwca kolejna porcja Odkryć.  
Nasze Recenzentki sprawdzały na własnej skórze, czy jest faktycznie 
nawilżona i zmatowiona i czy dezodorant jest skuteczny, czy włosy 
się puszą i jak długo pachną. Testowały, sprawdzały, aplikowały… 
Recenzentki potwierdziły: te produkty naprawdę działają!

„Nawilżenie i brak  
świecenia nawet po wuefie”

„Esencja, która odświeża 
lepiej niż woda”

„Owocowe 
perfumy dla 
włosów”



Farmona, Herbs, hydro 
olejek do ciała,  

Olej Konopny, 400 ml

Le Petit Marseillais,  
kremowy żel pod prysznic, 
malina i piwonia, 400 ml

Rexona, Invisible, anty-
perspirant w sprayu dla 
kobiet, Diamond, 250 ml

AA, Hydro Sorbet, 
hydro balsam chok chok, 

nawodnienie i odżywienie, 
200 ml

NIVEA,  lekki mus do pie-
lęgnacji ciała, Dzika Malina 
i Biała Herbata, 200ml

Soraya, Body Diet Green, 
koncentrat do ciała, naturalna 

kofeina, wąkrotka azjatycka, 
quinoa, 200 ml

15,99

12,79
100 ml = 6.40 zł

22,99

18,49
100 ml = 9.25 zł

19,99

15,99
100 ml = 4.00 zł

19,99

15,99
100 ml = 8.00 zł

12,79

8,59
100 ml = 2.15 zł

13,49

10,29
100 ml = 4.12 zł
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Musy, pianki, sorbety... Lżejsze konsystencje  
i delikatne zapachy na odświeżające kąpiele.



got2b, Beach Boy, matująca 
pasta do włosów, Surfer Look, 

100 ml

19,29

14,29
100 ml = 14.29 zł

Garnier Fructis, Aloe Hair Food, na-
wilżająca maska do włosów normalnych 
i suchych, 390 ml

Love Beauty & 
Planet, Volume and Bo-
unty, szampon do włosów 

cienkich, pozbawionych 
objętości, coconut water 
& mimosa flower, 400 ml

34,99

27,99
100 ml = 7.00 zł

Elseve, Color-
-Vive, szampon 
przeciw żółtym 
i miedzianym 
odcieniom, 
włosy ciemne 
z pasemkami 
blond i siwe, 
200 ml

14,99

11,99
100 ml = 6.00 zł

SYOSS, Max Hold,  
lakier do włosów, 300 ml

14,99
100 ml = 5.00 zł

24,99

19,39
100 ml = 19.39 złPr
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Chroń włosy przed słońcem i wysokimi 
temperaturami! Odżywiaj, regeneruj,  
znajdź swój własny letni styl!

Kup dwa dowolne 
produkty do stylizacji 
Syoss a otrzymasz 
dodatkowy rabat 10%

  



Rimmel, 
Wonder’Luxe, 
tusz do rzęs, 
nr 001, 11 ml

37,99

20,99
100 ml = 190.82 zł

AA, Wings of Color, 
All Day Long, rozświe-
tlający korektor  
pod oczy, 6 ml

21,99

14,39
100 ml = 239.83 zł

L’Oreal,  
Unlimited, ma-
skara do rzęs, 
black, 7,4 ml

69,99

45,49
1 szt. = 45.49 zł

Maybelline, City 
Bronzer,  
Medium Cool  
nr 200, 1 szt.

46,39 

25,59
1 szt. = 25.59 zł

Max Factor, La-
sting Performance, 
podkład do twarzy,  
nr 102 Pastelle, 
35 ml

51,99

33,79
100 ml = 96.54 zł

Miss Sporty,  
Satin to Last,  
pomadka do ust,  
nr 300 Regal Red, 3,7 ml

17,79

11,69
100 ml = 315.95 zł

Czas na letnie akcenty w makijażu!  
Trwały podkład da radę nawet w największe upały, 
a bronzer podkreśli opaleniznę.
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Bella, Panty, 
wkładki higieniczne, 

niebieskie, 20 szt.

2,79

2,19
1 szt. = 0.11 zł

Cleanic, 
Sensitive Care, 
chusteczki do 
higieny intym-

nej, 20 szt.

7,29

5,19
1 szt. = 0.26 zł

7,29

5,19
1 szt. = 0.26 zł

Pepsi,  balsam  
do ust, 4 g, 
10,99 100 g = 275,00 zł

AA, Bubble Mask, 
maska bąbelkowa 
na twarz, oczyszcza-
nie i energia, 8 ml

7,99

5,99
100 ml = 74.88 zł

Neutrogena, Cel-
lular Boost, krem prze-

ciwzmarszczkowy na 
dzień, SPF 20, 50 ml

59,99

42,99
100 ml = 85.98 zł

Lirene,  łagodzący płyn 
micelarny, każdy typ cery, 
również wrażliwa, 400 ml

20,99

16,79
100 ml = 4.20 zł

NIVEA, Hyaluron Cellular Filler, 
krem na dzień, odbudowa ela-

styczności, SPF 30, 50 ml

59,99

47,99
100 ml = 95.98 zł

NIVEA,  łagodzące 
chusteczki do demakijażu 
twarzy, oczu, ust, 3w1, cera 
sucha i wrażliwa, 25 szt.

14,99

10,99
1 szt. = 0.44 zł
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2+1 gratis 
Kup 2 dowolne opakowania chusteczek 
odświeżających Cleanic, a trzecie 
otrzymasz gratis - weź z półki. 



Sheba, Creamy 
Snacks, kremowa 
przękaska, kurczak, 
4x12 g

Sheba,  Delicacy 
in Jelly, Smaki 

Drobiowe 4x85g 

7,99

6,49
100 g = 1.90 zł

Winston 
kąski z wołowiną 
i cielęciną dla psa 
20x10g 

3,99

2,99
100 g = 1.50 zł

Purina One Mini, 
Adult, karma sucha dla 
psa, wołowina i ryż, waga 
psa<10kg, 800 g

Butelka podróżna dla psa,  
niebieski, 1 szt.

9,99

7,99
100 g = 16.65 zł

14,99

11,99
100 g = 1.50 zł

15,99

9,99
1 szt. = 9.99 zł

alouette,  nawilżany 
papier toaletowy z ekstrak-

tem z rumianku, 50 szt.

Air Wick,  odświeżacz 
powietrza pachnące patycz-

ki, Białe Kwiaty, 25 ml

Lovela,  hipoalergiczne 
mleczko do prania do kolo-

rów, 1,5 l

5,49

3,99
1 szt. = 0.08 zł

19,99

15,99
100 ml = 1.06 zł

17,99

11,99
100 ml = 39.97 zł

Promocja ważna 16-30.06.2019 lub do wyczerpania zapasów.



Butelka podróżna dla psa,  
niebieski, 1 szt.

Allertec,  
Wapno Plus, su-
plement diety dla 
osób podatnych 
na alergeny,  
20 szt.

MGB6,  
magnez z witami-
ną B6, suplement 
diety, 30 szt.

Colfarm, 
węgiel  
aktywowany, 
suplement 
diety,  30 szt.

Aviomarin, 
Natural, suple-
ment diety, za-
pobiega uczuciu 
dyskomfortu w 
podróży, 10 szt.

Podróżny zestaw 
krawiecki, czerwony, 
1 szt.

19,99

12,99
1 szt. = 12.99 zł

Plecak MoMo,  
różne kolory, 1 szt.

24,99

19,99
1 szt. = 19.99 zł

Poduszka 
podróżna, szara, 
1 szt.

39,99

29,99
1 szt. = 29.99 zł

Składane etui 
na okulary, róż-
ne wzory, 1 szt.

19,99

14,99
1 szt. = 14.99 zł

13,99

11,49
1 szt. = 1.15 zł

8,99

6,29
1 szt. = 0.20 zł

9,99

6,99
1 szt. = 0.35 zł

7,49

6,39
1 szt. = 0.20 zł

Co może się przydać 
w podróży?
podpowiadamy:



Promocja ważna 16-30.06.2019 lub do wyczerpania zapasów.
Promocje Rossnę! nie łączą się z rabatem na karcie Rossnę!

Pampers, Pure 
Protection, pieluchy 
4, 9-14 kg, 28 szt.

46,99

39,99
1 szt. = 1.43 zł

NIVEA, Baby, micelar-
ny żel do mycia ciała, od 
1. dnia życia, 500 ml

24,49

19,59
100 ml = 3.92 zł

Pampers, aqua Pure, 
chusteczki pielęgnacyjne, 
dla dzieci, nieperfumowane 
i bez alkoholu, 3 x 48 szt.

23,99

18,99
1 szt. = 0.13 zł

babydream,  
podkład do przewi-
jania, 60 x 60 cm, 
10 szt.

13,99

10,99
1 szt. = 1.10 zł

babydream, Mamas, 
wkładki laktacyjne dla kar-

miących kobiet, 30 szt.

6,99

5,59
1 szt. = 0.19 zł

Bielenda, Sexi 
Mama, kuracja 
przeciw rozstę-
pom dla kobiet 
w ciąży i po poro-
dzie, 150 ml

21,39

15,99
100 ml = 10.66 zł

Pregna, 250 DHA, 
suplement diety dla kobiet 
w ciąży i karmiących pier-
sią, 30 szt.

29,99

23,99
1 szt. = 0.80 zł

Dziecięca radość z pielęgnacji!

Kup dowolne 2 artykuły Nivea 
Baby, a misia Nivea otrzymasz 
gratis  - odbierz w kasie



Pregna, 250 DHA, 
suplement diety dla kobiet 
w ciąży i karmiących pier-
sią, 30 szt.

29,99

23,99
1 szt. = 0.80 zł

Bebiko, Junior 3, mleko 
modyfikowane dla dzieci, 
powyżej 1. roku życia, 800 g

34,59

24,99
100 g = 3.12 zł

BoboVita,  bezglutenowa 
kaszka mleczno-ryżowa 
o smaku waniliowym, po 4. 
miesiącu, 400 g

11,99
100 g = 3.00 zł

Enfamil, Premium 3, mleko 
modyfikowane dla dzieci, 
powyżej 1. roku życia, 1200 g 

78,99

61,99
100 g = 5.17 zł

Nestle, NAN OPTIPRO 3, mleko 
modyfikowane w proszku dla dzieci 
po 1. roku życia, 800 g

44,99
100 g = 5.62 zł

Zdrowe jedzenie na start
Pierwsze kroki, pierwsze słowa dziecka budzą zachwyt  
i uśmiech u rodziców. w okresie intensywnego rozwoju  
ważne jest dostarczenie niezbędnych składników odżywczych. 
Sięgnij po odpowiednio zbilansowane produkty,  
by zadbać o podstawy diety dziecka.

Tylko w Rossnę!
Kup 2 opakowania mleka Nestle 
NAN Optipro 2, 3, 4 lub 5,  
2 x 400g za 69,99

Kup kaszkę mleczną 
BoboVita 400g, a drugą 
możesz kupić 50% taniej. 



Zestaw po-
dróżny 3w1, pas, 
kłódka, zawieszka, 
1 szt.

19,99

12,99
1 szt. = 12.99 zł

Zawieszka  
na bagaż,  
różne rodzaje,  
1 szt.

9,99

6,99
1 szt. = 6.99 zł

Walizka, 
różne kolory, 

 1 szt.

199,99

124,99
1 szt. = 124.99 zł

• Materiał: ABS
• Wymiary: 50x39x20cm
• Pojemność: 35l
• Waga: 2,5kg

Dodatkowe informacje:
• 4 podwójne obrotowe kółka
• Zamek szyfrowy
• Aluminiowa, wysuwana rączka
• Jedna wewnętrza kieszeń  

zamykana na zamek
• Wewnętrzne elastyczne pasy 

zabezpieczające   

Termos  
kot, różowy, 

1 szt.

39,99

29,99
1 szt. = 29.99 zł

39,99

29,99
1 szt. = 29.99 złPromocja ważna 16-30.06.2019 lub do wyczerpania zapasów.



Co może się przydać w podróży? Pod-
powiadamy!

Organizer  
podróżny,  
czerwony, 1 szt.

Plecak  
metaliczny,  
różne kolory, 1 szt.

34,99

24,99
1 szt. = 24.99 zł

Podróżna  
buteleczka
silikonowa 
na kosmetyki 
60ml, różne kolory, 
1 szt.

15,99

9,99
1 szt. = 9.99 zł

Wybierz się w stylową  
podróż! Wszystkie  
niezbędne rzeczy  
będą czuć się  
świetnie  
w modnych  
i praktycznych  
torbach,  
walizkach  
i plecakach  
American  
Tourister.

W lipcu w 
ROSSMANNIE:

39,99

29,99
1 szt. = 29.99 złPromocja ważna 16-30.06.2019 lub do wyczerpania zapasów.



Partnerem akcji jest fundacja
    

Na Wasze zgłoszenia czekamy  
od 15 czerwca.

Gazetka Promocyjna ważna 16-30.06.2019. Poszczególne promocje obowiązują we wskazanych w gazetce datach lub do wyczerpania zapasów. Promocja dotyczy wybranych artykułów z linii. Wybrane 
oferty dostępne w wybranych drogeriach Rossmann. Kupony oraz gratisy, które są wydawane przez kasjerów w kasie nie będą dołączane do zakupów w drogerii internetowej Rossmann.
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