Βρες τον αστερία!
300 αστερίες
μοιράζουν
3.000€!!!
02/05 - 05/06/2022

Επιλέγοντας
οποιοδήποτε από τα
προτεινόμενα προϊόντα
του φυλλαδίου, παίρνεις ένα
τυχερό δελτίο.
Μπορείς αμέσως να ψάξεις για να βρεις
τον αστερία!
Αν τον βρεις, κερδίζεις μια ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ αξίας 10€ για τις
επόμενες αγορές* σου σε οποιοδήποτε φαρμακείο – μέλος της
ADVANCE.
Τη δωροεπιταγή μπορείς να την εξαργυρώσεις
μέχρι και 31 Αυγούστου 2022.
Σημείωση: πρόκειται για ειδική προωθητική ενέργεια της
Card’ ADVANTAGE και όχι διενέργεια τυχερού παιχνιδιού.
*Εξαιρούνται τα φάρμακα και τα προϊόντα βρεφικής διατροφής.

FREZYDERM Sun Screen Αντηλιακή Προστασία
Προτάσεις ηλιοπροστασίας με λεπτόρρευστες, ευχάριστες υφές για καλλυντική υπεροχή και καινοτομία στις συνθέσεις για να καλύψουν κάθε ανάγκη, για
κάθε τύπο δέρματος.
Εξειδικευμένα αντηλιακά για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, για πρόσωπο & σώμα.

Μάθετε περισσότερα για την

στο

www.advancehealth.gr

CAUDALIE Vinoperfect Radiance Serum Complexion Correcting
Αποτελεί τη Νο1 θεραπεία κατά των καφέ κηλίδων στα φαρμακεία της Γαλλίας*. Η μοναδική σύνθεσή του με Βινιφερίνη προλαμβάνει και διορθώνει όλους
τους τύπους των καφέ κηλίδων (γήρανση, ορμονική ανισορροπία, ήλιος, ακμή) και είναι κατάλληλη για κάθε τύπο επιδερμίδας.
* IQVIA — Pharmatrend International — Pharmatrend International – Αγορά προϊόντων αποχρωματισμού κηλίδων στα φαρμακεία της Γαλλίας — YTD Ιούνιος 2021 — σε αξία.

DUCRAY Melascreen
Η Melascreen UV SPF50+, σε 2 υφές, προστατεύει το δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογήρανση, επιβαρυντικούς παράγοντες για την πρόωρη
γήρανσή του. Παράλληλα, βοηθά στην πρόληψη αλλά και τη μείωση των καφέ κηλίδων. Η υπέροχη υφή και το ματ τελείωμά της, θα σε κάνουν να τη
λατρέψεις!

LIERAC Body-Slim - Εξιδεικευμένη σειρά αδυνατίσματος
Με εμφανή δράση κατά της κυτταρίτιδας σε 7 ημέρες*!
Το Πρόγραμμα Body-Slim Cryoactif, Κρυοενεργό Συμπύκνωμα & Slimming roller, είναι εμπνευσμένο από την τεχνική της κρυολιπόλυσης και
σχεδιασμένο να καταπολεμά την εγκατεστημένη κυτταρίτιδα. Ιδανικός σύμμαχος του Προγράμματος, το Body-Slim Αδυνατιστικό Συμπύκνωμα για σμίλευση
και σύσφιγξη της σιλουέτας.
*Κλινική δοκιμή σε 50 εθελοντές για 7 ημέρες - εφαρμογή δύο φορές την ημέρα εργαστηριακές μετρήσεις

POWER HEALTH Water Shape Stevia 14s Αναβρ.

POWER HEALTH CLA MAX 60s caps

Εντατικό πρόγραμμα 7 ημερών για βελτίωση της σιλουέτας και μείωση των
κατακρατημένων υγρών. Κάθε δισκίο περιέχει CactiNea™
(1.000mg/δισκίο), ένα πατενταρισμένο εκχύλισμα φραγκόσυκου, που
αποδίδει 10g φρέσκου φραγκόσυκου/δισκίο. Η φόρμουλα ολοκληρώνεται
με την παρουσία Μαγνησίου, Νιασίνης και Βιταμίνης Β6.
Με γλυκαντικό από το φυτό στέβια.

Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει αποκλειστικά το
πολυακόρεστο λιπαρό οξύ CLA σε MAXimum περιεκτικότητα
(950mg CLA/cap) για MAXimum αποτελέσματα. Το CLA συμβάλλει
στην καύση του λίπους, μειώνει την αποθήκευσή του, ενώ παράλληλα
προστατεύει το μυϊκό ιστό. Το σώμα ‘’μαζεύει’’ σε πόντους και αποκτά
όμορφη γραμμή.

+ ΔΩΡΟ
B-COMPLEX
20s tabs

POWER HEALTH PLATINUM RANGE Lipolean Formula, 60s Caps
Συμπλήρωμα διατροφής με εξειδικευμένο συνδυασμό λιποτροπικών παραγόντων. Η δράση του βασίζεται στο Sinetrol®Xpur ένα κλινικά μελετημένο
συνδυασμό εκχυλισμάτων 3 εσπεριδοειδών (Grapefruit, Blood orange, Sweet orange) και Guarana και στο VitaCholine® που αποδίδει καθαρή Χολίνη.
Η φόρμουλα ενισχύεται με την παρουσία Ψευδάργυρου, Βιταμίνης Β6 και Χρωμίου.

POWER HEALTH Magnesium 300mg Stevia 20s
& Δώρο Vitamin C 500mg 20s

POWER HEALTH Hydrolytes Stevia 20s
& Δώρο Vitamin C 500mg 20s

Μαγνήσιο 300mg ιδανικό για το άγχος και το μυϊκό στρες με βιταμίνη Β6 σε
αναβράζουσα μορφή με γεύση λεμόνι και γλυκαντικό από το φυτό στέβια.
Με δώρο τη βιταμίνη C 500mg, 20s.

Συνδυασμός ηλεκτρολυτών για την ουσιαστική ενυδάτωση του οργανισμού
και τη γρήγορη αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών του σώματος.
Με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Με δώρο τη βιταμίνη C 500mg, 20s.

ADVANCE FORMULA Κρέμα χεριών, 75ml

ADVANCE FORMULA Τζελ Χεριών, 80ml & 500ml

Ενυδατώνει τα χέρια και χαρίζει απαλότητα. Απορροφάται άμεσα, χωρίς να
αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Με ευχάριστο αρωμα!

Τζελ χεριών με ήπια αντισηπτική δράση. Δερματολογικά ελεγμένο,
συμβάλλει στην υγιεινή καθαριότητα και φροντίδα, χωρίς νερό και σαπούνι.
Αφήνει το δέρμα απαλό, χωρίς να κολλάει. Στεγνώνει γρήγορα.

