
Προσφορές!
19/09 - 30/11/2022

19/09 - 15/11/2022

PHYTO, PHYTOPHANÈRE 1+1
Το PHYTOPHANÈRE είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής 
που χαρίζει δύναμη και ζωντάνια στα μαλλιά, με 2 
κάψουλες την ημέρα! Χάρη στο μοναδικό συνδυασμό 
βιταμινών και μετάλλων είναι η λύση η οποία 
ενδυναμώνει, ενισχύει την ανάπτυξη και χαρίζει όγκο 
στα μαλλιά.

AVENE Cleanance
Η Cleanance είναι μια ξεχωριστή σειρά που απευθύνεται σε κάθε λιπαρό δέρμα με τάση ακμής. Το συστατικό Comedoclastin™ που 
περιέχουν όλα τα προϊόντα της σειράς Cleanance* δρα στη ρίζα του προβλήματος (μικροφαγέσωρα) μειώνοντας τα σπυράκια σε 7 μόλις 
ημέρες.
*Εξαιρείται η Cleanance women

Μάθετε περισσότερα για την στο www.advancehealth.gr

APIVITA, Τονωτική Σειρά Μαλλιών Κατά της Τριχόπτωσης 
Η APIVITA έχει την φυσική λύση που ενισχύει τα αδύναμα μαλλιά και περιορίζει την 
τριχόπτωση. Η Τονωτική Σειρά Μαλλιών, με πατενταρισμένο σύμπλοκο ιπποφαούς 
και πρόπολη, συμβάλλει στην ρύθμιση της εποχιακής ή κληρονομικής τριχόπτωσης, 
ευνοεί την ανάπτυξη υγιών μαλλιών και χαρίζει περισσότερο όγκο. 

-30% -35%

-25%

41,65€

27,07€



2,65€

2,12€
9,30€

7,44€

12,17€

8,52€

Advance Formula Τζελ Χεριών 80ml & 
500ml 
Τζελ Χεριών με ήπια αντισηπτική δράση. 
Δερματολογικά ελεγμένο, συμβάλει στην υγιεινή 
καθαριότητα και φροντίδα χωρίς νερό και σαπούνι. 
Αφήνει το δέρμα απαλό, χωρίς να κολλάει. Στεγνώνει 
γρήγορα.

ΟCTONION Σιρόπι 
Φυτικό Σιρόπι για ενήλικες και παιδιά. Ανακούφιση 
από βήχα και κρυολόγημα με ενίσχυση 
ανοσοποιητικού.

-20%

-30%

-25%

-25%
-35%

Οι προσφορές που αναγράφονται στο παρόν έντυπο ισχύουν μόνο για τους κατόχους της Card’ Advantage και δεν ισχύουν σε περίπτωση που το φαρμακείο δεν συνεργάζεται απ’ 
ευθείας με τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Όλα τα προϊόντα του εντύπου εξαιρούνται από την προσφορά «100+13».

Εξαιρούνται όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα βρεφικής διατροφής.

Προσφορές! 19/09 - 30/11/2022

12,97€

9,73€

14,53€

10,90€
16,97€

12,73€

Power Health Vitamin C 1000mg + D3 
1000iu 24s Stevia 
Συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει έναν 
εξειδικευμένο αμυντικό συνδυασμό κατά των 
ιώσεων και του κρυολογήματος. Περιέχει 
1000mg βιταμίνη C και 1000iu βιταμίνη D3. 
Με γλυκαντικό από το φυτό στέβια και γεύση 
τζίντζερ - λεμόνι. 

Δώρο Βιταμίνη C 500mg, 20s.

Power Health Zinc + Vitamin C 500mg 
20s Stevia
Συμπλήρωμα διατροφής με 15mg κιτρικό 
ψευδάργυρο, 500mg βιταμίνη C και 0,5mg 
χαλκό. Ο συνδυασμός τους διασφαλίζει τη 
μέγιστη συνέργεια στην ενίσχυση και την άμυνα 
του οργανισμού απέναντι σε πολλούς ιούς. Με 
γλυκαντικό από το φυτό στέβια και γεύση λεμόνι.

Δώρο Βιταμίνη C 500mg, 20s.

Power Health Echinacea Extra 24s 
Stevia 
Αναβράζοντα δισκία εχινάτσιας με επιπλέον 
βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Μια τριπλή 
προστασία για τον χειμώνα. Υποστηρίζει τους 
αμυντικούς μηχανισμούς του σώματος και 
προλαμβάνει τη γρίπη και το κρυολόγημα. Τώρα 
με γλυκαντικό από το φυτό στέβια!
Δώρο Βιταμίνη C 500mg 20s. 

Power Health Vitamin C 1000mg 24s 
Stevia
Υψηλής ισχύος βιταμίνη C. Αναβράζοντα δισκία 
με υπέροχη γεύση πορτοκάλι - γκρέιπφρουτ! 
Τώρα με γλυκαντικό από το φυτό στέβια!
Δώρο Βιταμίνη C 500mg 20s. 

Frezyderm Lice Free Set &  
Lice Rep Extreme Spray 
ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΘΕΙΡΩΝ & ΠΡΟΛΗΨΗ 
Lice Free Set, ολοκληρωμένη αγωγή εξάλειψης των φθειρών με αποτελεσματική 
δράση σε όλα τα στάδια ζωής της φθείρας, κόνιδα, νύμφη και ενήλικη. Αποτελείται από 
σαμπουάν, δραστική λοσιόν και ειδικό χτενάκι. Lice Rep Extreme Spray, προληπτική 
αντιφθειρική άοσμη λοσιόν ενισχυμένης δράσης για καθημερινή χρήση. Χαρίζει στα 
μαλλιά απαλότητα και λάμψη, χωρίς να τα λαδώνει. (Χρησιμοποιείτε το Lice Rep Extreme 
Spray με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν, 
πριν από τη χρήση). Δερματολογικά ελεγμένα, κατάλληλα για παιδιά και ενήλικες 

Frezyderm Κρέμες προσώπου – λαιμού
Οι ολοκληρωμένες λύσεις ενυδάτωσης και αντιγήρανσης της FREZYDERM 
περιλαμβάνουν μία πλήρη φροντίδα που καλύπτει κάθε ανάγκη και τύπο επιδερμίδας 
αλλά και κάθε ηλιακό φάσμα και αποτελούνται από καινοτόμα προϊόντα με 
πρωτοποριακές φόρμουλες: κρέμες ενυδάτωσης & αντιγήρανσης προσώπου μέρας/
νύχτας, λύσεις κατά των ρυτίδων και της χαλάρωσης προσώπου/λαιμού, περιποίηση 
και προστασία για το ευαίσθητο δέρμα.

Frezyderm Micellar Water
Ενεργό μικκυλιακό νερό για πολύ βαθύ καθαρισμό που 
παράλληλα προσφέρει ισχυρή ενυδάτωση, αντιγήρανση και 
προστασία από τη ρύπανση. Aφαιρεί αποτελεσματικά ρύπους, 
σμήγμα και μακιγιάζ από την επιδερμίδα ενώ η μοναδική 
δράση του θαλάσσιου εξωπολυσακχαρίτη απομακρύνει τους 
σωματιδιακούς ρύπους και προστατεύει από την επικάθιση 
νέων αλλά και από την επίθεση βαρέων μετάλλων και 
ελεύθερων ριζών. 

13,30€

8,65€

16,10€

10,47€

13,30€

8,65€

13,90€

9,04€

Frezyderm Κρέμες ματιών
Οι κρέμες ματιών FREZYDERM καλύπτουν τις απαιτητικές 
ανάγκες της ευαίσθητης περιοχής γύρω από τα μάτια και 
είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένες. Για 
κάθε ανάγκη υπάρχει η κατάλληλη φροντίδα ματιών για την 
καταπολέμηση των μαύρων κύκλων (με ή χωρίς χρώμα), τη 
μείωση των οιδημάτων και των λεπτών γραμμών, το «γέμισμα» 
των ρυτίδων, την ανάπλαση και την αποκατάσταση της 
φωτεινότητας.
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Μπορείτε να δείτε τα φαρμακεία-μέλη του δικτύου  στο www.advancehealth.gr

+

75 YEARS SOLGAR® 
Η SOLGAR® γιορτάζει 75 χρόνια & σας κάνει ΔΩΡΟ το 75% της αξίας στο 2ο προϊόν.

SOLGAR + VIT. C 1000mg
Επίλεξε το αγαπημένο σου προϊόν SOLGAR®, συνδύασέ το με VITAMIN C 1000 MG και κέρδισε έκπτωση 5€!!

48,70€ 26,95€

41,06€ 49,45€


