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Χρόνια
ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

WINE ELIXIR
Με έμπνευση από τον αμπελώνα της Σαντορίνης και την επιστήμη της Επιγενετικής, γεννήθηκε 
η ανανεωμένη σειρά WINE ELIXIR με πολυφαινόλες από αμπέλια Σαντορίνης, που ξυπνά τη 
νεότητα της επιδερμίδας και προσφέρει αποδεδειγμένη δράση σε ρυτίδες, σφριγηλότητα και 
αίσθηση lifting.

QUEEN BEE
Η απόλυτη αντιγηραντική φροντίδα που σε κάνει να αισθάνεσαι βασίλισσα! 
Με την πιο προηγμένη τεχνολογία, προσφέρει βασιλική περιποίηση και ορατή μεταμόρφωση 
της επιδερμίδας. Λειαίνει τις ρυτίδες, ενυδατώνει και θρέφει την επιδερμίδα, βελτιώνει την 
πυκνότητα και τη σφριγηλότητά της και επανορθώνει το περίγραμμα του προσώπου.  

BEESSENTIAL OILS 
Θρεπτικά ελιξίρια που δρουν ως συμπλήρωμα 
ενδυνάμωσης και ενυδάτωσης του επιδερμικού 
φραγμού και ενισχύουν την κυτταρική ανανέωση, 
καθώς δρουν σαν «μαγνήτης» που έλκει τα ενυδατικά 
συστατικά της κρέμας που εφαρμόζεται μετά. 
Συνδυάζουν τις προστατευτικές αντιοξειδωτικές  
ιδιότητες της πρόπολης, με τις θεραπευτικές και 
τονωτικές ιδιότητες των αιθέριων ελαίων.

-30%

-30%

-30%

42,80€

29,96€

33,30€

23,31€
38,40€

26,88€

χρόνια δίπλα σας!

5-ACTION EYE SERUM
Με λευκό κρίνο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει 
εντατική φροντίδα στην ευαίσθητη περιοχή των 
ματιών. Tο βλέμμα γίνεται ξεκούραστο και φωτεινό, 
οι ρυτίδες μειώνονται και τα βλέφαρα «ανοίγουν», 
ενώ η περιοχή γύρω από τα μάτια γίνεται ορατά πιο 
σφριγηλή και λαμπερή.

BEE RADIANT
Δρα αποτελεσματικά ενάντια στα σημάδια γήρανσης & της κούρασης, ενισχύει την άμυνα των 
κυττάρων, ενεργοποιεί και αποτοξινώνει την επιδερμίδα, χαρίζοντας ένα καλά ενυδατωμένο, 
πιο ελαστικό, πιο φωτεινό, πιο ξεκούραστο και νεανικό πρόσωπο. 
Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε μόλις 14 ημέρες.

ΑQUA BEELICIOUS
Ειδικά σχεδιασμένη με εκχύλισμα λουλουδιών και 
μέλι, προσφέρει άμεση ενυδάτωση & φρεσκάδα που 
διαρκεί. Αναπληρώνει την υγρασία της επιδερμίδας, 
την θρέφει και τη αναζωογονεί αφήνοντας την 
απαλή ενώ αποτελεί ιδανική βάση για μακιγιάζ.

01/11/2022 - 28/11/2022



CLEANSING 
Νο1* ολοκληρωμένη σειρά καθαρισμού με προϊόντα για όλους τους τύπους και τις ανάγκες της 
επιδερμίδας. Με έως 99% φυσικά συστατικά που σέβονται την φυσιολογία και το pΗ κάθε τύπου 
δέρματος.

*IQVIA data FY 2021

Hyalu B5 Serum 30ml 
Ενυδατική σύνθεση που αναπληρώνει τον όγκο, με δύο τύπους καθαρού Υαλουρονικού Οξέος και βιταμίνη Β5. “Γεμίζει”, και επανορθώνει τον 
επιδερμιδικό φραγμό. Υαλουρονικό οξύ: μειώνει τις ρυτίδες, αυξάνει τον όγκο και την ελαστικότητα του δέρματος. Βιταμίνη B5: Βελτιώνει τη διαδικασία 
επανόρθωσης του δέρματος.

DRY SHAMPOOS KLORANE
Aπό το 1971 η πρωτοπόρος Κlorane δημιούργησε την απόλυτη eco-friendly φροντίδα, το Dry shampoo για λούσιμο χωρίς νερό! 
Σήμερα η ολοκληρωμένη σειρά μας, χαρίζει καθαρά μαλλιά με τέλειο styling σε 2’ μόνο, εξοικονομώντας το πολύτιμο νερό!

20 χρόνια δίπλα σας! 
Φροντίζουμε να 
σας προσφέρουμε 
αποκλειστικά προνόμια 
και παροχές, 
αγκαλιάζοντας εσάς 
και τις ανάγκες σας.

Χρόνια

-30% -30%

-30%
-30%

41,50€

29,05€
13,50€

9,45€
5,80€

4,06€

FACE MASKS & SCRUBS
Ολοκληρωμένη σειρά μασκών & scrubs προσώπου εμπνευσμένη από την μεσογειακή διατροφή. Με έως και 97% φυσικά συστατικά και φόρμουλες 
εξειδικευμένες για όλες τις ανάγκες της επιδερμίδας.

#SaveWater 
#ChooseDry

50ml 150ml

VICHY  
Ολοκληρωμένα πρωτόκολλα αντιγήρανσης Liftactiv και Neovadiol από την Vichy, τη No 1 μάρκα αντιγήρανσης σε Ελλάδα και Ευρώπη.  
Ανακαλύψτε τα ιδανικά προϊόντα για τις ανάγκες της δικής σας επιδερμίδας.
Ισχύει για όλα τα serums, κρέμες ημέρας, νύχτας και ματιών.

Μπείτε στο δείτε τα φαρμακεία-μέλη του δικτύου Αdvance & διαβάστε τα τελευταία άρθρα του Vitalité!www.advancehealth.gr Μάθετε περισσότερα για την στο www.advancehealth.gr



Η Advance Pharmacies γιορτάζει 20 χρόνια!  
Μέσα σε αυτό το διάστημα αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε 
και έγινε η Advance Pharmacies του σήμερα, με 
φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και μέρος της 
καθημερινής ζωής πολλών ανθρώπων.
Η Advance Pharmacies είναι όλοι εκείνοι οι 
άνθρωποι, οι φαρμακοποιοί, οι εταιρίες 
- συνοδοιπόροι στη διαδρομή της, οι 
στιγμές και τα γεγονότα που την έκαναν 
πιο δυνατή και της έδωσαν τη γνώση, 
τα εφόδια και την εξειδίκευση για να 
συνεχίζει να γράφει με αισιοδοξία τις 
επόμενες σελίδες στην ιστορία της.    

JOWAÉ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Clean skin = Happy skin (!) Το πρόσωπό σου θα σε ευχαριστεί!

Τα Εργαστήρια Jowaé χρησιμοποιούν συστατικά φυσικής προέλευσης από παραδοσιακά φυτά της Ασιατικής φαρμακοποιίας με σεβασμό στην ισορροπία 
της επιδερμίδας. Για τη σειρά προϊόντων καθαρισμού επίλεξαν την Αυτοκρατορική Παιώνια.

Ο Αφρός Καθαρισμού με Μικύλλια και το νερό με Μικύλλια καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος ενώ αφαιρούν κάθε ίχνος μακιγιάζ και ρύπων.  
Η επιδερμίδα είναι προστατευμένη από τις εξωτερικές επιθέσεις (ρύπανση, ακτίνες UV, στρες, κούραση) ενώ η χροιά είναι φρέσκια και λαμπερή.  
Η σύνθεσή τους είναι κατάλληλη ακόμα και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες.

HYDRAGENIST
GEL ΜΑΤΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
Gel ματιών βασισμένο στην αισθητική τεχνική οξυγόνωσης 
των ιστών με βιομιμητικό οξυγόνο και υαλουρονικό οξύ 
για άμεση ενυδάτωση στην περιοχή των ματιών. 
Λειαίνει τις γραμμές αφυδάτωσης. Καταπολεμά τις 
σακούλες και τους μαύρους κύκλους.

PREMIUM LA CURE
ΤΟΛΜΗΣΕ ΜΙΑ ΕΝΕΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Σε 28 ημέρες Ορατή τόνωση της νεότητας* 
Μια καινοτομία που συμβάλλει στην καταπολέμηση της ραγδαίας ή επιταχυνόμενης 
γήρανσης. Βασισμένο στις τελευταίες ανακαλύψεις της αναγεννητικής ιατρικής, 
το Premium La Cure Απόλυτης Αντιγήρανσης διαθέτει ένα πρωτότυπο και 
καινοτόμο σύμπλοκο που δρα στοχευμένα στο φαινόμενο της ραγδαίας γήρανσης 
της επιδερμίδας. Συνδυάζει το εξαπεπτίδιο FX, με την τεχνολογία GDF-11, που 
ενεργοποιεί τη δράση της πρωτεΐνης της νεότητας GDF-11, η οποία ευθύνεται για 
την αναζωογόνηση των κυττάρων.Το Premium La Cure είναι μια εντατική θεραπεία 
ομορφιάς. Τολμήστε να κάνετε μία ένεση νεότητας.

*Η επιδερμίδα δείχνει νεότερη - κλινική μελέτη σε 59 εθελόντριες σε διάστημα 28 ημερών. Καθημερινή εφαρμογή, 
% ικανοποίησης

Χρόνια

Vinotherapist Hyaluronic Nourishing Body Lotion 200ml, 400ml
Ενυδατώνει και θρέφει εντατικά για απαλή, ελαστική και φωτεινή 
επιδερμίδα όλη την ημέρα.
Vinotherapist Replenishing Vegan Body Butter 250ml
Κατά του κνησμού, 100% απολαυστικό  θρέφει εντατικά για 24 ώρες και 
επανορθώνει τις ξηρές επιδερμίδες με τάση για ατοπία, χαρίζοντας άνεση 
μεγάλης διάρκειας.
Vinotherapist Hand & Nail Repairing Cream 75ml
Θρέφει και επανορθώνει τα ξηρά χέρια χωρίς να αφήνει ίχνη  
λιπαρότητας, ενώ τα προστατεύει από την αφυδάτωση  
και τις επιθέσεις του περιβάλλοντος.

Vinotherapist Lip Conditioner 
Προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, θρέψη και προστασία για υπέροχα χείλη 
όλη την ημέρα.
Vinotherapist LipHand Duo 2022
Η Hand & Nail Repairing Cream Vinotherapist™ θρέφει και επανορθώνει 
τα ξηρά και ταλαιπωρημένα χέρια χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, ενώ 
το Lip Conditioner προσφέρει στα ξηρά χείλη προστασία και ανακούφιση 
διαρκείας.
Hand and nail cream duo
Θρέφει και επανορθώνει τα ξηρά χέρια χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας.
Vinotherapist Foot Beauty Cream 75ml
Μειώνει την αίσθηση τραβήγματος και την τραχύτητα για πιο απαλή και πιο 
ελαστική επιδερμίδα. 

Thé des Vignes
Hyaluronic Nourishing Body Lotion 200ml, 400ml
Ενυδατώνει και θρέφει για ορατά πιο απαλή και διακριτικά αρωματισμένη
επιδερμίδα.
Thé des Vignes
Hand & Nail Repairing Cream
Θρέφει και επανορθώνει τα ξηρά χέρια. Αφήνει την επιδερμίδα 
διακριτικά αρωματισμένη με τη λατρεμένη μυρωδιά Thé des Vignes.
Thé des Vignes 
LipHand Duo 2022
Η Hand & Nail Repairing Cream Thé des Vignes θρέφει, προστατεύει 
και επανορθώνει την επιδερμίδα σας για ορατά πιο όμορφα , ενώ το 
Lip Conditioner προσφέρει στα ξηρά χείλη προστασία και ανακούφιση 
διαρκείας.  

-30% -40%-35%

-35%

33,30€

21,65€
133,90€

80,34€

14,00€

9,10€
26,90€

17,49€
14,50€

9,43€
11,10€

7,22€

Μάθετε περισσότερα για την στο www.advancehealth.gr



ΔΩΡΟ 
Vitamin C 
1000mg  
20 tabs

Card΄Advantage: 
20 χρόνια η δική σας κάρτα προνομίων
Εξασφαλίζετε εκπτώσεις σε αγορές προϊόντων περιποίησης προσώπου & 
σώματος, συμπληρωμάτων διατροφής και σε πολλές άλλες κατηγορίες 
ειδών που συμμετέχουν στο σύστημα συλλογής πόντων.
Επωφελείστε από ειδικές προσφορές, καθώς και από μεγάλες 
εκπτώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Ενημερώνεστε πρώτοι απ’ όλους για τα νέα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά του φαρμακείου.
Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις, δώρα και κληρώσεις που 
πραγματοποιούνται μόνο για τα μέλη του δικτύου Αdvance 
Pharmacies.
Ζητήστε την δική σας Κάρτα - Card’ Advantage στο 
κοντινό σας Φαρμακείο Advance! 

Χρόνια

Εκπαιδευμένο προσωπικό - Εξειδικευμένη Συμβουλή!
Η ομάδα των φαρμακείων του δικτύου μας είναι δίπλα σας 
έτοιμη να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα για τις δικές σας 
ανάγκες.
Οι συνεχείς εκπαιδεύσεις, η ενημέρωση του προσωπικού και η 
εξειδικευμένη γνώση στο χώρο του φαρμακείου, είναι οι βασικοί 
πυλώνες για την δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης που 
έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια  μαζί σας.
Το έμπειρο προσωπικό των Advance φαρμακείων είναι πάντα 
έτοιμο και πρόθυμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να 
δώσει τις κατάλληλες συμβουλές.

Platinum D-VIT3 2000iu
Βιταμίνη D στην πιο βιοδιαθέσιμη μορφή 
της, ως χοληκαλσιφερόλη (D3), για υψηλή 
απορροφησιμότητα. Σε μορφή δισκίου που 
βοηθά στην πέψη. 

Platinum ZINC PLUS D3
Συμπλήρωμα διατροφής με ψευδάργυρο 
και βιταμίνη D3 για την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού και την προστασία από τους 
ιούς. Ο δισγλυκινικός ψευδάργυρος είναι μία 
από τις καλύτερα απορροφήσιμες μορφές 
ψευδαργύρου, η οποία ενισχύει αποτελεσματικά 
τα επίπεδα του μετάλλου στον οργανισμό.

Platinum QUERCEVID
Συμπλήρωμα διατροφής με κερσετίνη, 
βιταμίνη C και ψευδάργυρο για την ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήματος και την 
αντιοξειδωτική προστασία των κυττάρων. 
Με το πατενταρισμένο συστατικό QUERCEFIT® 
που έχει παραχθεί με την τεχνολογία Phyto-
some®, η οποία ενισχύει τη διαλυτότητα και την 
απορρόφηση της κερσετίνης.

myelements – CHOCOVITES
Πρωτοποριακή σειρά συμπληρωμάτων 
διατροφής ChocoVites από τη myelements!

Σε καινοτόμα μορφή σοκολάτας, ειδικά 
σχεδιασμένη για παιδιά & ενήλικες.

ME CHOCOVITES MULTI KIDS 30s

ME CHOCOVITES IMMUNE KIDS 30s

ME CHOCOVITES ADULT MULTI 30s

ME CHOCOVITES PROBI 5B 30s

ME CHOCOVITES IRON 30s

29,90€

19,44€
18,95€

12,32€
22,50€

14,63€

19,95€

13,96€

-30%

-35%

Μάθετε περισσότερα για την στο www.advancehealth.gr



Μπορείτε να δείτε τα φαρμακεία-μέλη του δικτύου  στο www.advancehealth.gr

Κοινωφελείς Εταιρίες
Η Advance Pharmacies στηρίζεται εδώ και πολλά χρόνια 
από τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό να προσφέρει 
πίσω αυτή την στήριξη και αγάπη που λαμβάνει. 
Με συνέπεια και αίσθηση ευθύνης, βρίσκεται διαχρονικά 
δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, προσφέροντας σε 
κοινωφελείς οργανισμούς και σωματεία. 
Τα τελευταία χρόνια στηρίζει δυναμικά το έργο του 
συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, ενώ στο παρελθόν 
έχει ενισχύσει την εταιρία κατά της Κακοποίησης 
του Παιδιού - ΕΛΙΖΑ και τον αγώνα δρόμου και 
συμβολικό περίπατo ενάντια στον καρκίνο του 
μαστού, Race for the Cure.

SON VITAMIN C & Ginseng 20 αναβράζοντα δισκία +  
Δώρο SON VITAMIN C & Ginseng 20 αναβράζοντα δισκία
Το SON VITAMIN C & Ginseng περιέχει βιταμίνη C & Ginseng. 
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας 
του ανοσοποιητικού. Το Ginseng βοηθά στη διατήρηση σωματικής και 
πνευματικής ικανότητας σε περιπτώσεις αδυναμίας, εξάντλησης και 
κόπωσης. Με ευχάριστη γεύση λεμόνι.

Microlife BP A6 PC
Ένα κορυφαίο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου με τεχνολογίες AFIB 
Ανίχνευσης Κολπικής Μαρμαρυγής για την πρόληψη κινδύνου 
εγκεφαλικού επεισοδίου, MAM - Τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του 
μέσου όρου, GENTLE + και 10 χρόνια εγγύηση 10 STAR PLATINUM.

13,39€

6,70€
113,00€

75,71€

Χρόνια

-50%-33%


