
HEALTHY SKIN IS THE BEST GIFT
Ανακαλύψτε τα μοναδικά Χριστουγεννιάτικα νεσεσέρ Vichy, το ιδανικό δώρο για τις γιορτές! Με αγορές κρέμας ημέρας Liftactiv, Neovadiol και Mineral 89, 
δώρο Γιορτινό Νεσεσέρ και Γαλάκτωμα καθαρισμού και ντεμακιγιάζ  3 σε 1, 100ml..

Στην ενέργεια συμμετέχουν και μεμονωμένοι κωδικοί των σειρών:
LIFTACTIV COLLAGEN , LIFTACTIV SUPREME, NEOVADIOL PERI MENOPAUSE, NEOVADIOL POST MENOPAUSE, NEOVADIOL ROSE PLATINUM, 

MINERAL 89.

HYALU B5 SERUM 30ml
Αντιρυτιδικός και επανορθωτικός 
ορός με Yαλουρονικό οξύ, 
Βιταμίνη Β5 & Madecassoside. 
«Γεμίζει» την επιδερμίδα. Μειώνει 
ρυτίδες και λεπτές γραμμές

PURE NIACINAMIDE 10 SERUM 
30ml
Δερματολογικός ορός με 10% 
Νιασιναμίδη. Δρα κατά των 
κηλίδων και κάνει τον τόνο της 
επιδερμίδας πιο φωτεινό.

PURE VITAMIN C10 SERUM 
30ml
Αντιοξειδωτικός ορός με 10% 
Βιταμίνη C, Σαλικυλικό Οξύ και 
Neurosensine σε φυσιολογικό 
ph που αναδεικνύει τη λάμψη του 
ευαίσθητου δέρματος.

RETINOL B3 SERUM 30ml
Αντιρυτιδικός και αναπλαστικός 
ορός με Ρετινόλη και Βιταμίνη 
Β3. Βοηθάει να αναπλαστεί η 
επιδερμίδα, μειώνει τις ρυτίδες και 
τις λεπτές γραμμές και επαναφέρει 
τη λάμψη της.
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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».

ΑQUA BEELICIOUS
H σειρά AQUA 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.

QUEEN BEE
Η νέα QUEEN BEE προσφέρει την 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. 

BEE RADIANT
Η 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.

BEESSENTIAL OILS 
Τα νέα BEESSENTIAL OILS δεν είναι απλά προϊόντα ομορφιάς: είναι 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.

5-ACTION EYE SERUM
To 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.

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.

CLEANSING 
Η 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.
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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».

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ-ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ FREZYDERM: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Όποιες και αν είναι οι ανάγκες μιας επιδερμίδας, η ενυδάτωση και η αντιγήρανση είναι πάντα πρωταρχικής σημασίας στην περιποίησή της. Η 
FREZYDERM καλύπτει και τις δύο άμεσα και αποτελεσματικά με ειδικά σχεδιασμένες λύσεις: την ενισχυμένη φροντίδα ενεργητικής και παθητικής 
ενυδάτωσης και τις αντιγηραντικές σειρές με καινοτόμες φόρμουλες, για κάθε ηλικία και απαιτήσεις δέρματος. 

FREZYDERM VELVET COLORS 
ΝΕΑ MAT MAKE-UP ΒΕΛΟΥΔΙΝΗΣ, ΑΝΑΛΑΦΡΗΣ ΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΗ ΟΨΗ
Η FREZYDERM παρουσιάζει μία νέα σειρά make-up σε 3 αποχρώσεις, τα VELVET COLORS. Χάρη στην ειδική τεχνολογία ενσωμάτωσης χρωμάτων 
της FREZYDERM, το χρώμα τους προσαρμόζεται στον φυσικό τόνο κάθε επιδερμίδας, προσφέροντας αρμονικό αποτέλεσμα χωρίς εφέ μάσκας. Η 
σύνθεσή τους στηρίζεται στην αποκλειστική πατέντα VELVET SECOND SKIN TECHNOLOGY και έχουν τη δημοφιλή βελούδινη υφή της FREZYDERM  
και super ανάλαφρη αίσθηση που δεν φράσσει τους πόρους, κι έτσι το δέρμα δεν ασφυκτιά. Προσφέρουν ματ αποτέλεσμα, εικόνα τέλειου 
ανάγλυφου, λείας επιδερμίδας και μοναδικής λάμψης, ενώ προσφέρουν εφέ λείανσης με 84% γέμισμα ρυτίδων1. 
Η σειρά ολοκληρώνεται με το Velvet Colors High Cover SPF50+ για πλήρη κάλυψη τατουάζ, λεύκης και δερματικών ατελειών. 
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SUPRA RADIANCE
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Για πρώτη φορά, τα Εργαστήρια LIERAC ενσωματώνουν τη διατροφική και περιβαλλοντολογική ιατρική στη δερμοκοσμητολογία μέσω της σειράς 
Supra Radiance.
Gel ελαφρύ σαν πούπουλο, βελούδινη κρέμα, βάλσαμο νύχτας, ορός λάμψης... κάθε υφή είναι σχεδιασμένη για να αγκαλιάζει την επιδερμίδα και 
να απορροφάται με ασύλληπτη ταχύτητα. Μένει μόνο η αίσθηση της απολύτως λείας, αψεγάδιαστης επιδερμίδας.

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.
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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».
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Hyaluronic Nourishing Body Lotion 
Ενυδατώνει και θρέφει εντατικά 
για απαλή, ελαστική και φωτεινή 
επιδερμίδα όλη την ημέρα.

Replenishing Vegan Body Butter
Κατά του κνησμού, 100% 
απολαυστικό  θρέφει εντατικά 
για 24 ώρες και επανορθώνει τις 
ξηρές επιδερμίδες με τάση για 
ατοπία, χαρίζοντας άνεση μεγάλης 
διάρκειας.

Hand & Nail Repairing Cream
Θρέφει και επανορθώνει τα 
ξηρά χέρια χωρίς να αφήνει ίχνη 
λιπαρότητας, ενώ τα προστατεύει 
από την αφυδάτωση και τις επιθέσεις 
του περιβάλλοντος.

Lip Conditioner 
Προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, 
θρέψη και προστασία για υπέροχα 
χείλη όλη την ημέρα.

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 & nail cream duo
Θρέφει και επανορθώνει τα 
ξηρά χέρια χωρίς να αφήνει ίχνη 
λιπαρότητας.

Foot Beauty Cream
Μειώνει την αίσθηση τραβήγματος 
και την τραχύτητα για πιο απαλή και 
πιο ελαστική επιδερμίδα. 

Hyaluronic Nourishing Body Lotion
Ενυδατώνει και θρέφει για ορατά πιο 
απαλή και διακριτικά αρωματισμένη 
επιδερμίδα.

Hand & Nail Repairing Cream
Θρέφει και επανορθώνει τα ξηρά χέρια. 
Αφήνει την επιδερμίδα διακριτικά 
αρωματισμένη με τη λατρεμένη 
μυρωδιά Thé des Vignes.

Υγιές χαμόγελο με 3 απλές κινήσεις με Elgydium & Eludril!

Βούρτσισε με την οδοντόκρεμα Elgydium 
Antiplaque που εμποδίζει αποτελεσματικά τον 
σχηματισμό οδοντικής πλάκας και πέτρας

Επίλεξε την οδοντόβουρτσα Elgydium Antiplaque 
που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά της 
πλάκας

Ολοκλήρωσε τη φροντίδα των δοντιών με το 
στοματικό διάλυμα Eludril Care για υγιή δόντια 
και ούλα.

ΣΕΙΡΑ A-OXITIVE
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ & ΠΡΩΤΕΣ ΡΥΤΙΔΕΣ. Προστατεύει και αναδεικνύει τη λάμψη του προσώπου με προβιταμίνες Α,Ε και C.

ΣΕΙΡΑ HYALURON ACTIV B3
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. Δρα στην αιτία της γήρανσης, συσφίγγει το δέρμα και διορθώνει τις ρυτίδες. 
Με Νιασιναμίδη και Υαλουρονικό Οξύ.

ΣΕΙΡΑ DERMABSOLU
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ & ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αναζωογονεί και προσφέρει ομοιομορφία στο δέρμα.
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Vinotherapist 

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.  

100ml



Εξαιρούνται όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα βρεφική διατροφής. 

Platinum - D-VIT3 2000iu 60s tabs 
Η βιταμίνη D στην πιο βιοδιαθέσιμη 
μορφή της, ως χοληκαλσιφερόλη D3, 
για άμεση απορρόφηση. Σε μορφή 
δισκίου που βοηθά στη διαδικασία της 
πέψης.  

Platinum - ZINC PLUS D3 30s caps 
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 τα 
επίπεδα του μετάλλου στον οργανισμό αποτελεσματικά. 

Microlife πιεσόμετρα
Ψηφιακά πιεσόμετρα μπράτσου με τεχνολογία IHB για ανίχνευση αρρυθμιών και τεχνολογία Gentle+ 
για άνετες μετρήσεις. Εύκολα στη χρήση. Κλινικά ελεγμένα και πιστοποιημένα για χρήση από άτομα με 
διαβήτη, παιδιά άνω των 12 ετών, νεφροπαθείς, παχύσαρκούς, εγκύους και εγκύους σε προεκλαμψία.

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

VITAMIN C 1000mg 24s STEVIA 
Υψηλής ισχύος βιταμίνη C. Αναβράζοντα δισκία 
με υπέροχη γεύση πορτοκάλι - γκρέιπφρουτ! Σε 
συσκευασία super pack με 24 αναβράζοντα δισκία 
και δώρο τη Vitamin C 500mg 20s. Με γλυκαντικό 
από το φυτό στέβια!

Systane Complete 10ml
ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ανακούφιση της ξηροφθαλμίας
•  Ανακουφίζει από όλους τους τύπους  

ξηροφθαλμίας για 8 ώρες1

•  Δρα σε όλα τα στρώματα της δακρυϊκής 
στιβάδας2

• Χωρίς συντηρητικά
1. Silverstein S, Yeu E, Clin Ophthalmol. 2020;14:3167-3177. 2. 
US EEP Survey; Alcon data on file, 2018

Advance Formula Κρέμα Χεριών 
Κρέμα χεριών με ευχάριστο άρωμα. Ενυδατώνει χωρίς να αφήνει ίχνη 
λιπαρότητας.

07.12.2022 - 07.01.2023
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+ ΔΩΡΟ 
VITAMIN C 

1000mg 
20s tabs

+ ΔΩΡΟ 
VITAMIN C 

500mg 
20s
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