
Αυτό το καλοκαίρι…
ΚΕΡΔΊΣΤΕ τις ΔΊΑΚΟΠΕΣ σας!

Μεγάλες ΕΚΠΤΩΣΕΊΣ 
& ένας μοναδικός ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟΣ 
που... σας ταξιδεύει!

Με τις αγορές σας στα είδη του παρόντος φυλλαδίου, με την 
από τις 06 Ίουνίου μέχρι και τις 29 Ίουλίου 2022, συμμετέχετε αυτόματα στη ΜΕΓΑΛΗ μας κλήρωση! 
3 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα travel voucher αξίας 500€ για τις διακοπές τους, στον προορισμό 
της επιλογής τους! Με κάθε μία αγορά εξασφαλίζετε και από μία συμμετοχή. Η κλήρωση θα 
πραγματοποιηθεί στις 02 Αυγούστου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα social της 
ADVANCE Pharmacies την ίδια μέρα. Οι τυχεροί θα λάβουν το δώρο τους από το φαρμακείο 
ADVANCE που τους εξυπηρέτησε. Για περισσότερες λεπτομέρειες και τους όρους συμμετοχής 
επισκεφτείτε το: www.advancehealth.gr
Οι τυχεροί θα εξαργυρώσουν το travel voucher που θα κερδίσουν στην scan me



VICHY CAPITAL SOLEIL UV AGE DAILY  
& NEW UV AGE DAILY TINTED

Το 80% της γήρανσης της επιδερμίδας οφείλεται στην 
καθημερινή έκθεση στη UV ακτινοβολία. Η νέα σειρά  

CAPITAL SOLEIL UV-AGE DAILY της VICHY για το πρόσωπο,  
με χρώμα και χωρίς, παρέχει προηγμένη αντηλιακή 

προστασία προλαμβάνοντας και διορθώνοντας τα σημάδια της 
φωτογήρανσης.

VICHY NEW CELL PROTECT SPRAY SPF50+ & SPF30  
CELL KIDS PROTECT SPRAY SPF50+

H UV ακτινοβολία βλάπτει την επιδερμίδα σε κυτταρικό επίπεδο. 
Το Capital Soleil Cell Protect Spray για το σώμα και το παιδί 

παρέχει προηγμένη αντηλιακή προστασία σε 4 επίπεδα (UVB, 
UVA, μακρές UVA , αντιοξειδωτική προστασία) προλαμβάνοντας 
τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος στην επιδερμίδα, ακόμα και σε 

κυτταρικό επίπεδο.

APIVITA BEE SUN SAFE 
Νέας γενιάς φυσικά αντηλιακά 
που προστατεύουν την 
επιδερμίδα και αγαπούν τη φύση

Μια ολοκληρωμένη σειρά 
αντηλιακής προστασίας για όλη την 
οικογένεια και κάθε επιδερμίδα, 
για τη βέλτιστη προστασία και 
ανεκτικότητα σε φυσικές, ελαφριές 
υφές που σέβονται το θαλάσσιο 
οικοσύστημα. Εμπλουτισμένα με 
ένα δραστικό θαλάσσιο φύκος 
και το καινοτόμο εκχύλισμα 
πατενταρισμένης πρόπολης, 
όλα τα προϊόντα εξασφαλίζουν 
προστασία από τη φωτογήρανση 
και ενυδατώνουν σε βάθος την 
επιδερμίδα κάτω από τον ήλιο. 

LIERAC SUNISSIME
1η αντιγηραντική αντηλιακή σειρά* 

που προστατεύει από όλο το 
φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας 

ενώ ταυτόχρονα τονώνει την 
επιδερμίδα. Εμπλουτισμένη με 

προ-ταυρίνη και υαλουρνικό οξύ 
για προστατευμένη, ανανεωμένη 

και τέλεια ενυδατωμένη 
επιδερμίδα. Καλοκαιρινό άρωμα 

και απολαυστικές ενεργές υφές με 
άμεση αποτελεσματικότητα.

* Των εργαστηρίων Lierac

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS
Περισσότεροι από 25.000 δερματολόγοι 
και παιδίατροι σε όλο τον κόσμο 
εμπιστεύονται την αντηλιακή προστασία 
ANTHELIOS της La Roche-Posay. Mε 
πολυετή εξειδίκευση στην προστασία από 
τη UV ακτινοβολία, η σειρά ANTHELIOS 
προσφέρει αποτελεσματική προστασία 
ευρέως φάσματος UVB/ UVA, ακόμα και 
από τις μακρές UVA, 2 φορές υψηλότερη 
από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι συνθέσεις της σειράς είναι 
ειδικά προσαρμοσμένες για τις ανάγκες 
ακόμα και του πιο ευαίσθητου δέρματος, 
συμπεριλαμβανομένων των βρεφών 
και των παιδιών. Είναι εμπλουτισμένες 
με Ιαματικό Νερό της La Roche-Posay 
και εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια και 
ανοχή.



FREZYDERM SUN SCREEN VELVET
Aντηλιακά για πρόσωπο & σώμα, με μία μοναδικά βελούδινη, 
ανάλαφρη υφή χωρίς το δέρμα να ασφυκτιά κάτω από τον ήλιο. 
Μη φαγεωσογόνος σύνθεση ιδανική για λιπαρά δέρματα και 
για ματ όψη που διαρκεί. Σε διάφανη σύνθεση και με χρώμα 
για κάλυψη ατελειών και δυσχρωμειών. Τα φίλτρα τους έχουν 
υψηλό βαθμό αγκίστρωσης στο δέρμα χωρίς, ωστόσο, να 
επιβαρύνουν τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

AVÈNE ΑΝΤΗΛΊΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
Νέα σειρά αντηλιακών από την Εau Thermale Avène, 
με ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΦΙΛΤΡΟ TriAsorB*, το 1ο Αντηλιακό 

φίλτρο που προστατεύει από τη UV ακτινοβολία και 
το MΠΛΕ ΦΩΣ υψηλής ενέργειας που επιταχύνει τη 

γήρανση του δέρματος. 

Το σύστημα φίλτρων της Avène ενισχύει το επίπεδο 
προστασίας του δέρματος από τη φωτογήρανση που 

συνδέεται με το μπλε φως και προσφέρει έτσι το 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας από τις βαθιές και 

ορατές βλάβες του δέρματος.

Σε υφές που ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε δέρματος, 
προσφέροντας προστασία στην πόλη και στη θάλασσα 

με μία απλή κίνηση!

* 1ο φίλτρο Pierre Fabre.

CAUDALÍE VINOSUN PROTECT  
VERY HIGH PROTECTION  
LIGHTWEIGHT CREAM SPF50+ 
Προστατεύει αποτελεσματικά το πρόσωπο και το λαιμό 
από τις ακτίνες UVA/UVB, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει 
αντιοξειδωτική δράση και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. 

Υιοθετήστε την καθαρή και αόρατη καθημερινή προστασία 
με πανάλαφρη υφή, χωρίς άρωμα.

JOWAÉ EAU MICELLAIRE DÉMAQUILLANTE 
To Νερό Καθαρισμού με Μικύλλια Jowaé με 94% 
συστατικά φυσικής προέλευσης, σέβεται την ισορροπία 
της επιδερμίδας και την προστατεύει από τις εξωτερικές 
επιθέσεις (ρύπανση, ακτίνες UV, στρες, κούραση).

Εμπλουτισμένο με αντιοξειδωτικές Φωτοφαινόλες και 
αυτοκρατορική Παιώνια καθαρίζει την επιδερμίδα σε 
βάθος, αφαιρεί κάθε ίχνος μακιγιάζ και ρύπων, αφήνοντάς 
την φρέσκια και λαμπερή. Η απαλή του σύνθεση είναι 
κατάλληλη για όλους τους τύπου επιδερμίδας, ακόμη και 
για τις πιο ευαίσθητες. Εφαρμόζεται πρωί και βράδυ με 
βαμβάκι σε πρόσωπο και μάτια.

POWER HEALTH INALIA DRY TANNING OIL  
FACE & BODY SPF30 200ml

Ξηρό λάδι με ενεργοποιητή μαυρίσματος και φυτικά 
έλαια για ένα βαθύ και με μεγάλη διάρκεια μαύρισμα.



FREZYDERM CRILEN
Σειρά Crilen για ενυδάτωση της επιδερμίδας, με 

κατάλληλο συνδυασμό ενεργών συστατικών 
που κρατούν τα έντομα μακριά από τα ακάλυπτα 
σημεία του σώματος, και After Nip Crilen, gel για 

την ανακούφιση από τα τσιμπήματα.

Ακόμα, Crilen Anti-Mosquito σε γαλάκτωμα και 
σπρέι, με 10% & 20% IR3535 αντίστοιχα, που 

απωθούν αποτελεσματικά όλα τα κουνούπια και 
το κουνούπι-τίγρης. 

SOLGAR® - LIPOTROPIC FACTORS 
Το συμπλήρωμα διατροφής Lipotropic Factors της 
SOLGAR® αποτελεί έναν συνεργιακό αποτελεσματικό 
συνδυασμό τριών συστατικών, της χολίνης, της 
ινοσιτόλης και της L-μεθειονίνης. 

Η χολίνη που περιέχει το συμπλήρωμα διατροφής 
Lipotropic Factors της SOLGAR® συμβάλλει:

• Στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης.

• Στο φυσιολογικό μεταβολισμό των λιπιδίων.

•  Στη διατήρηση της φυσιολογικής ηπατικής 
λειτουργίας.

SOLGAR® - TONALIN®

Το Tonalin® CLA της SOLGAR® είναι μία φόρμουλα 
CLA (συζευγμένο λινολεϊκό οξύ), που δρα 
αποτελεσματικά στον έλεγχο του βάρους.

Η πατενταρισμένη φόρμουλα CLA που παρέχει το 
Tonalin® CLA της SOLGAR®:

•  Βοηθά στον έλεγχο και στην διατήρηση του 
φυσιολογικού σωματικού βάρους.

• Συμβάλλει στη μείωση του υποδόριου λίπους.

• Δρα θετικά στη διατήρηση του μυϊκού ιστού.

• Βοηθά στη γράμμωση των μυών.

POWER HEALTH - FLERIΑNA  
ROLL ON 100ml & SPRAY 100ml
100% φυσικό αντικουνουπικό από εκχυλίσματα λουλουδιών. 
Βιοδιασπώμενο προϊόν, μεταβολιζόμενο από τον ίδιο τον 
οργανισμό, δεν περιέχει σιτρονέλα. 

Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 

Δώρο Αfter Βite 7ml.

POWER HEALTH - CLA MAX 60S CAPS
Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει αποκλειστικά το 
πολυακόρεστο λιπαρό οξύ CLA σε MAXimum περιεκτικότητα 
(950mg CLA/cap) για MAXimum αποτελέσματα. Το CLA max 
συμβάλλει στην καύση του λίπους, μειώνει την αποθήκευσή του, 
ενώ, παράλληλα, προστατεύει τον μυϊκό ιστό. Το σώμα «μαζεύει» 
σε πόντους και αποκτά όμορφη γραμμή.

POWER HEALTH - LIPOLEAN FORMULA 60S CAPS
Συμπλήρωμα διατροφής με εξειδικευμένο συνδυασμό 
λιποτροπικών παραγόντων. Η δράση του βασίζεται στο 
Sinetrol®Xpur, έναν 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.

Δώρο B-COMPLEX 20S Tabs.

Χρησιμοποιείτε τα Crilen Anti-Mosquito 10% και Crilen Anti-Mosquito Plus 
Spray 20% με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε 

πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η 
εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. 



www.advancehealth.gr

POWER HEALTH - HYDROLYTES STEVIA 20S TABS
Συνδυασμός ηλεκτρολυτών για την ουσιαστική ενυδάτωση 
του οργανισμού και τη γρήγορη αναπλήρωση των 
ηλεκτρολυτών του σώματος. Με γλυκαντικό από το φυτό 
στέβια. 

Δώρο VITAMIN C 500mg 20S Tabs.

POWER HEALTH - MAGNESIUM 300mg STEVIA 20S TABS
Μαγνήσιο και βιταμίνη Β6 που συμβάλλουν στην καλή υγεία 
του νευρικού και του μυϊκού συστήματος. Έχει υπέροχη γεύση 
λεμόνι και γλυκαντικό από το φυτό στέβια. 

Δώρο VITAMIN C 500mg 20S Tabs.

ADVANCE FORMULA ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ 
80ml & 500ml 

Τζελ Χεριών με ήπια αντισηπτική δράση. 
Δερματολογικά ελεγμένο, συμβάλει στην 

υγιεινή καθαριότητα και φροντίδα χωρίς νερό 
και σαπούνι. 

Αφήνει το δέρμα απαλό, δεν κολλάει και 
στεγνώνει γρήγορα. Με Aloe Vera και 

ουδέτερο pH.


