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-40%

-20%

 La Roche Posay - Effaclar 
Η οικογένεια EFFACLAR είναι η ιδανική πρόταση για την λιπαρή επιδερμίδα 
με τάση ακμής. 
Βρείτε με έκπτωση τον No.1 καθαρισμό EFFACLAR GEL και τους βασικούς 
κωδικούς φροντίδας:  ΕFFACLAR DUO,  

EFFACLAR DUO SPF30,  
EFFACLAR DUO UNIFIANT,  
EFFACLAR K & EFFACLAR MAT.

Μάθετε περισσότερα για την στο www.advancehealth.gr

 APIVITA BEE SUN SAFE 
Νέας γενιάς φυσικά αντηλιακά που προστατεύουν την επιδερμίδα και αγαπούν τη φύση.
Τα νέα BEE SUN SAFE, είναι καινοτόμα φυσικά αντηλιακά, εμπλουτισμένα με ένα πολυδύναμο θαλάσσιο φύκος και το πατενταρισμένο εκχύλισμα πρόπολης 
της APIVITA. 
Προσφέρουν ενυδάτωση και προστασία από την πρόωρη γήρανση και διαθέτουν καθαρές συνθέσεις υψηλής φυσικότητας, σε ελαφριές, ευχάριστες υφές 
που σέβονται την επιδερμίδα. 

 Frezyderm - Crilen 
Εξειδικευμένη σειρά για ενυδάτωση της επιδερμίδας, με κατάλληλο 
συνδυασμό ενεργών συστατικών που κρατούν τα έντομα μακριά από τα 
ακάλυπτα σημεία του σώματος. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Και 
άοσμο, μόνο για ενήλικες.
Τώρα ΝΕΑ σειρά Crilen Anti-Mosquito σε γαλάκτωμα και σπρέι, με 10% & 
20% IR3535 αντίστοιχα, που απωθούν αποτελεσματικά όλα τα κουνούπια 
και το κουνούπι-τίγρης. 

-25%



-35%

-25%

-35%

-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.

Προσφορές!

 Εξειδικευμένα Συμπληρώματα Διατροφής SOLGAR®  
 για την αντιμετώπιση του ΑΓΧΟΥΣ & του STRESS 
Οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας, οι πολλές μέρες του εγκλεισμού, καθώς και 
η κοινωνική απομόνωση, μας δημιουργούν ανησυχία και στρες. Για να μπορέσουμε 
να παραμείνουμε ήρεμοι, χαλαροί, συγκεντρωμένοι κι ευδιάθετοι, η SOLGAR® 
μας προσφέρει αποτελεσματικά συμπληρώματα διατροφής που μας βοηθούν στη 
χαλάρωση και στην αντιμετώπιση του άγχους και του στρες. Πιο συγκεκριμένα:

49.90€

32,44€
43.90€

28,54€

16,95€

11,02€

38,50€

25,03€

 Power Health - Water Shape Stevia 14s ΑΝΑΒΡ. 
Εντατικό πρόγραμμα 7 ημερών για βελτίωση της σιλουέτας και 
μείωση της κατακράτησης 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.

 Power Health - Citruslean Plus 60s caps 
Συμπλήρωμα διατροφής για εντατικοποίηση της λιπόλυσης,  
αύξηση της αερόβιας ικανότητας και αντοχής. 
Το CitruSlean plus περιέχει το Sinetrol® Active Living*, 
κατοχυρωμένο συστατικό που αποτελεί ένα συνδυασμό 
εκχυλισμάτων εσπεριδοειδών (γκρέιπφρουτ, σαγκουίνι), 
γκουαρανά και καρνιτίνης μαζί με χολίνη (VitaCholine®), 
ψευδάργυρο, βιταμίνη Β6 και χρώμιο. 
Με ΔΩΡΟ Inalia-Vitamin-Rich Sunscreen Cream Face  
SPF 30, 50ml

 LIERAC BODY-SLIM  Nέα σύνθεση με Τζίντζερ για ενισχυμένη δράση!

Το 90% των γυναικών, είτε είναι αδύνατες, είτε με πλούσιες καμπύλες, 
επηρεάζονται από την κυτταρίτιδα και αναζητούν μια ριζική και στοχευμένη 
λύση. Τα Εργαστήρια LIERAC μεταφέρουν τις τεχνικές της αισθητικής ιατρικής 
(κρυολιπόλυση) σε στοχευμένες αγωγές αδυνατίσματος & αντιμετώπισης της 
επίμονης κυτταρίτιδας! Τα πρώτα αποτελέσματα είναι εμφανή, μετά από 7 ημέρες!
•	 	Πρόγραμμα	BODY-SLIM	CRYOACTIF:	Μειώνει	την	εγκατεστημένη	

κυτταρίτιδα (γλουτοί, μηροί, γοφοί).
•	 	BODY-SLIM	CONCENTRE:	Σμιλεύει	&	συσφίγγει	τη	σιλουέτα	(γλουτοί,	

μηροί, γοφοί, μέση, κοιλιά, ντεκολτέ και μπράτσα).

· 5-HTP
· Magnesium with Vitamin B6
·  Valerian Root

· Balance Rhodiola Complex
· L-Theanine
· B-Complex



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

Εξαιρούνται όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα βρεφικής διατροφής.

5/04 - 06/06/2021

-35%

-30%

10.50€

6,83€

 Quest Immune Q-Life - για δυνατό ανοσοποιητικό  
Καθημερινή πολυβιταμίνη για θωρακισμένο ανοσοποιητικό. 
Περιέχει βιταμίνες C, D και ψευδάργυρο και ισχυρά 
αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνες Α, Ε, χαλκό και σελήνιο. 

 Quest Fero Q-Life - υγρός σίδηρος  
 για ενέργεια και τόνωση  
Η ιδανική ποσότητα σιδήρου μαζί με βιταμίνες B, C και 
ιχνοστοιχεία για καλύτερη απορρόφηση και δράση. Ήπιο για το 
στομάχι, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και μέλι.

 Quest Vitamin D 2500  
 & Forte D 4000  
Φαρμακευτικής ποιότητας βιταμίνη 
D στη δραστική μορφή της D3 
(χοληκαλσιφερόλη), για δυνατό 
ανοσοποιητικό και γερά οστά. 

 Quest Kyolic garlic -  
 το πιο αποτελεσματικό σκόρδο  
 για το ανοσοποιητικό  
Άοσμο εκχύλισμα σκόρδου ψυχρής 
ωρίμανσης για την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού, και την υγεία του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

 Power Health - Alerginal caps 15s 
Συμπλήρωμα διατροφής με εκχύλισμα ιαπωνικής μέντας, κερσετίνη, 
βιταμίνες C και D3 για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της 
αλλεργίας.

-15%

 Ducray 
Κάνε τα αδύνατα δυνατά, με την ολοκληρωμένη 
πρόταση κατά της τριχόπτωσης από τα 
Δερματολογικά Εργαστήρια Ducray.



 TEPE, Μεσοδόντια βουρτσάκια 
Ειδικά σχεδιασμένα για να καθαρίζουν τα διαστήματα ανάμεσα στα δόντια, 
όπου μια κανονική οδοντόβουρτσα δεν μπορεί να φτάσει. Χρησιμοποιείτε 
τα μεσοδόντια βουρτσάκια της TEPE καθημερινά για να κρατήσετε τα ούλα 
και τα δόντια σας υγιή και φρέσκα.

 LISTERINE® Στοματικά διαλύματα  
Το βούρτσισμα των δοντιών σας δεν είναι αρκετό για τη διατήρηση της 
καλής στοματικής υγιεινής, καθώς καθαρίζει μόνο το 25% του στόματός 
σας. Το LISTERINE® σας προσφέρει μια πλήρη γκάμα στοματικών 
διαλυμάτων, με τα οποία μπορείτε να καθαρίσετε σχεδόν το 100% του 
στόματός σας, ακόμη και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές!

 Microlife NC150 
Θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή. Παρέχει σταθερές μετρήσεις σε 
3 δευτερόλεπτα. Με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη για εύκολη χρήση 
στο σκοτάδι. Ιδανικό για θερμομέτρηση παιδιών, ακόμη και όταν το 
παιδί κοιμάται, χωρίς να προκαλεί ενόχληση. Κατάλληλο για μέτρηση 
θερμοκρασιών μετώπου, επιφανειών και χώρου!

Μπορείτε να δείτε τα φαρμακεία-μέλη του δικτύου  στο
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-40%

-45%

-20%-25%

-30%

2,65€

2,12€
9,30€

7,44€
58,59€

43,94€

5,86€

4,10€

 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.

www.advancehealth.gr

25,11€

15,07€
4,82€

2,89€
5,59€

3,35€
4,28€

2,57€

 White Glo - Η εξιδεικευμένη οδοντόκρεμα λεύκανσης 
Η White Glo είναι η πιο διάσημη μάρκα λευκαντικής οδοντόκρεμας στην Αυστραλία και διατίθενται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως. Το 
ολοκληρωμένο σύστημα στοματικής υγιεινής της White Glo καλύπτει κάθε εξειδικευμένη ανάγκη και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει φυσική 
λευκότητα και τα πιο λαμπερά χαμόγελα. 


