vagy a szabadtéri
aktivitások
kedvelőinek
szánt

50

NYEREMÉNY egyikét

Részletek a patikákban.
Az akció érvényes 2021.
május 1- június 30. között.

40%

Ajánlatok, melyek
mozgásba hozzák.

- ig
terjedő
ÁRKEDVEZMÉNYEK

-40%

SPECIÁLIS

Segít csökkenteni
a fáradtságot és
a kimerültséget

Supradyn Energy
Q10-koenzim
x 30 kapszula

ÁR

Megszünteti az
izomgörcsöket és
csökkenti az
izomfáradtságot

47.00 lej

Zdrovit
Izomgörcs ellen

28.20 lej
Hozzájárul az ízületek
normális működéséhez

SPECIÁLIS

Támogatja az immunrendszert
és a csontok egészségét

-40%

ÁR

Supramax
ízületek

Supradyn
Junior

59.90 lej
A legfontosabb multivitaminok
napi forrása

-20%

Cavit Junior
Cavit Felnötteknek

Biztosítja a megfelelő vénás
keringést

2+1

Devaricid

Celadrin
+ Colafast

15.20
-15%

csomag ára

-20%

csomag ára

52.00 lej
Segít megőrizni az ízületek
és a csontok egészségét

ESI
No Dol

45.60 lej

24.00 lej

14.40 lej
Hozzájárul az ízületek
védelméhez és mobilitásához

1+1

lejtől kezdődő ár/db.

19.80 lej

34.85

lejtől kezdődő ár/db.

Csökkenti a fáradtságot és
a kimerültséget

Az egészséges ízületekért

-35%

Magnevie Stress Resist
Magnevie Express

36.00 lej

28.80 lej

Proenzi ArtroStop
krém

49.00 lej

31.85 lej

Jelen kereskedelmi katalógusban szereplő ajánlatok, a speciális Richter kampány kivételével, a Gedeon Richter Farmacia S.A. által kibocsátott hűségkártya
tulajdonosok számára érvényesek 2021. május 1- június 30. között, a készlet erejéig. A Gedeon Richter Farmacia S.A. által kibocsátott hűségkártyát igénylés
esetén ingyenesen állítják ki minden ügyfél számára, a hozzájárulási űrlap kitöltése nyomán. Jelen szórólapon szereplő kedvezmények más, pillanatnyilag
érvényes akciókkal, vagy a hűségkártya nyújtotta előnyökkel nem vonhatók össze, és nem vonatkoznak a promóciós csomagokra. Egyes promóciók a Gedeon
Richter Farmacia S.A. kezdeményezésére meghosszabbíthatók. A tájékoztatóban feltüntetett összegek lejben vannak kifejezve és tartalmazzák az általános
forgalmi adót. A termékek feltüntetett árai már tartalmazzák az érvényes kedvezményeket. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által
rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. A képek a termékekről/ajándékokról tájékoztató jellegűek, a termékek fényképei szerződéses
kötelezettségnek nem minősülnek. Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos, kiegyensúlyozott étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót
vagy a termék csomagolásán lévő információkat. A promócióban szereplő termékek teljes listája, igény esetén elérhető a Richter patikákban.

A táplálkozási
szakértő tanácsa
LIANA CONȚIU

Hogyan tegyen szert energiára a táplálékból?
A tavasz kellene legyen az az időszak,
amikor úgy érezzük, hogy tele vagyunk
élettel és energiával, csakhogy a hirtelen hőmérséklet változások, a tavaszi fáradtság és a több mint egy éve
tapasztalt érzelmi leterheltség miatt
fáradtnak és gyengének érezhetjük
magunkat.
Azonban nem szabad feladnunk, és
megpróbálhatunk energiát nyerni a
kéznél levő egyszerű dolgokból, melyhez csak akaratra van szükség. A
sporton, a pihenésen vagy az étrendkiegészítőkön kívül, az étrend az, ami
segít abban, hogy jobban érezzük magunkat és növelheti, valamint fenntarthatja energiaszintünket.
A táplálékok mennyisége és típusa
fontos szerepet játszik a mindennapi állapotunkban, egyes táplálékok
pedig tartalmazzák azokat a kulcsfontosságú tápanyagokat, melyeknek
köszönhetően egész nap megőrizhetjük a koncentráció képességünket és
életerőnket.
Lássuk, mi segíthet:
Tojás – táplálkozási szempontból az
egyik
legkomplexebb,
legkiválóbb
minőségű
étel.
Fehérjetartalma
révén energiát ad és fenntartja a jóllakottság érzetet. A leucin, egy esszenciális aminosav, fontos szerepet
játszik a glikémiás anyagcserében, és
ezt tudományos tanulmányok is bizonyítják. Ezen kívül, a tojás gazdag
B-vitaminokban, melyek fontos enzimatikus szerepet töltenek be az energiaszerzésben.
Alma – az egyik legnépszerűbb
gyümölcs, kiváló szénhidrát- és rostforrás. A magas cukor- és természetes
rosttartalma miatt az alma lassan

és tartósan képes energiát felszabadítani.
Magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik. Kutatások kimutatták, hogy
az antioxidánsok képesek lelassítani a
szénhidrátok emésztését, így az energia felszabadítása hosszabb ideig tart.
Javasoljuk, hogy a héjával együtt fogyassza az almát, hogy ennek rosttartalma is hasznosuljon.
Joghurt – a természetes, közepes
zsírtartalmú
joghurt
fogyasztása
ajánlott. Kerülje a 0% zsírtartalmú és
feldolgozott lekvárok hozzáadásával
készült joghurtok fogyasztását. Az ízét
akár Ön is kellemesebbé teheti friss
gyümölcsök hozzáadásával. De térjünk
vissza a lényegre: a joghurt szénhidrátok cukrok (pld. laktóz) formájában
vannak jelen, és amikor a szervezet
lebontja azokat, energiával látnak el.
Banán – talán a legjobb és a leggyorsabban hasznosuló energiaforrás. Összetett szénhidrátokat, káliumot és B6-vitamint tartalmaz, melyek
mind hozzájárulhatnak az energiaszint
növeléséhez.
Ezeket a táplálékokat kedvünk szerint
szinte naponta fogyaszthatjuk, biztosítva ezzel a garantált életerő-adagot. Elengedhetetlen szokás a vízfogyasztással biztosított hidratálás. A víz
létfontosságú az élet számára, számos sejtfunkcióban szerepet játszik,
beleértve az energiatermelést is. Vízfogyasztással elkerülheti a kiszáradást
azáltal, hogy vizet fogyaszt akkor is, ha
nem szomjas. Próbáljon rendszeresen
vizet inni a nap folyamán.
Energiával teli tavaszt kívánunk!

Mobilitás és energia
Supradyn Energy
Q10-koenzim

Calcidin

x 56 filmtabletta

x 15 pezsgőtabletta

Támogatja a
csontrendszer
működését

A lényeges multivitaminok
és ásványi anyagok
kombinációja az energiaszint
fenntartásához

30% árkedvezmény

20% árkedvezmény

régi ár

régi ár

39.00

31.00

27.30
LEJ/db

30% árkedvezmény

21.70
LEJ/db

Dolorgiet

Alive!

Segítség az
izomfájdalmak, az
akut ízületi fájdalmak,
zúzódások kezelésében

Mega-tápanyag az
optimális energiaszintért
és immunitásért

régi ár

régi ár

33.00

69.00

26.40
LEJ/db

20% árkedvezmény

55.20
LEJ/db
Fleximobil

x 60 kapszula

Növeli az ízületek
hajlékonyságát

régi ár

120.00

25% árkedvezmény

90.00
LEJ/db
Vitamax

x 15 lágy kapszula
A fáradtság, gyengeség,
kimerültség kezelésére

régi ár

36.00

25% árkedvezmény

27.00
LEJ/db

Artro Force
+ D3-vitamin

Esi Ginseng Plus
Pocket Drink

Támogatja az ízületek
egészségét és a mobilitást

Ginzeng és Szibériai Ginzeng,
hasznos fizikai és szellemi
fáradtság esetén

x 60 filmtabletta

25% árkedvezmény

16 buc x 10 ml

régi ár

régi ár

78.00

35.00

58.50
LEJ/db

15% árkedvezmény

29.75
LEJ/db

Mobilitás és energia
Selezin ACE Complex

Litorsal

x 30 kapszula

x 24 pezsgőtabletta

Szabadgyökök elleni
védelem. Haj, bőr és
köröm számára.

30% árkedvezmény

Elősegíti az elektrolitegyensúly fenntartását,
hidratálja a szervezetet

régi ár

régi ár

44.42

31.00

31.09
LEJ/db

25% árkedvezmény

Ostart Complex Ca +
O
Mg + Zn + Se + D3

23.25
LEJ/db
Calcivid Citrat

x 30 tabletta

x 20 filmtabletta
A kalciumbevitel
pótlására

Ásványi anyagok,
oligoelemek és D3-vitamin
kiegyensúlyozott kombinációja

20% árkedvezmény

régi ár

régi ár

16.00

30.10

12.80
LEJ/db

25% árkedvezmény

22.58
LEJ/db

Marslakócskák Gummy
echinaceával

Q10-koenzim
+ Karnitin

x 60 zselé

x 30 kapszula
Erős formulát tartalmaz,
különösképpen az intenzív fizikai
aktivitást végzők számára ajánlott

Vigyázzon gyermeke
immunitására!
Nap mint nap!

régi ár

ajándék
gyerek arcmaszk

55.94
LEJ/db

55.00

20% árkedvezmény

44.00
LEJ/db

4.75
lejtől kezdődő
ár/db.

Veroval
V
Vérnyomásmérők

15% árkedvezmény
a megjelölt termékekre

199.75
lejtől kezdődő
ár/db.

Medel
V
Vérnyomásmérők

25% árkedvezmény

147.80
lejtől kezdődő
ár/db.

Más szezonális akciók
Maraton Forte

Vichy Dercos Aminexil
Clinical 5 férfiak számára
x 21 ampulla

A szexuális
teljesítmény növelésére

Többszörös hatású
hajhullás elleni
kezelés férfiaknak
régi ár

249.00

39.95

15% árkedvezmény

lejtől kezdődő
ár/db.

25% árkedvezmény

186.75
LEJ/doboz

Slaboficat Slim

Laxacutin

Elősegíti a máj egészségének
fenntartását és az optimális
testsúly megőrzését

Elősegíti a normális
bélműködést

x 30 kapszula

15% árkedvezmény

x 14 tabletta

régi ár

régi ár

33.00

15.00

28.05
LEJ/db
Optisomn

25% árkedvezmény

11.25
LEJ/db

x 28 filmtabletta

Prostenal Control/
Prostenal Night

Természetes összetevőkből
álló komplex, mely javítja
a természetes alvás
minőségét

Támogatja a prosztata
megfelelő működését

20% árkedvezmény

x 30 tabletta

régi ár

régi ár

31.00

69.00

24.80
LEJ/db

30% árkedvezmény

Sinulan Forte
Allergy spray

Vizik irritált és
vörös szemre

15% árkedvezmény

szemcsepp x 10 ml

x 15 ml

Hidratálja, nyugtatja és
ápolja a szaruhártya
felületét

Csökkenti az allergiás
tüneteket

régi ár

régi ár

36.00

45.00

30.60
LEJ/db

20% árkedvezmény

Nervocalmin Könnyű
Álom
Álo + macskagyökér

36.00
LEJ/db
Memoplus

x 30 kapszula

x 20 lágy kapszula

Jobb memória, több
koncentráció, jobb
teljesítmény!

Enyhíti az alvászavarokat
és segíti a test ellazítását

15% árkedvezmény

48.30
LEJ/db

régi ár

régi ár

24.00

27.50

20.40
LEJ/db

30% árkedvezmény

19.25
LEJ/db

20%

ÁRKE
DVEZ
MÉNY

Szezonális szemallergiák
A tavaszi szezonban jelentősen
megnövekszik a pollen és az allergének
mennyisége a levegőben, kellemetlen
tüneteket okozva az allergiára hajlamos
személyek esetében.
AZ ALLERGIÁK ÉS KIVÁLTÓ TÉNYEZŐIK
Az allergia egy kóros immunválasz azokra
a környezetben jelen levő anyagokra,
melyek az emberek többsége számára
ártalmatlanok. Ezeket az anyagokat
allergéneknek nevezzük, melyek többfélék
lehetnek: virágpor, házi poratka,
penészgomba, állatoktól származó
hámrétegdarabkák, élelmiszerek, rovarok,
gyógyszerek, stb. Az allergénekkel
többféle módon érintkezünk – levegőn,
ételen, szúráson vagy injekción keresztül,
a bőrrel vagy a szem, az orr és a hörgők
nyálkahártyájával való kontaktus által.
AZ ALLERGIÁK LEHETNEK:
Szezonálisak - a tünetek tavasszal, nyáron
vagy ősszel jelentkeznek, és a pollen vagy
a penészspórák váltják ki. A tavasszal
jelentkező allergiákat szénanáthának vagy
allergiás náthának nevezik.
Állandók - a tünetek egész évben
jelentkeznek és házi atkák, por, állatszőr,
stb. váltják ki.
Létezik egy genetikai hajlam az allergiás
reakciók kialakulására, viszont gyakran
találkozhatunk olyan esettel is, amikor
családi allergiás kórtörténet hiányában
egyes személyek allergiássá válnak.
Becslések szerint a világ lakosságának
40%-a allergiás. Életünk során bármikor
allergiássá válhatunk, az allergológiai
szakorvosi konzultáció és a speciális
vizsgálatok pedig bármely életkorban
ajánlatosak.
A SZEMALLERGIA
A szemallergiát „allergiás kötőhártyagyulladásnak” is nevezik. Mint minden más
allergiás reakciót, ezt is az immunrendszer
agresszív válasza okozza, a szemek
hisztamin nevű anyagot termelnek
az allergén elhárítása érdekében. A
szem irritált, vörös lehet, könnyezés
vagy viszkető érzés léphet fel. Ez az
utóbbi tünet további komplikációkat
eredményezhet maga a szemek
dörzsölése által, mely hatással van a szem
finom strukúrájára.
Allergiás lehet:

A fű, a virágok és a fák pollenjére - mely
a leggyakoribb szemallergia és szezonális
allergiás kötőhártya-gyulladás néven ismert.
Nagyon agresszív allergénnel rendelkezik
a parlagfű, egy olyan növény, mely nagy
mennyiségű pollenszemcséket bocsát ki a
levegőbe, különösen a légszennyezés és a
meleg hatására. Ez a pollen képes súlyos
fokú kötőhártya-gyulladást, náthát, de
asztmás tüneteket is kiváltani.
Porra, házi kedvencek szőrére és más, belső
térben jelen levő allergénekre - egész évben
szemallergiát okozhatnak, melyet krónikus
kötőhártya-gyulladásnak hívnak.
Sminktermékekre, parfümökre vagy egyéb
vegyi anyagokra - kontakt-kötőhártyagyulladásnak nevezzük.
A SZEMALLERGIA MEGELŐZÉSE ÉS
GYÓGYMÓDJAI
A szemtünetek nehezebben tarthatók
kontroll alatt. Nagyon fontos, hogy
megpróbáljuk megőrizni a szem
nyálkahártya-burkolatának épségét.
Válasszon olyan terméket, mely támogatja
az irritált kötőhártya regenerációs
folyamatát, mely védőszűrőt képez az
allergének ellen (akár pollenről, akár
házi poratkáról vagy állati eredetű
hámrétegdarabkákról beszélünk), mely
alkalmas közepes vagy hosszú ideig tartó
használatra, valamint nyugtató hatású,
annak érdekében, hogy elkerüljük a
dörzsölés vagy nyomogatás által okozott
szemsérüléseket.

Általános tippek
Viseljen napszemüveget, ha szabadba megy. Ily
módon megakadályozza, hogy a pollen vagy az
allergének a szembe jussanak.
Öblítse le szemeit tartósítószereket nem tartalmazó sóoldattal, vagy helyezzen rájuk hideg és
nedves törülközőt.
Használjon nedvesítő szemcseppet (műkönnyet), mely benedvesíti a száraz szemet és távol
tartja az allergéneket.
Vegye le a kontaktlencséket.
Bármilyen bosszantó is a viszkető érzés, próbálja meg elkerülni a szemek dörzsölését.
A szőnyegeket rendszeresen porszívózza fel,
vagy váltson laminált padlóra vagy parkettára.
Vezetés közben tartsa csukva az ablakokat és
szereltessen szűrőt a klímaberendezésre.

régi ár

40.00

34.00
LEJ/db

15% árkedvezmény

Szépségápolás
Vichy Dercos
samponok

Vichy Dercos Aminexil Clinical 5
hölgyeknek
x 21 ampulla

Többszörös hatású
hajhullás elleni kezelés
nőknek
régi ár

25% árkedvezmény
a megjelölt termékekre
az akciós termékek kivételével

249.00

44.25

lejtől kezdődő
ár/db.

25% árkedvezmény

186.75
LEJ/db

La Roche-Posay Toleriane
Ultra krém

La Roche-Posay
Anthelios

Érzékeny bőrre

Fényvédelem minden
bőrtípusra

x 40 ml

régi ár

91.00

35% árkedvezmény

59.15
LEJ/db

25% árkedvezmény
a megjelölt termékekre
az akciós termékek kivételével

48.00

lejtől kezdődő
ár/db

Bioderma Sensibio
AR krém

Bioderma Photoderm Max
Aquafluide SPF 50+

Csökkenti és megelőzi az
ideiglenesen jelentkező vagy
állandó jellegű bőrpírt

Maximális fényvédelem, ultra-folyékony,
könnyed textúra, dry touch hatással

x 40 ml

30% árkedvezmény

x 40 ml

régi ár

régi ár

82.00

63.50

57.40
LEJ/db

25% árkedvezmény

47.63
LEJ/db
Vizik száraz és
fáradt szemre

Transpiblock

(tusfürdő gél, deo spray és
golyós dezodor)

szemcsepp x 10 ml
Hidratálja, nyugtatja és ápolja a
szaruhártya felületét

A túlzott izzadás ellen

régi ár

15% árkedvezmény
a Transpiblock termékekre

28.90
lejtől kezdődő
ár/db

36.00

15% árkedvezmény

Intimohelp hipoallergén
emulzió

Urinal Akut

x 10 tabletta

x 400 ml

Támogatja a húgyutak
és az immunrendszer
egészségét, csupán napi 1
tabletta szedése mellett

Hipoallergén intim
higiéniai emulzió

20% árkedvezmény

30.60
LEJ/db

régi ár

régi ár

27.00

51.00

21.60
LEJ/db

1+1 ajándék

48.45

LEJ/csomag

Anya és gyermek
Avent
cumisüvegek

25% árkedvezmény
a megjelölt termékekre

36.00

lejtől kezdődő
ár/db.

Avent
bögrék

25% árkedvezmény
a megjelölt termékekre

28.88

lejtől kezdődő
ár/db.

Baby Nova
cumisüvegek

Huggies vízhatlan
gyerek pelenkák

17.85

31.50

régi ár

15% árkedvezmény
a Baby Nova cumisüvegek

lejtől kezdődő
ár/db.

15% árkedvezmény
a megjelölt termékekre

Prevomit Kids

Actival Junior
Gummy

x 6 nyalóka

x 50 gumitabletta

A kellemetlen tünetek (émelygés,
szédülés), utazási betegség vagy
magasság által okozott rosszullét
csökkentésére

Támogatja az immunrendszert

régi ár

régi ár

20.00

44.00

15.00
LEJ/db

25% árkedvezmény

26.78
LEJ/db

25% árkedvezmény

33.00
LEJ/db
Bebicina

Bioderma Photoderm
Kid SPF 50+
x 150 ml

Fiziológiás oldat és
tengervíz

Maximális fényvédelem
játékos hab formában
régi ár

74.50

25% árkedvezmény

55.88
LEJ/db

30% árkedvezmény
a Bebicina termékekre

Osmoforce kids
nyugató gél

7.70

lejtől kezdődő
ár/db.

Arnikids
árnika gél

x 75 ml

x 20 ml
Rovarcsípés, ütés,
zúzódás, izomfájdalom
esetére

25% árkedvezmény

régi ár

régi ár

35.87

9.00

26.90
LEJ/db

15% árkedvezmény

7.65
LEJ/db

A pattanásokról és
a problémás bőr ápolásáról
A pattanásokról…
A pattanásodásra való hajlam majdnem
az összes serdülőkorú fiatalt érinti az
előpubertás és a pubertáskor idején,
túlsúlyban a fiatal fiúk esetében (>95%) a
Lahfa 2001-es kiadása szerint (Magazine
bedc, 9. kötet, 3. sz.).
Noha a fiúkhoz képest kevésbé érintettek,
a lányok (85%-os pattanásodásra való
hajlammal) jobban aggódnak a foltok és
a mitesszerek miatt, és ők a problémás
bőrre kifejlesztett bőrápolási termékek fő
fogyasztói (Cosmétique magazin, 2001.
június).
Néha a bőr egyensúlyzavarai
felnőttkorban is megmaradnak (15%-os arányban) és pattanásszerű
bőrhibák megjelenését idézik elő, amelyek
gyakran a stresszes időszakokkal vagy
életmódváltással állnak kapcsolatban
(például: diéta vagy gyógyszeres kezelés).

Hogyan befolyásolja a
táplálkozás a bőrét?
A táplálkozás rendkívül fontos szerepet
játszik a pattanások elleni küzdelemben,
ezért kiegyensúlyozott étrendre
van szükség ennek az állapotnak a
leküzdéséhez.
Az összetett szénhidrátokat tartalmazó
és alacsony glikémiás indexű ételek
fogyasztása jelentősen csökkenti a
pattanások megjelenésének kockázatát.
Ezért tanácsos a lehető leggyakrabban
a következő ételeket fogyasztani: teljes
kiőrlésű gabonafélék, hüvelyesek,
feldolgozatlan gyümölcsök és zöldségek.
Fontos tudni azt is, hogy a cinkben, a
zsírban oldódó A- és E-vitaminokban,
B-vitaminokban és antioxidánsokban
gazdag táplálékok kedvező hatásúak a
bőrre, mivel ezek a táplálék komponensek
hozzájárulhatnak a gyulladás
csökkentéséhez.
Az akné patofiziológiájának
azonosításában elért eredmények
lehetővé teszik a kozmetikai szakemberek
számára, hogy hatékonyabban
beavatkozhassanak a pattanásodás
korai szakaszában és az érzelmi alapon
kiváltott aknés időszakokban. Így speciális
termékeket fejlesztettek ki a problémás
bőr ápolására.

Acnemium
a problémás bőr kezelésére kifejlesztett
*teljes termékcsalád (étrend-kiegészítő és
dermokozmetikumok): faggyú túltermelés,
kitágult pórusok, mitesszerek, fehér
pöttyök.
*étrend-kiegészítő és dermokozmetikumok
Acneminum 30 tabletta
– pattanásos bőrre
Ez egy olyan étrend-kiegészítő, amelynek
összetevői antioxidáns, méregtelenítő és
bőrvédő tulajdonságaik révén elősegítik a
bőr egészségének megőrzését.
Összetevők: háromszínű árvácska
kivonat, gyermekláncfű kivonat, zöld tea
kivonat, cink, B3- és B6-vitaminok.
Ajánlott adagolás:
1 tabletta naponta.
Ez egy étrend-kiegészítő. Olvassa el
figyelmesen a csomagoláson található
információkat.
Az Acneminum Specialist Problémás
Bőrre dermokozmetikai termékcsalád
3 komponens kombinációjára alapul
(oleanolsav, nordihidro-gvajatrétsav
és ozmotikus gél), melyek a bőrhibák
csökkentésében játszanak szerepet.
Az oleanolsav, nordihidro-gvajatrétsav
(NDGA) és ozmotikus gél kombinációja
szabályozza a faggyúmirigyek működését,
kiegyensúlyozza a szarusodási folyamatot
és irritáció-csökkentő hatású.

ACNEMINUM SPECIALIST PROBLÉMÁS BŐRRE
termékcsalád tartalmazza a teljes termékskálát a komplett
bőrápolási programhoz.
1. LÉPÉS: TISZTÍTÁS

Micellás víz 200 ml gyengéden tisztítja és mattítja a bőrt
anélkül, hogy sérülne a bőr hidrolipid filmrétege
Használati mód: nedvesítsen be egy sminkeltávolító korongot
és tisztítsa meg az arcát, szemkörnyékét, ajkait.
NEM igényel öblítést. Naponta 1-2 alkalommal alkalmazható.
Arcradír gél 125 ml - eltávolítja a szennyeződéseket,
csökkenti a mitesszereket és a pattanás utáni hegeket.
Használati mód: vigyen fel egy kis mennyiségű gélt a
benedvesített arcra, körkörös mozdulatokkal, elkerülve
a szem környékét, majd alaposan öblítse le. Mindennapi
használatra.

2. LÉPÉS: NAPI ÁPOLÁS

Nappali mattító krém 30 ml - hidratál, szabályozza a
faggyúfelesleget, csökkenti az oxidatív stresszt.
Használati mód: naponta, tiszta arcra, elkerülve a szem
környékét. Tökéletes sminkalap.

Éjszakai méregtelenítő krém 30 ml - eltávolítja a
méreganyagokat a bőrről, csillapítja az irritációt,
regenerálja a bőrt.
Használati mód: este, az előzetesen megtisztított bőrre.

3. LÉPÉS: KÜLÖNLEGES ÁPOLÁS

PATTANÁS ELLENI SZÉRUM KORREKTOR 10 ML - csökkenti
a helyi bőrhibákat, csillapítja a bőrpírt és az irritációt.
Használati mód: Helyileg vigye fel az érintett bőrfelületre,
elkerülve a szem- és ajakkörnyéket.

28,03 LEJTŐL KEZDŐDŐ ÁRAK/DB.

Értesítés jogosultja és Forgalmazó: AFLOFARM ROMANIA SRL
Dr. Robert K. Koch út 8. sz., 5. kerület, 050528, Bukarest, Románia
www.aflofarm.ro; e-mail: office@aflofarm.ro

Fog- és Szájápolás
AftiBLOCK
szájspray
x 20 ml

A fájdalom helyén
védőréteget képez, ezáltal
enyhíti a fájdalmat

Lacalut Aktiv
Remineralizálja a fogak
felületét, ápolja és fényesíti
a fogakat, megakadályozza
a fogállományból az ásványi
anyagok távozását

régi ár

29.00

20% árkedvezmény

23.20
LEJ/db

20% árkedvezmény

Corega Confort
krém

Corega
Dupla Erő

x 40 g

20% árkedvezmény

11.20

lejtől kezdődő
ár/db.

x 30 tabletta

régi ár

régi ár

31.00

31.50

24.80
LEJ/db

25% árkedvezmény

23.63
LEJ/db

Sensodyne
Advanced Clean

Parodontax
Whitening

x 75 ml

fogkrém x 75 ml

20% árkedvezmény

régi ár

régi ár

23.50

22.00

18.80
LEJ/db

Aquaint
fertőtlenítő folyadék

x 50 ml
100%-ban természetes,
antibakteriális hatású, néhány
másodpercen belül megöli a
baktériumok 99,9%-át

25% árkedvezmény

17.60
LEJ/db

Paranix szúnyog elleni
folyadék, gyerekeknek
x 125 ml

régi ár

régi ár

23.00

40.00

17.25
LEJ/db

Moscut
szúnyog elleni folyadék
x 85 ml

20% árkedvezmény

20% árkedvezmény

15% árkedvezmény

34.00
LEJ/db

Autan Multi-Insect
folyadék
x 100 ml

régi ár

régi ár

20.00

28.50

16.00
LEJ/db

25% árkedvezmény

21.38
LEJ/db

Hamarosan, a Richter patikákban: Az egészséges szív hónapja.
Részletek és speciális ajánlatok július 1-jétől!

