MARRASKUUN Avainasiakastarjoukset

17,50€

7,90

7,20

15,90

28,90

18,90

NASO SEESAMIÖLJY
TAI SEESAMIÖLJY
FRESH, 10 ml
Seesamiöljyä sisältävä
nenäsuihke kosteuttaa
ja voitelee nenän kuivia limakalvoja. Sopii
koko perheelle.

MULTIVITA OMEGALIVE
STRONG, 100 kaps.
Korkea omega-3-pitoisuus. Kapseli on
helppo niellä ja se
sopii käytettäväksi
yhdessä vitamiinivalmisteiden kanssa.

BIORION STRONG, 5 mg,
60 kaps.
Monipuolinen ravintolisä
hiusten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.
Yhdestä päivittäisestä
kapselista runsaasti biotiinia, seleeniä ja sinkkiä.

AVÈNE XERACALM
BALM TAI CREAM,
200 ml
Voiteet sopivat kasvoille
ja vartalolle. Ne lievittävät
tehokkaasti ihon kutinaa
ja ravitsevat kuivaa ja
erittäin kuivaa ihoa.

18,90

11,90

25,90

15,-

34,90

MINISUN MONIVITAMIINI
VAHVA, 120 tabl.
Sisältää vahvan
annoksen erityisesti
vastustuskykyä vahvistavia vitamiineja,
ubikinoni Q10:tä ja
mustikkauutetta.

BEPANTHEN EYE SILMÄTIPAT,
20 x 0,5 ml
Silmätipat kuiville,
ärtyneille ja väsyneille
silmille. Kaksoisvaikutteiset tipat kosteuttavat nopeasti ja hoitavat
pitkäaikaisesti. Säilöntäaineeton.

BETHOVER B12 +
FOOLIHAPPO
150 tabl.
Monipuolinen yhdistelmävalmiste muistin
tueksi. B12-vitamiini
edistää hermoston
normaalia toimintaa.

FLUACUTE ZINC + KOLME ERI
MAKUA, 20 ml
Kätevä suusuihke
lyhentää flunssan
kestoa ja lievittää
oireita. Makuina
anis, mustaherukka
ja sitruuna-inkivääri.

17,80

19,90

20,-

7,90

SB12 WHITE, DUO,
MILD TAI MINT &
MENTHOL 500 ml
SB12-suuvesi ei
ainoastaan peitä,
vaan ehkäisee pahanhajuista hengitystä
tutkitusti 12 h ajan.

IDOFORM, 100 kaps.
Maitohappobakteeri-valmiste päivittäiseen
käyttöön koko perheelle (+3v.). Kasviperäisen
kapselin voi myös
avata.

MINISUN D, 20 mikrog,
300 tabl.
Minisun D-vitamiinit
on helppo tapa
varmistaa riittävä
D-vitamiinin saanti
ympäri vuoden.

YOTUEL CLASSIC TAI
PHARMA, 50 ml
Puhdistaa ja valkaisee hampaita
tehokkaasti. Poistaa tummentumia
hampaan pinnalta
hellävaraisesti.

10,50 e (39,50 e/kg)

AQUALAN DUO, 200 g
Suojaava ja kevyt
tehokosteuttaja, jossa
20 % glyserolia. Pehmentää ihoa ja lisää
sen kimmoisuutta.
Sopii koko keholle.

21,90 e (135 e/kg)

20,55 e (35,60 e/l)

9,10 e (720 e/l)

13,55 e (1190 e/l)

24,90 e (829,17 e/kg)

21,60 e (111,19 e/kg)

29,90 e (539,58 e/kg)

23,80 e (555,56 e/kg)

39 e (1376,19 e/kg)

20,60 e (750 e/l)

9,30 e (158 e/l)

TARJOUSHINNAN ALAPUOLELLA SULUISSA OLEVA HINTA ON TUOTTEEN KESKIMÄÄRÄINEN NORMAALIHINTA AVAINAPTEEKEISSA.

23,65 e (94,50 e/l)

eusKaun us
tarjo

45 e (698 e/kg)
VICHY NEOVADIOL
MAGISTRAL
HOITOVOIDE, 50 ml
Ravitseva ja elinvoimaa
antava hoitovoide naisille
vaihdevuosien jälkeen.

eusKaun us
tarjo

