
*Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau 
farmacistului. 

Detalii pe www.sensiblu.com

GHIDUL PROMOŢIILOR
Promoţii valabile în perioada 01.09.2018-30.09.2018, în limita stocurilor disponibile

Ia-ţi cardul Sensiblu şi profită de ofertele din Ghidul promoţiilor

EAU THERMALE AVÈNE-
ÎNGRIJIRE
Profită de preţul special 
la Avène Cleanance gel 
curăţare 200 ml

/bucatăPreţ nou:

Preţ vechi: 

5899 2999
PREȚ AVANTAJOS

ASCOVIT-IMUNITATE
Ai grijă de sistemul 
imunitar cu ajutorul  
produsului Ascovit  
100mg 20 cpr.*

DR. HART-IMUNITATE
Profită de 30% reducere la 
Vitamina C efervescentă de 
la Dr. Hart*

1399
/bucatăPreţ nou:

-30%
Preţ vechi: 1999 549

/bucatăPreţ nou:

-30%
Preţ vechi: 784



Cumperi produse Fares  
în valoare de 25 lei şi primeşti  

CADOU  
un Ceai mai drag pentru copii

Ofertă valabilă în perioada 01.09.2018-31.10.2018  
pentru deţinătorii cardului de fidelitate Sensiblu, în limita stocurilor disponibile.  
Imaginile sunt cu titlu de prezentare.  

2500
/pachet

Activează-ţi opţiunea Econom şi beneficiezi de 15% reducere! Detalii în pagina 2*

Ofertele cuprinse în acest catalog comercial sunt valabile pentru deţinătorii cardului de fidelitate Sensiblu, în limita stocurilor disponibile. Cardul de fidelitate Sensiblu se emite gratuit, la cererea tuturor clienţilor interesaţi. 
Promoţiile din acest catalog nu se cumulează cu alte promoţii Sensiblu aflate în derulare sau cu beneficiile cardului de fidelitate Sensiblu. Unele promoţii se pot prelungi la iniţiativa Sensiblu. Preţurile din catalog sunt exprimate 

în lei şi includ TVA. Reducerile aplicate produselor sunt incluse în preţurile finale afişate. Reducerile prezentate se aplică la produsul cu valoarea cea mai mică sau celui de-al doilea produs, achiziţionate pe acelaşi bon fiscal. 
Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar. Imaginile produselor/cadourilor sunt cu titlu de prezentare, iar fotografiile produselor nu creează obligaţii contractuale. Pliant editat de 

S.C. Sensiblu S.R.L. Str. Ciobanului nr. 133, com. Mogoşoaia, jud. Ilfov. J23/673/2007. CUI 9378655 Cap. soc.: 52.627.320 lei. Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se 
recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

*Reducerea se acordă conform regulamentului cardului de fidelitate.

ALIVE-VITAMINE ŞI 
MINERALE
Profită de oferta la produsul 
Secom Alive  30 tb+ 10tb CADOU

5899
/pachet

CADOU 10 Tb

MAXI MAG-ANTISTRES/OBOSEALĂ
Ai grijă de tine cu produsele din gama 
MaxiMag

1649
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

MAGNEVIE-VITAMINE ŞI MINERALE
Ai grijă de tine cu Magnevie Express 20 plicuri şi 
primeşti CADOU o cutie identică

VITAMAX-VITAMINE ŞI MINERALE
Ai grijă de tine cu Vitamax Q10 15 cps. şi 
primeşti CADOU încă o cutie identică

3899
/pachet

1+1 CADOU

3299
/pachet

1+1 CADOU



REDUCERE LA VITAMINE ADULŢI ȘI COPII,
AI ENERGIE SĂ FACI T OT CE ÎŢI DOREȘT I

CU
 30%

Oferta este valabilă în perioada 01.09.2018-30.09.2018, în limita stocurilor disponibile, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu. Aceste produse sunt suplimente alimentare şi 
nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Daca apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă  

medicului sau farmacistului. Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.

668
/bucată

Preţuri începând cu:

Activează-ţi opţiunea Econom şi beneficiezi de 15% reducere! Detalii în pagina 2*



Ia-ţi cardul Sensiblu şi profită de ofertele din Ghidul promoţiilor

P
re

ţ 
no

u:

Preţ vechi:   6999

5249
/bucată

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe 
ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

DOPPELHERZ-CARDIO
Profită de oferta la produsele Doppelherz 
Omega 3 1400mg 30cps. şi Doppelherz 
Omega 3 Extra 1000mg 120cps.

EXTRAVALERIANIC-CARDIO
Profită de oferta la produsul Extravalerianic 
Cardio 30cps.

1959
/bucatăPreţuri începând cu:

-30%

1679
/bucatăPreţ nou:

-20%
Preţ vechi: 2099

FLUXIV/SILITHOR-PICIOARE GRELE/
PROTECŢIE HEPATICĂ
Ai grijă de sănătatea ta cu produsele Fluxiv 60cpr.
şi Silithor 30cps. şi primeşti CADOU încă o cutie 
identică

HEMOTREAT-HEMOROIZI
Bucură-te de pachetul Hemotreat 50ml + 
25ml CADOU

7999
/pachet

CADOU 25ML
5399

/pachet

1+1 CADOU



839
/bucată

Preţuri începând cu:

Pentru zile și nopți liniṣtite...
30% reducere

la produsele pentru somn şi stres

Oferta este valabilă în perioada 01.09.2018-30.09.2018, în limita stocurilor disponibile, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu. Aceste produse sunt suplimente alimentare şi 
nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Daca apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă  

medicului sau farmacistului. Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.

Ia-ţi cardul Sensiblu şi profită de ofertele din Ghidul promoţiilor



30% reducere  
la produsele pentru  

memorie şi circulaţie

Produsele participante la promoţie sunt: Ginkana Ginkgo Biloba 80mg pachet 30+30 cps., Ginkana 
Ginkgo Biloba 80mg 30 cps., Neurotonic Brain Tomic 30cps., Cosmopharm Super Lecitină 1200mg 
30cps., Ginkgo Biloba  60cpr. 1+1, Ginkgo Biloba 60cpr., GNC Brain Health Formula 60cpr., GNC 
Ginkgo Biloba Plus 120cps., GNC Odorless Super Galic 1100mg 100tb, Cerebro Mindbalance 30cps., 
Bio-Biloba 100mg 30cpr., Dopplherz Lecitină Forte 1200cps., Doppelherz Aktiv Lecitină+Gingko 
30cps., Secom Memo Rise 45cps.

1189
/bucată

Preţuri începând cu:

La Sensiblu îţi rezervi reţeta de-acasă. Detalii pe www.sensiblu.com

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe 
ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

GINKOPRIM-MEMORIE ŞI CIRCULAŢIE
Bucură-te de oferta la produsele GinkoPrim 
Max 120mg 60tb şi primeşti 30tb CADOU

7599
/pachet

CADOU 30tb

MILK THISTLE-PROTECŢIE HEPATICĂ
Ai grijă de tine cu produsele Milk Thistle Silimarină 
30cps., Milk Thistle Silimarină 90+30cps. şi 
primeşti CADOU o cutie identică

2399
/pachetPreţuri începând cu:

1+1 CADOU
TILMAN-TRUSA DE VACANŢĂ
Profită de oferta la Trusa de vacanţă  Protectis 
10cpr.+ Antimetil 30tb + Calmiderm 15g

4999
/pachet

PREŢ AVANTAJOS

EVITAL-PROTECŢIE HEPATICĂ
Ai grijă de sănătatea ficatului tău cu produsul 
Evital Hepatohelp 30cps. şi primeşti CADOU o 
cutie identică

3176
/pachet

1+1 CADOU



La Sensiblu îţi rezervi reţeta de-acasă. Detalii pe www.sensiblu.com

2599
/pachet



Oferta este valabilă în perioada 01.09.2018-30.09.2018, în limita stocurilor 
disponibile, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu. Lista completă 
a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe  
www.sensiblu.com şi/sau la cerere în farmaciile Sensiblu.

30% REDUCERE  
la produsele probiotice

1539
/bucată

Preţuri începând cu:

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău Standard  şi intră în posesia Cardului Silver

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe 
ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

SMIKACTIV GO – ANTIDIAREIC
Profită de reducerea la produsul SMIKACTIV 
GO 12plicuri

REHYDROL-SĂRURI REHIDRATARE
Ai grijă de sănătatea ta cu produsul Rehydrol 
Banana 10plicuri

SMECTIDRAL-ANTIDIAREIC
Profită de oferta la produsul Smectidral 
30plicuri

DIGENZYM-ENZIME DIGESTIVE
Profită de oferta la produsul Digenzym Digestiv 
fără zahăr 20cpr.

2639
/bucatăPreţ nou:

-20%
Preţ vechi: 3299

3149
/bucatăPreţ nou:

-25%
Preţ vechi: 4199

4499
/bucatăPreţ nou:

-25%
Preţ vechi: 5999

2079
/bucatăPreţ nou:

-20%
Preţ vechi: 2599



30% reducere  
pentru produsele de protecţie hepatică

Oferta este valabilă în perioada 01.09.2018-30.09.2018, în limita stocurilor disponibile, pentru posesorii cardului de fidelitate 
Sensiblu. Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea 
cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Daca apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farma-
cistului. Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în 

farmaciile Sensiblu.

1539
/bucată

Preţuri începând cu:

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău Standard  şi intră în posesia Cardului Silver

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se 
recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări 
neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

VEDIXIN-AFECŢIUNI OCULARE
Ai grijă de sănătatea ochilor tăi cu produsele 
Vedixin 30cps. şi Vedixin MAX 30cpr.

LAXACUTIN-CONSTIPAŢIE
Ai grijă de sănătatea ta cu produsele Laxacutin 14cpr. şi 
Laxacutin 28cpr.+14cpr.

2099
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

825
/bucatăPreţuri începând cu:

-50%



P
re

ţ 
no

u:

Preţ vechi:   14999

10499
/bucată

Activează-ţi opţiunea Econom şi beneficiezi de 15% reducere! Detalii în pagina 2*

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe 
ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

DR.HART-ARTICULAŢII 
SĂNĂTOASE
Ai grijă de sănătatea 
articulaţiilor tale cu Crema 
calmantă pentru articulaţii 
100ml de la Dr.Hart

7699
/bucatăPreţ nou:

-50%
Preţ vechi: 15399

2309
/bucatăPreţ nou:

-30%
Preţ vechi: 3299

DOPPELHERZ-ARTICULAŢII SĂNĂTOASE
Ai grijă de tine cu produsul Doppelherz System 
Kollagen 11000 Plus 20 fiole şi primeşti CADOU 
10 fiole

15999
/pachet

CADOU 10 fiole

PROENZI ARTHROSTOP-ARTICULAŢII 
SĂNĂTOASE
Bucură-te de oferta la produsul Proenzi ArthroStop 
cremă 100 ml şi primeşti cadou o cutie identică

3599
/pachet

1+1 CADOU

MOVIAL PLUS-
ARTICULAŢII SĂNĂTOASE
Profită de oferta la produsul 
Movial Plus 28 cps.



CADOU 
Growing Pet Hatch’em Magic

la achiziţia unui produs  
de copii Cosmopharm

Cadoul se oferă la achiziţia unui produs de copii de la Cosmopharm. La promoţie participă produsele: Cosmopharm Dino Vita-min 30 cpr., Cosmopharm Hydrababy  
sirop 125 ml, Cosmopharm Premium DHA 30 cps., Cosmopharm Prenatal 30 cpr., Cosmopharm Probiobaby 10 pl., Cosmopharm Sirop Advanced Kids Somnic 125 ml,  
Cosmopharm Sirop copii Calciu+D3+B12 125 ml, Cosmopharm Sirop copii Imunostim Jr. 125 ml, Cosmopharm Sirop copii nas & gât 125 ml.

2273
/pachet

Activează-ţi opţiunea Econom şi beneficiezi de 15% reducere! Detalii în pagina 2*

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe 
ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

La promoţie participă produsele: Evital FF Detoxase CT*10plic.*3gr , Evital FF
Super Ananas CT*10plic*10ml, Evital FF Super Frullato CT*10plic.*4gr, Evital FF
Super Orange CT*10plic.*3.7gr.

DR.HART-DURERI DE GÂT
Profită de 25% reducere la Drajeurile cu mentă 
şi vitamina C de la Dr. Hart

HERBAFLU SEPTOSOL-DURERI DE GÂT
Ai grijă de sănătatea ta cu produsul Herbaflu 
Septosol Albastru Metilen 20cpr.

1874
/bucatăPreţ nou:

-25%
Preţ vechi: 2499

P
re

ţ 
no

u:

Preţ vechi:   12699

5080
/bucată

/bucată799
PREȚ AVANTAJOS



Cumperi unul din 
produsele Secom® 

selecţ ionate 
 şi poţi câştiga un  

PREMIU INSTANT  
la fiecare achiziţ ie 

Promoţia este valabilă în perioada 01.09.2018-31.10.2018 în farmaciile Sensiblu, în limita  
stocului disponibil, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu. La promoţie participă  
produsele Secom: Colostrum cu probiotice 50 g, Colostrum Plus Probiotics Chewable 
Tabs 90 tb. masticabile, Vitamina D 29. ml, Vitamina D3 2000 ui Adulţi 30 cps., 
Multivitamine & Minerale 237 ml, First Defense 118.5 ml, System Well Ultimate Immunity 
cpr., Vitamina C 1000 mg 100 cps., Vitamin C 1000 mg 30 cps., Vitamina C copii 118.5 ml, 
Liposomal Vitamin C 500 mg 30 cps.

2399
/bucată

Preţuri începând cu:

fiecare!

Imunitate pentru

Activează-ţi opţiunea Econom şi beneficiezi de 15% reducere! Detalii în pagina 2*

Aceste produse sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc o alimentaţie variată şi echilibrată. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului sau a informaţiilor de pe 
ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. *Produsele participante la promoţie sunt: Humer Decongestionant Spray nazal*50ml, 
Humer Sinuzită Spray*15ml, Humer Spray Durere Acută în gât Faringită Fl*30ml, Humer Spray Stop Virus*15ml, Humer monodoze 100% apă de mare 18*5ml, Humer Spray 
Nazal adulţi 100% apă de mare Fl*150ml, Humer Spray Nazal copii 100% apă de mare Fl*150ml

HUMER-DECONGESTIONANTE/
RĂCEALĂ ŞI GRIPĂ
Profită de oferta la produsele 
selecţionate Humer*

2589
/bucatăPreţuri începând cu:

-30%

DORMAX/REVIDOX-AFECŢIUNI DIVERSE
Ai grijă de sănătatea ta cu produsele Dormax 14 cps. 
şi Revidox 30cps.

2449
/bucatăPreţuri începând cu:

-50%
KOSMODISK-DURERI MUSCULARE
Profită de oferta Kosmodisk Classic Set

12400
/bucatăPreţ nou:

PREȚ AVANTAJOS
Preţ vechi: 30999

URINAL-INFECŢII URINARE
Ai grijă de sănătatea ta cu produsul Urinal Akut 
10 tb şi primeşti CADOU încă o cutie identică

4099
/pachet

1+1 CADOU



10% discount şi multe alte beneficii! Detalii în pagina 2

5999
/pachet

Preţuri începând cu:

P
re

ţ 
no

u:

Preţ vechi:   24999

19999
/bucată



Ofertă valabilă pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu, în limita stocurilor disponibile. 
Produsele din imagine sunt cu titlul de prezentare Produsele Melvita se găsesc în farmaciile 
Sensiblu selecţionate. Detalii pe www.sensiblu.com/melvita

1299
/pachet

Preţuri începând cu:

french organic beauty care since 1983

1+1 Cadou
8609

/bucată

Preţuri începând cu:

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold



17249
/pachet

Preţuri începând cu:

1+50%  
reducere  
la al doilea produs  
din gama 
TIME CONTROL 

La promoție participă toate produsele din gama Time Control, în limita stocului disponibil,  
în farmaciile Sensiblu selecționate, pe baza cardului de fidelitate Sensiblu.

*Ofert\ valabil\ în limita stocului disponibil. Produsele L’Erbolario se g\sesc în farmaciile Sensiblu selec]ionate.  
Lista produselor participante la promo]ie este disponibil\ în farmacii [i pe www.sensiblu.com.  

Detalii pe www.sensiblu.com/l’erbolario. Urm\re[te-ne pe facebook.com/LErbolarioinSensibluRomania                   

25% reducere 
pentru produsele L'Erbolario de îngrijire a tenului*

2549
/bucată

Preţuri începând cu:

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold



*La promoţie nu participă pachetele. În promoţie sunt incluse produsele de îngrijire a tenului din gamele:  
 Bioderma Sebium şi loţiune micelară de 250ml şi 500ml, Biorga Hyfac, Biotrade Acne Out, Ducray Keracnyl, Eau Thermale Avene Cleanance 

(fără Cleanance gel 200ml), Triacneal şi Tolerance Extreme, Galenic Aqua Infini şi Ophycee, GH3 Derma+ (fără Activatorul Antirid), LRP 
Effaclar, Nivea Visage Q10 şi Uriage Hyseac, Crème D’Eau şi Apă Termală Micelară.

1499
/bucată

Preţuri începând cu:

30%  Reducere 
la produsele de îngrijire a tenului  

selectate*

6699
/pachet

Preţuri începând cu:

Ia-ţi acum cardul Sensiblu şi profită de promoţiile din Ghidul Promoţiilor 



*La promoţie nu participă pachetele. În promoţie sunt incluse produsele de protecţie solară din gamele:  
Eau Thermale Avène, Bioderma, Vichy, La Roche Posay, ACM, A-Derma, L’Erbolario, GH3 Derma+ Sun, Nivea, Uriage şi Dermagor.

750
/bucată

Preţuri începând cu:

50% REDUCERE
la produsele de protecţie solară selectate*

Ia-ţi acum cardul Sensiblu şi profită de promoţiile din Ghidul Promoţiilor 

*La promoţie nu participă pachetele. Reducerea este valabilă pentru produsele 
de 60ml şi 125ml. **La promoţie nu participă pachetele.

BIO-OIL–ÎNGRIJIRE CORP
Ai grijă de frumuseţea ta şi profită de 
oferta la Bio-Oil 60 ml şi Bio-Oil 125 ml*

A-DERMA–ÎNGRIJIRE CORP
Ai grijă de corpul tău şi profită de 
oferta la orice produs A-Derma 
Exomega**

3429
/bucatăPreţuri începând cu:

-30%

4274
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%



La promoţie nu participă pachetele. În promoţie 
sunt incluse produsele împotriva păduchilor 
de cap din gamele: Paranix, Dr. Hart, HelpicOn, 
Santaderm şi Dezanoplum.

30% Reducere
la produsele dedicate 
împotriva păduchilor  
de cap

909
/bucată

Preţuri începând cu: 2589
/bucată

Preţuri începând cu:

Reduceri între 20% şi 30% 
la produsele de îngrijire a părului selectate

La promoţie nu participă pachetele. În promoţie sunt incluse produsele de îngrjire a părului din gamele: Vichy Dercos şampon şi balsam, Biorga 
Cystiphane, Ecophane şi Sebophane, ACM Novophane, Klorane, GH3 Derma+ şampon şi Fiole împotriva căderii părului şi şampon antimătreaţă, 

Parusan, Seboderm şi Biotrade Sebomax.

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău Standard  şi intră în posesia Cardului Silver



REFRESHREFRESH

ÎNTR-O SECUND|
ÎNTR-O SECUND|

La promo]ie particip\ toate [ampoanele uscate din gama Batiste, 

în limita stocului disponibil, în farmaciile Sensiblu. Produsul 

cadou se poate alege între Batiste Mini Original 50 ml sau  

Batiste Mini Heavily Volume 50 ml,  

în limita stocului disponibil.

Cump\r\ oricare [ampon uscat 

Batiste [i prime[ti CADOU

un mini-size de 50 ml

2499
/pachet

Preţuri începând cu:

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău Standard  şi intră în posesia Cardului Silver



1014
/bucată

Preţuri începând cu:

4649
/pachet

Preţuri începând cu:

50% REDUCERE  
la oricare al doilea produs din gama Argan*

*Oferta este valabil§ în limita stocului disponibil. Produsele L’Erbolario se g§sesc în farmaciile Sensiblu selec]ionate.  
Detalii pe www.sensiblu.com/l’erbolario. Urm§re[te-ne pe facebook.com/LErbolarioinSensibluRomania                  

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold



Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold



3279
/bucată

Preţuri începând cu:

*Oferta este valabil§ în limita stocului disponibil. Produsele 
L’Erbolario se g§sesc în farmaciile Sensiblu selec]ionate.  
Detalii pe www.sensiblu.com/l’erbolario.  Urm§re[te-ne  

pe facebook.com/LErbolarioinSensibluRomania 

20% REDUCERE  
pentru deodorantele 

L’Erbolario*

PENTRU PĂR PUTERNIC  
ȘI SĂNĂTOS

www.facebook.com/remescarsensiblu

La promo]ie particip` doar produsul Remescar Varice 
pânz` de p`ianjen, în limita stocului disponibil. Promo]ie 
valabil` pe baza cardului Sensiblu.

1+1 CADOU
La achizi]ionarea unui Remescar Varice 

pânz` de p`ianjen îl prime[ti pe al doilea cadou

+

CADOU

12199
/pachet

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

/bucatăPreţ nou:

Preţ vechi: 

3799 1899
PREȚ AVANTAJOS



CADOU UN ȘAMPON FORTIFIANT
la achiziţia unui tratament împotriva căderii părului

PENTRU PĂR PUTERNIC  
ȘI SĂNĂTOS

Oferta este valabilă la achiziţia unui Ser anticădere păr 100 ml sau a unei  
Loţiuni anticădere păr 150 ml din gama APIVITA HAIR, iar cadoul constă  

într-un șampon fortifiant pentru femei sau șampon fortifiant pentru bărbaţi  
250 ml, la alegere. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.  

Promoţia nu se aplică produselor APIVITA PROPOLINE.

14499
/pachet

Preţuri începând cu:

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold



30% reducere 
la produsele pentru igienă orală selecţionate

Ofertă valabilă în perioada 01.09.2018-30.09.2018 pentru deţinătorii cardului de fidelitate Sensiblu, în limita stocurilor disponibile. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.  
Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.

532
/bucată

Preţuri începând cu:

4049
/pachet

Preţuri începând cu:

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

P
re

ţ 
no

u:

Preţ vechi:   2699

1399
/bucată



Ofertă valabilă în perioada 01.09.2018-30.09.2018 pentru deţinătorii cardului de fidelitate Sensiblu, în limita stocurilor disponibile. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.  
Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

ORAL B-IGIENĂ ORALĂ
Profită de reduceri între 25% şi 30% 
la produsele Oral B selecţionate*

ALWAYS-IGIENĂ INTIMĂ
Ai grijă de tine şi profită de oferta la 
produsele Always Sensitive single**

TAMPAX-IGIENĂ INTIMĂ
Profită de ofertă la toate produsele 
Tampax***

CAREFREE-IGIENĂ INTIMĂ
Bucură-te de oferta 
la produsele  Carefree 
selecţionate****

*Produsele participante la promoţie sunt: Oral B mătase dentară Essential Floss 50m, Oral B mătase dentară Satin Floss, Oral B Pro-Expert apă de gură 250ml, Oral B  
Pro-Expert apă de gură 500ml, Oral B Pro-Expert strong apă gură 500ml, Oral B Pro-Expert Strong apă gură 250ml, Oral B periuţă electrică D12-513W. **Produsele 
participante la promoţie sunt: Always Sensitive Ultra Plus *10buc, Always Sensitive Ultra Super Plus *8buc., Always Ultra Sensitive Night(7). ***Produsele participante la 
promoţie sunt: Tampax Regular Duo 16 buc., Tampax Regular single 8 buc., Tampax super duo 16 buc., Tampax Super single 8 buc. ****Produsele participante la promoţie 
sunt: Carefree Cotton fresh 20buc., Carefree Flexi Form White*18buc., Carefree Panty Liner aloe vera *20buc.

556
/bucată

-20%
Preţuri 
începând 
cu:

574
/bucată

-30%
Preţuri 
începând 
cu: 505

/bucată

-30%
Preţuri 
începând 
cu:

839
/bucată

până la -30%
Preţuri 
începând 
cu:



1462
/bucată

Preţuri începând cu:

Lista completă a produselor participante la această  promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.

R\sfa]\-]i bebelu[ul cu 
25% REDUCERE 

la produsele  
din gama accesorii

699
/bucată

Preţuri începând cu:

Între 25 [i 30% REDUCERE
la produsele pentru hran\ copii

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

PHILIPS AVENT-ACCESORII
Ai grijă de copilul tău cu produsele Philips 
Avent, pompe de sân şi recipiente pentru 
stocarea laptelui*

BIOCLIN-ACCESORII
Ai grijă de tine şi copilul tău cu produsele 
Bioclin selecţionate**

*Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe 
www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu. **La promoţie participă 
Multi-Mam Balm, Multi-Mam Lanolin, Multi-Mam Compresse şi Multi-Mam Baby 
Dent.

3839
/bucată

-20%
Preţuri 
începând 
cu:

3359
/bucată

-20%
Preţuri 
începând 
cu:

Lista completă a produselor participante la această  promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.



Între 25 [i 30% REDUCERE
la produsele pentru hran\ copii

Acumulează 4000 de puncte pe cardul tău Silver şi intră în posesia Cardului Gold

KLORANE BÈBÈ-ÎNGRIJIRE
Ai grijă de pielea delicată a bebeluşului tău 
cu produsele Klorane Bèbè*

A-DERMA-ÎNGRIJIRE
Ai grijă de copilul tău cu  produsele 
A-Derma Dermalibour selecţionate**

PAMPERS-ÎNGRIJIRE
Ai grijă de pielea delicată a bebeluşului tău 
şi profită de oferta la produsele Pampers 
selecţionate****

JOHNSON&JOHNSON BABY-ÎNGRIJIRE
Profită de oferta la produsele Johnson’s Baby 
selecţionate*

3599
/bucată

-25%
Preţuri 
începând 
cu:

PRODUSE PENTRU COPII 27

BIODERMA-ÎNGRIJIRE
Ai grijă de bebeluşul tău, iar la un produs 
de curăţare Bioderma ABC Derm 1L 
achiziţionat, ai 50% reducere la o cremă 
din aceeaşi gamă

HUGGIES LITTLE SWIMMERS ŞI PULL 
UPS-ÎNGRIJIRE
Îngrijire delicată pentru bebeluşi fericiţi***

2169
/bucată

-30%
Preţuri 
începând 
cu: 8149

/pachet

-50% la al 2-lea produs
Preţuri 
începând 
cu:

2159
/bucată

-20%
Preţuri 
începând 
cu: 1359

/bucată

-20%
Preţuri 
începând 
cu: 246

/bucată

-25%
Preţuri 
începând 
cu:

Lista completă a produselor participante la această  promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu.

*Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com sau, la cerere, în farmaciile Sensiblu. **La promoţie participă Dermalibour+ cremă, 
Dermalibour+ gel, Dermalibour+ Barrier cremă. ***La promoţie participă scutecele Huggies Little Swimmers şi Huggies Pull Ups. ****La promoţie participă scutecele Pampers Pants şi 
Pampers şerveţele Fres Duo 128 buc.



531
/bucată

Preţuri începând cu:

30% REDUCERE LA PRODUSELE  
PENT RU ST IMULAREA IMUNITĂŢII

AVEM GRIJĂ SĂ N-AI GRIJĂ

Oferta este valabilă în perioada 01.09.2018-31.10.2018, în limita stocurilor disponibile, pentru posesorii cardului de fidelitate Sensiblu. 
Lista completă a produselor participante la această promoţie este disponibilă pe www.sensiblu.com şi/sau la cerere în farmaciile Sensiblu.


