
*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 nu participă pachetele promoţionale.

Detalii pe www.sensiblu.com

Eau ThErmalE avÈnE-
îngrijirE piElE 
sensibilă
Îngrijeşte pielea sensibilă 
cu Eau Thermale Avène**

Te așteptăm cu mii de produse 
graTis* pentru pensionari 

Mai multe detalii în pagina 2 

viTamax-viTaminE Şi minEralE
Profită de oferta Vitamax Q10 15 cps.*

ascoviT-viTamina c
Ai grijă de sănătatea copilului tău cu Ascovit 
căpşuni, portocală sau piersică*

3299
/pachet

1+1 cadou 4998
/pachet

2+1 cadou
Preţuri 
începând 
cu:

ghidul promoŢiilor
Promoţii valabile în perioada 01.12.2015−13.01.2016, în limita stocurilor disponibile

/bucatăPreţ nou: 760
preȚ avantajos



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

2 produsE pEnTru sănăTaTE

dacia planT-afEcŢiuni 
respirAtorii/răceAlă
Ai grijă de sănătatea ta cu 
Calmotusin şi Sirop Tuse 
Îngeraş***

hEpaToproTEcT- proTEcŢiE 
hepAtică
Profită de oferta Hepatoprotect 
Forte 50 cpr. şi primeşti încă o cutie 

viTabioTics-viTaminE 
Şi minEralE
Profită de oferta Osteocare 
200 ml, Feroglobin 200 ml 
sau Jointace 

walmark-viTaminE Şi 
minEralE
Profită de oferta la produsele 
Walmark Minimarţieni 
selecţionate şi primeşti CADOU 
Minimarţieni Floractiv******

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.

*Campania "Sensiblu are grijă de oamenii în varstă" este valabilă începând cu 12 iunie 2014, în limita stocurilor disponibile şi presupune punerea la dispoziţia pensionarilor asiguraţi, care prezintă în farmaciile Sensiblu cardul de fidelitate Sensiblu şi o prescripţie medicală compensată şi validă, o gamă vastă de 
medicamente şi produse medicale, fără ca pensionarul să achite diferenţa de plată dintre preţul compensat de casa de asigurări şi preţul de vânzare din farmacie. Această campanie "Sensiblu are grijă de oamenii în varstă" nu se cumulează cu beneficiile cardului de fidelitate Sensiblu. Pentru detalii legate de 

mecanismul campaniei şi lista medicamentelor şi produselor medicale gratuite întreabă farmacistul tău Sensiblu sau accesează site-ul www.sensiblu.com.**Reducerea se acordă conform regulamentului cardului de fidelitate.

***Produsele participante la promoţie sunt:Calmotusin Sirop 200ml Dacia Plant, Calmotusin Comprimate, Dacia Plant Sirop Tuse Îngeraş 200ml. ****Promoţie valabilă în farmaciile selecţionate. ******Produsele participante la promoţie sunt: Walmark Minimarţieni Floractiv 10 pl, Walmark Minimarţieni Gummy 
Boneactive 60 Jeleuri, Walmark Minimarţieni Gummy 60 jeleuri, Walmark Minimarţieni Imun. Căpşuni+Beta Gluc+Vit.C+Zn 30tb, Walmark Minimarţieni Imun. Portoc.+Beta Gluc.+Vit.C+Zn 30 tb, Walmark Minimarţieni Imunactiv Căpşuni 50 tb, Walmark Minimarţieni Imunactiv Portocale 50 tb, Walmark Minimarţieni 

Imunactiv Portocale 50 tb New, Walmark Minimarţieni Imunoactiv Capsuni 30 cpr., Walmark Minimartieni Imunoactiv Portocale 30 cpr , Walmark Minimarţieni Inulină Căpşuni 30 tb, Walmark Minimarţieni Prebiotic Căpşuni 30tb, Walmark Minimarţieni Sirop Omega 3 150 ml, Walmark Minimarţieni Sirop Portocale 150 
ml, Walmark Minimarţieni Floractiv 10pl. ******Produsele participante la promoţie sunt: Evital Acti-Lactation 30cps., Evital Pregnaguard 30cps., Evital B-Complex 30cps., Evital Hepatohelp 30cps., Evital Laxafast 20cps., Evital Immunopower 40tbl, Evital Baby Guard Dha 30cps., Evital Baby Guard D3 40cps., Evital 

Prorelax 20cps., Evital Osteo Extra 60tbl, Evital Oculoprotect 30cps., Evital Vivacardin 30cps., Evital Elastin Max 60tbl, Evital Oxidostop 30cps., Evital Acti-Reflux 24tbl Mast.

2899
/bucatăPreţuri începând cu:

cadou

rEvidox-anTiagE/anTioxidanŢi
Ai grijă de tine cu Revidox 30 cps. şi 
primeşti CADOU încă o cutie****

EviTal-afEcŢiuni divErsE
Îngrijeşte-te cu produsele Evital 
selecţionate*****

18749
/pachet

1+1 cadou

1899
/pachet

1+1 cadou

1199
/bucatăPreţuri începând cu:

până la -50% 

2719
/bucatăPreţuri începând cu:

până la -30% 
1439

/bucatăPreţuri începând cu:

până la -20% 



Preţuri începând cu:

1329
/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. 
*Promoţie valabilă în farmaciile selecţionate pentru produse identice.

Descarcă gratuit pe telefonul tău aplicaţia sensiblu! Detalii pe www.sensiblu.com

4 produsE pEnTru sănăTaTE sanosTol-viTaminE 
Şi minEralE
Ai grijă de tine cu 
Sanostol cu fier Sirop 
230 ml sau Sanostol  
fără zahăr Sirop 230 ml

cETEbE-imuniTaTE
Ai grijă de sănătatea ta cu Cetebe Imuno 
Active

anTisTrEss/proTEcŢie hepAtică
Profită de oferta Equilibra 30 cps. sau 
Silithor 60 cps. şi primeşti CADOU încă o 
cutie*

1859
/bucatăPreţuri începând cu:

-40%
2239

/bucatăPreţuri începând cu:

-30%

1249
/bucatăPreţuri începând cu:

1+1 cadou

4fEmina/anTicârcEl-viTaminE/
afEcŢiuni muscularE
Ai grijă de tine cu produsele 4Femina 
sau Anticârcel 50 tbl

1119
/bucatăPreţuri începând cu:

-20%
walmark-afEcŢiuni divErsE
Ai grijă de tine cu produsele Memoplus, 
Ginko Prim sau Urinal Akut 

himalaya-proTEcŢiE 
hepAtică
Ai grijă de ficatul tău cu 
LIV 52 100 cpr.

2379
/bucatăPreţ nou:

-15%
Preţ vechi: 27992719

/bucatăPreţuri începând cu:

-20%



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 Hemoroeasy Gel şi comprimate, Omega 3 
1000 Mg 180/120mg 60cps., Omega 3 Max 1000mg 360/240mg 30cps., Omega 3 Max 1000mg 360/240mg 60cps. , Revitanerw, Revitasens.

Descarcă gratuit pe telefonul tău aplicaţia sensiblu! Detalii pe www.sensiblu.com

Preţuri începând cu:

211
/bucată

ciocolax -laxaTivE
Profită de oferta Ciocolax 12 cpr.

mollEr's-
dEzvolTarE 
ArmonioAsă
Profită de oferta Moller's 
Cod Liver Oil Omega-3 
Tutti Frutti 250 ml 

glenmArk-Antistres/oboseAlă
Bucură-te de oferta Magnezium B Komplex 

1359
/bucatăPreţ nou:

-20%
Preţ vechi: 1699

4799
/bucatăPreţ nou:

-20%
Preţ vechi: 5999

2499
/pachet

1+1 cadou

1049
/bucatăPreţuri începând cu:

-30%

glEnmark-afEcŢiuni divErsE
Ai grijă de tine cu produsele Glenmark Hemoroeasy, 
Omega, Revitasens sau Revitanerw*



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. 
*Promoţie valabilă pentru gama Urinal cu excepţia pachetelor şi a produsului Urinal Akut.

6 produsE pEnTru sănăTaTE
walmark-afEcŢiuni urinarE
Ai grijă de tine cu produsele din gama 
Urinal şi primeşti CADOU Urinal test*

hEpaTopTim-proTEcŢie hepAtică
Profită de oferta Hepatoptim

simebene-Digestie sAnAtoAsă/
flaTulEnŢă
Bucură-te de oferta Simebene Carbo

doppElhErz-
viTaminE Şi 
minEralE
Ai grijă de tine 
cu Doppelherz 
Ca+Mg+Zn+Se 30tb 
sau Calcium + D3 30tb

wAlmArk-Digestie sănătoAsă/
flaTulEnŢă
Ai grijă de tine cu Degasil

2999
/pachetPreţuri începând cu:

cadou
1329

/bucatăPreţuri începând cu:

-30%

walmark-probioTicE
Ai grijă de sănătatea ta cu Benebian 
sau Benebian Junior 

2299
/pachet

1+1 cadou
1539

/bucatăPreţ nou:

-30%
Preţ vechi: 2199 1799

/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

2079
/bucatăPreţuri începând cu:

până la -40% 



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 Acerola 1000 Vit C Naturală 24tb Mast, Pediakid 22 Vitamines & Oligo-Elements 125ml Sirop, Pediakid Appetit Tonus  125ml Sirop, Pediakid Bebe Gaz 60ml, Pediakid Calcium 14pl, Pediakid Fier + Vitamine B 125ml Sirop, 
Pediakid Immuno-Fort 125ml Sirop, Pediakid Nas-Gât 125ml Sirop, Pediakid Nas-Gât Spray 20ml 2pulv, Pediakid Nervosite  125ml Sirop, Pediakid Omega 3 125ml Sirop, Pediakid Probiotics 5m 10pl Gran, Pediakid Probiotiques 10m 10pl, Pediakid Rau De Transport 
125ml Sirop, Pediakid Somn 125ml Sirop, Pediakid Tranzit Uşor 125ml Sirop, Pediakid Vitamina D3 20ml Pic, Pediakid Vitamine D3 Forte 20ml, Vitamin 22 7days Energizant 730ml, Vitamin 22 Cafeine, Mg, Vit B 14pl, Vitamin 22 Specific Femme Multivitamine 60 Cps., 
Vitamin 22 Specific Homme Multivitamine 60cps. **Produsele participante la promoţie sunt: Activit colostru premium 20 cpr.supt., Septusin sirop 130g, Memogink 80mg 30 cps., Spirofit 250mg 60 cps., Activit Probiotic Junior 20 plic, Activit Probiotic 20 plic, 
Activit Imuno Forte 12 cpr, Pagosten 30 cpr.    

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

7produsE pEnTru sănăTaTEpEdiakid-viTaminE Şi 
minEralE
Ai grijă de tine cu produsele 
selectate Pediakid şi 
Vitamin 22*

3524
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

doppElhErz 
-imuniTaTE/viTaminE
Ai grija de tine cu Doppelherz 
Imunoprotect 50 tb sau 
Doppelherz A-Z retard 30 cps.

22 49
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

gripovit-răceAlă Şi gripă
Bucură-te de oferta Gripovit Max C şi 
Gripovit Junior

824
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%
sanohEpaTic-proTEcŢiE 
hepAtică
Ai grijă de tine cu Sanohepatic 30 cps.

1649
/pachet

1+1 cadou

zdroviT-viTaminE Şi minEralE
Ai grijă de imunitatea ta cu produsele 
Zdrovit CaMgZn+VitC 50tb sau 20 cpr. eff.

1249
/pachetPreţuri începând cu:

1+1 cadou

ropharma-afEcŢiuni 
divErsE 
Profită de oferta la 
produsele selectate**

1494
/bucatăPreţuri începând cu:

până la -30% 



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. *Promoţie valabilă în farmaciile selecţionate.

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău standard  şi intră în posesia cardului silver

8 produsE pEnTru sănăTaTE

doppElhErz-cardio/
afEcŢiuni urinarE
Ai grijă de tine cu Doppelherz 
Omega3 Extra 1000mg 120cps. 
sau Doppelherz Aktiv Uro Forte 
10 cps.

1949
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

fiTErman-balonarE/grEaŢă
Profită de oferta Balonix 20 cpr. sau 
Emetix 20 cpr.

1124
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

nErvocalmin-rElaxarE/proTEcŢiE 
hepAtică
Ai grijă de tine cu Nervocalmin Relaxare, 
Nervocalmin Somn Uşor cu valeriană sau 
Hepatoprotect Regenerator 28 cps.

999
/bucatăPreţuri începând cu:

-30%
dEvaricid-circulaŢiE
Ai grijă de tine cu Devaricid şi primeşti 
CADOU încă o cutie

1499
/pachet

1+1 cadou

gnc-viTaminE Şi 
minEralE 
Profită de oferta GNC 
Probiotic 1,5 B Chewable 
100 Tb sau GNC Vitamina 
C 1000mg Timed Release 
90tb*

6319
/bucatăPreţuri începând cu:

-20%

sysTanE-ochi roŞii
Profită de oferta Systane Balance Picături 
10 ml sau Systane Ultra Picături 10 ml 

4724
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%



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.  *Pro-
dusele participante la promoţie sunt Alvityl A 40cps, Alvityl Multivitamine Sol Orală 150ml, Alvityl Plus Multivitamine Tablete 40cps., Alvityl Defenses Fără Zahăr Sirop 240ml, Alvityl Defenses Sirop 120ml, Alvityl Defenses Sirop 240ml, Alvityl Multivitamine Sol Orală 
50m. **Produsele participante la promoţie sunt Arkopharma Immunoflu 30 Cps., Arkopharma Azinc 45 +30 Cps., Arkopharma Kps Echinaceea 45cps., Arkopharma Arkovox Menta Eucalipt 24 Cps., Arkopharma  Arkovox Miere Lamaie 24 Cps. ***Promoţie valabilă 
la toate produsele din gama Power of Nature. Promoţie valabilă în farmaciile selectate. 

Acumulează 2000 de puncte pe cardul tău standard  şi intră în posesia cardului silver

9produsE pEnTru sănăTaTE

ArkophArmA-păr 
sănătos
Ai grijă de tine cu 
Arkopharma Forcapil  
180 gelule şi primeşti 
CADOU Arkopharma 
Forcapil 60 gelule

Alvityl-rAceAlă/imunitAte
Ai grijă de tine cu produsele  Alvityl 
pentru imunitate

1299
/bucatăPreţuri începând cu:

-50%

mEgarEd-cardio
Ai grijă de tine cu Megared 
Forte Omega 3 Ulei de Krill 
20 cps. moi sau Megared 
Forte Omega 3 Ulei de Krill 
40 cps. moi 

arkopharma-imuniTaTE/durEri 
gâT
Ai grijă de tine cu produsele Arkopharma 
şi Arkovox selectate**

2099
/bucatăPreţuri începând cu:

1+1 cadou
/bucată

Preţuri 
începând 

cu: 3080
preȚ avantajos

powEr of naTurE 
-viTaminE Şi minEralE
Profită de oferta la produsele 
Power of Nature***

469
/bucatăPreţuri începând cu:

-50%
12299

/pachet

cadou

infanT uno-
imuniTaTE/
carEnŢE fiEr
Ai grijă de sănătatea 
copilului tău cu 
Sfeclişor şi primeşti 
cadou Propokid

3499
/pachet

cadou



10 produsE pEnTru sănăTaTE

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

humer-rAceAlă/Dureri gât
Profită de oferta la produsele Humer 
selecţionate*

2239
/bucatăPreţuri începând cu:

-20%
salT inhalEr-afEcŢiuni rEspiraTorii
Ai grijă de sănătatea căilor respiratorii cu Salt 
Inhaler

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 sunt Humex Spray Nasal Copii 100%Apă De Mare 150ml, Humer Spray Nasal Copii 100%Apă De Mare 150ml, Humex Spray Nazal Adulţi 100% Apă De Mare 150ml, Humer Spray Nazal Adulţi 100% Apă De Mare 150ml, Humex Deconges-
tionant Spray Nazal 50ml, Humer Decongestionant Spray Nazal 50ml, Humasept Pastile Lămâie  24tbl, Humer Sinuzită Spray 15ml. **Promoţie valabilă în farmaciile selecţionate. La achiziţionarea unui produs Movial Plus 28 cps. se primeşte cadou încă 
o cutie. La achiziţionarea unei Creme de faţă antiage 30 ml Ox by Revidox se primeşte cadou Crema contur de ochi Ox by Revidox 15 ml. ***Produse disponibile în farmaciile selectate. *****La promoţie participă produsele: Omron Nebulizator C28 Plus, 
Omron Nebulizator A3 Complete.

9999
/pachet

cadou Rezervă sare

bErEs-viTaminE
Bucură-te de oferta Beres Vitamina C 
Retard 600 Mg+Zn 30cpr. sau Beres 
Actival 50+  30 tb film

corE invEsT-afEcŢiuni divErsE 
Profită de oferta Dormax, Obegrass sau 
Admagra***

3022
/bucatăPreţuri începând cu:

până la -40% 

sisTEm osos Şi arTicular/anTiagE
Bucură-te de oferta Movial Plus 28 cps. 
sau Ox by Revidox şi primeşti un CADOU**

14299
/pachetPreţuri începând cu:

1+1 cadou

omron-afEcŢiuni 
rEspiraTorii
Ai grijă de tine cu produsele 
Omron selectate****

26000
/bucată

până la -33%
Preţuri 
începând 
cu:

1649
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%



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

4998
/pachet

Preţuri începând cu:

3798
/pachet

Preţuri începând cu:



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

*La promoţie nu participă pachetele promoţionale. 

Gerovital H3 evolution-
înGrijire ten
Ai grijă de tenul tău cu 
produsele GEROVITAL H3 
EVOLUTION*

bio-oil-înGrijire ten Şi corp
Ai grijă de pielea ta cu Bio-Oil 

ProDuse Pentru frumuseţe12

1759
/bucatăPreţuri începând cu:

-20%

eau thermale avÈne-îngrijire mâini
Ai grijă de mâinile tale cu Eau Thermale Avène 
Cold Cream*

/bucatăPreţ nou: 1499
preȚ avantajos

11198
/pachet

2+1 cadou
4198

/pachetPreţuri începând cu:

2+1 cadou

bioDerma-îngrijire ten Şi corp
Ai grijă de tenul tău sensibil cu produsele 
Bioderma Sensibio*



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

gerovital h3 Derma+ 
-înGrijire
Ai grijă de tine cu produsele  
GEROVITAL H3 DERMA+*

uriaGe-înGrijire piele 
sensibliă
Ai grijă de tine cu produsele 
Uriage*

*La promoţie nu participă pachetele promoţionale.

4798
/pachetPreţuri începând cu:

2+1 cadou

5100
/pachetPreţuri începând cu:

-50% la al 2-lea 
produs



acumulează 4000 de puncte pe cardul tău silver şi intră în posesia Cardului gold

revaliD-antiCăDere Păr
Revitalizează-ţi părul cu Revalid 
şampon sau balsam*

*La promoţie nu participă pachetele promoţionale. 

ProDuse Pentru frumuseţe14

ivatherm-îngrijire
Bucură-te de oferta Ivatherm şi la 2 produse 
cumpărate primeşti CADOU încă unul*

biorGa-înGrijire
Bucură-te de oferta Biorga şi la 
2 produse cumpărate primeşti 
CADOU încă unul*

9598
/pachetPreţuri începând cu:

2+1 cadou
3569

/bucatăPreţuri începând cu:

-30%

2624
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

aCm-îngrijire Păr
Ai grijă de părul tău cu 
ACM Novophane*

4998
/pachetPreţuri începând cu:

2+1 cadou



CADOU un produs -417 la oricare  
2 produse achiziționate din gamă 

6598
/pachet

Preţuri începând cu:

Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Această promoție nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare  
sau cu beneficiile cardului de fidelitate Sensiblu. Produsele -417 se găsesc în farmaciile Sensiblu selecționate.

3198
/pachet

Preţuri începând cu:

Promoţie valabilă pentru produsele Melvita, în farmaciile Sensiblu selecţionate, pe baza cardului de 
fidelitate. Produsul oferit cadou este cel cu valoarea cea mai mică. 

2+1 CADOU

acumulează 4000 de puncte pe cardul tău silver şi intră în posesia Cardului gold



*Promoţia este valabilă la achiziţia a două produse pe acelaşi bon fiscal. Produsele Biosilk sunt disponibile în farmaciile Sensiblu selecţionate. Detalii pe 
www.facebook.com/BiosilkRomania. **Lista produselor participante la promoţie se găseşte în farmacii.

ia-ţi acum cardul sensiblu şi profită de promoţiile din ghidul Promoţiilor 

3998
/pachetPreţuri începând cu:

2+1 cadou

klintensiv-Curăţare
Dezinfectează-te cu 
Klintensiv

/bucatăPreţ nou: 499
preȚ avantajos

nivea-înGrijire ten Şi buze
Ai grijă de tenul şi buzele tale cu produsele 
Nivea Creme şi Nivea Lip Care**

374
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Această promoție nu se cumulează cu 
alte promoții aflate în desfășurare sau cu beneficiile cardului de fidelitate Sensiblu. 

Produsele Chapter se găsesc în farmaciile Sensiblu selecționate 

2598
/pachet

Preţuri începând cu:

CADOU un produs CHAPTER 
la oricare 2 produse 

achiziționate din gamă 

biosilk-îngrijire Păr
Bucură-te de oferta Biosilk şi la 2 produse 
cumpărate primeşti CADOU încă unul*



ia-ţi acum cardul sensiblu şi profită de promoţiile din ghidul Promoţiilor 



uscat
Șamponul
descoperĂ

Și bucurĂ-te 
de promoȚia
promoția este valabilă pentru posesorii de card de fidelitate sensiblu, în limita stocului disponibil. promoția este valabilă 
la achiziționarea de produse Batiste pe același bon fiscal. produsul oferit cadou este produsul cu cel mai mic preț. 

2+1  
cadou 4998

/pachet

Preţuri începând cu:

acumulează 2000 de puncte pe cardul tău standard  şi intră în posesia Cardului silver

1998
/pachet

Preţuri începând cu:



2+1  
CADOU

Produsul oferit cadou este cel cu valoarea cea mai mic§. ProduseleL’Erbolario se g§sesc în farmaciile Sensiblu selec]ionate. Detalii pe www.sensiblu.com/l’erbolario.  

2998
/pachet

Preţuri începând cu:

acumulează 2000 de puncte pe cardul tău standard  şi intră în posesia Cardului silver



natural eficient holistic 

Pentru un an de poveste!

Cumpără 2 produse APIVITA  
și primești încă 1 CADOU

Produsul oferit cadou este cel cu valoarea cea mai mică dintre cele 3 achiziţionate. Oferta este valabilă pentru produsele achiziţionate pe același bon fiscal. 
Produsele Apivita sunt disponibile în farmaciile Sensiblu selecţionate. Detalii pe www.sensiblu.com/apivita

598
/pachet

Preţuri începând cu:

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

rimmel&sally hansen- 
make-uP
Ai grijă de tine cu produsele Rimmel 
şi Sally Hansen

farmeC-îngrijire unghii
Ai grijă de unghiile tale cu produsele Farmec

1268
/pachetPreţuri începând cu:

-50% la al 2-lea 
produs

CADOU un produs iWhite la oricare  
2 produse achiziționate din gamă

Promoție valabilă în limita stocului disponibil, la achiziția produselor pe același bon fiscal. Această promoție nu se cumulează cu alte promoții 
aflate în desfășurare sau cu beneficiile cardului de fidelitate Sensiblu. Produsele iWhite se găsesc în farmaciile Sensiblu selecționate.

7798
/pachet

Preţuri începând cu:

1458
/pachetPreţuri începând cu:

-50% la al 2-lea 
produs



sensiblu are grijă de igiena ta orală
50% reducere la al doilea produs cumpărat

Promoţia este valabilă pentru produsele de igienă orală, din cadrul brandurilor Colgate, Lacalut, Pierre Fabre, Sensodyne, în limita stocului disponibil. 
Reducerea de 50% la al doilea produs se aplică la produsul cu valoarea cea mai mică pentru produsele din acelasi brand, achiziţionat pe acelaşi bon. 

1154
/pachet

Preţuri începând cu:

acumulează 4000 de puncte pe cardul tău silver şi intră în posesia Cardului gold

Preţuri începând cu:

3749
/pachet



Promo]ie valabil` în limita stocului disponibil. Aceast` promo]ie  
nu se cumuleaz` cu alte promo]ii aflate în desf`[urare sau  
cu beneficiile cardului de fidelitate Sensiblu. Produsele Splat  

se g`sesc în farmaciile Sensiblu selec]ionate.

3398
/pachet

Preţuri începând cu:

CADOU un produs Splat la oricare
2 produse achizi]ionate

acumulează 4000 de puncte pe cardul tău silver şi intră în posesia Cardului gold

ParoDontax-igienă orală
Ai grijă de igiena ta dentară cu Parodontax*

1799
/bucatăPreţuri începând cu:

-8 LeI 
reducere

*Produsele participante la promoţie sunt: Parodontax Classic 75 ml, Parodontax Fluoride 75 ml, Parodontax Gentle White 75 ml, Parodontax Dinti Extra Fresh 75 ml.

listerine-igienă orală
Îngrijeşte-ţi cavitatea bucală 
cu Listerine apă de gură 

o.b.-igienă intimă
Îngrijeşte-te cu produsele O.B. 8 buc

sCholl-îngrijire 
picioare
Bucură-te de Scholl 
Velvet Smooth pilă 
electrică cu diamante 

599
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

530
/bucatăPreţuri începând cu:

-25%

/bucatăPreţ nou:

Preţ vechi: 

16699

10999
-34%



Ofertă valabilă în perioada 1 decembrie 2015-13 ianuarie 2016, în limita stocurilor disponibile. Produsul oferit cadou este cel cu valoarea cea mai mică dintre cele 3 achiziționate din același brand. Lista produselor participante este 
disponibilă pe site-ul www.sensiblu.com sau la cerere în farmacii.

Să dăruiești e
cel mai frumos cadou.

2+1
CADOU


