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Balea

pumpás, folyékony
szappan (többféle)

500 ml
régi ár: 379 Ft

289Ft
0,58 Ft/ml

2016.01.07-től!

–23%

DONTODENT

Super Soft 
fogkefe 

régi ár: 399 Ft

299Ft
299 Ft/db

2015.08.27-től!

Soft&Sicher

papír zsebkendő

100 db
régi ár: 229 Ft

189Ft
1,89 Ft/db

2015.05.28-tól!

MAGAZIN
Most megduplázzuk
pontjait!
Vásároljon üzleteinkben és használja
active beauty kártyáját!
.................

Több mint 3000
márkatermék!

Márkaminőség 
a legjobb áron!

2016. január 7.

–25% –17%



Még több szolgáltatásunk megtalálható itt:
3 www.dm-drogeriemarkt.hu
5 www.facebook.com/dm.Magyarorszag

Minden, ami a szépségápolás, egészséges életmód és az otthon
része. Minden, ami megbízható. Minden, ami szebbé varázsolja
a mindennapokat, és mindig megéri. Fedezze fel 25 dm márkás
termékcsaládunkat és spóroljon az árakon! 

alverde • alverde MEN• babylove • Balea • Balea Med • Balea MEN • DAS gesunde PLUS 
Dein Bestes • Denkmit • dmBio • DONTODENT • ebelin • FASCÍNO • Jessa • Paradies 
Prinzessin Sternenzauber • Profissimo • Sanft&Sicher • SauBär • Saugstark&Sicher 
Soft&Sicher • SUNDANCE • S-quitofree • s.he stylezone • VISIOMAX

A dm márkatermékek… mi vagyunk!

MOBILON
 IS VAGYUNK

ÜZLET-
KERESŐ

TIPPEK, TRÜKKÖK
ÉS MÉG TÖBB

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

A képen látható

13 db termék vásárlása

esetén az ár:

6.878Ft

dm márka –
német minőség

A német, minőségi dm

márkát választva okosan

dönt, ha valami igazán

jót keres és egyúttal

pénztárcáját is kímélni

szeretné. A „dm márka”

termékeket kizárólag

a dm gyártja. Nem kell

választani a jó ár és

a minőség között! 

márka



dm márka – tesztelve
A dm márkás termékeken gyakran fel -
tüntésre kerülnek az Öko-Test, valamint
a Stiftung Warentest szimbólumok.
Az Öko-Test egy német nyelvű vásárlói
magazin, amely elsősorban ökológiai és
fogyasztóvédelmi témákkal foglalkozik.
Már évtizedekkel ezelőtt azt a célt tűzte
ki maga elé, hogy ösztönözze
a tudatosabb fogyasztói magatartást,
ennek érdekében termékteszteket,
szakértői vizsgálatokat tesz közzé és
vásárlói tájékoztatókat ad ki. A német
Stiftung Warentest különböző gyártók
termékeit, szolgáltatásait hasonlítja
össze és rangsorolja. A jelzésen látható,
hogy hány termék került bevizs gálásra
az adott kategóriában, és az adott
termék milyen eredményt ért el. 

dm márka –
pénzviszafizetési garancia
Próbálja ki bátran termékeinket, ha
mégsem nyerné el egy adott termék
a tetszését, mi visszafizetjük az árát! 

dm márka – 25 az egyben!
2015. április 16-tól egy új dm márkának
örülhetnek vásárlóink: a dmBio-nak –
ezzel már 25 dm márka termékei közül
választhat Ön is! 



Kérje közvetlenül a pénztárnál!

–25%
minden babylove, dmBio, Alnatura
és Univer üveges bébiételre*

Egy kuponnal több termék is megvásárolható!
Nyomtassa ki a kedvezményre jogosító kupont bármely dm
üzletben az info pulton, vagy kérje a kedvezményt fizetéskor
a pénztárnál 2016. január 7. és 20. között!

A kedvezmény a megjelölt polcokon elhelyezett termékekre váltható be.
A részleteket keresse üzleteinkben és honlapunkon!
*Bébiitalokra és -vizekre nem vonatkozik.
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Az oldalpáron szereplő árak 2016. január 7-től a készlet erejéig, de legalább 2016. január 20-ig érvényesek, kivéve azon termékek esetében,
melyeknél az árérvényességet külön feltüntettük. Ezen termékek ára a feltüntetett dátumtól számítva legalább 4 hónapig garantáltan érvényes.

..................................

BABÁKNAK
..................................

babylove

bio gyümölcspüré
1 éves kortól
(kétféle) 

90 g
régi ár: 249 Ft

199Ft
2.211,11 Ft/kg

2015.10.01-től!

babylove

bébivíz 

1 liter
régi ár: 169 Ft

129Ft
129 Ft/liter

2016.01.07-től!

babylove

bio gabonapép
6 hónapos kortól 

400 g
régi ár: 1.099 Ft

799Ft
1.997,50 Ft/kg

2015.10.01-től!

babylove

bio gyümölcsdesszert
4 hónapos kortól
(többféle) 

190 g

299Ft
1.573,68 Ft/kg

babylove

junior gyerekital 
1 éves kortól 

500 g
régi ár: 1.499 Ft

1.299Ft
2.598 Ft/kg

2015.12.03-tól!

Alnatura

bio gyümölcsös mini
rizskorong 8 hónapos
kortól (kétféle) 

35 g
régi ár: 399 Ft

349Ft
9.971,43 Ft/kg

2015.10.15-től!

dmBio

dmBio sütőtök
4 hónapos kortól 

125 g
régi ár: 229 Ft

199Ft
1.592 Ft/kg

2016.01.07-től!

babylove

bio gyümölcsital
4 hónapos kortól
(kétféle)  

700 ml
régi ár: 479 Ft

399Ft
570 Ft/liter

2015.10.01-től!

–20%

–23%
–13%

–13%

–12%

–27%–16%



..................................

BABYLOVE
..................................

babylove

nedves törlőkendő
(kétféle) 

2x80 db
régi ár: 899 Ft

799Ft
4,99 Ft/db

2015.12.17-től!

babylove

motorikus készség -
fejlesztő játék
3 hónapos kortól

régi ár: 1.899 Ft

1.499Ft
1.499 Ft/db

2015.12.17-től!

babylove

aktiv plus 
pelenka, maxi 

42 db
régi ár: 2.499 Ft

2.299Ft
54,74 Ft/db

2016.01.07-től!

babylove

Jumbo Pack 
pelenka, maxi 

84 db
régi ár: 4.699 Ft

4.199Ft
49,99 Ft/db

2016.01.07-től!

babylove

junior
bugyipelenka 

20 db

1.899Ft
94,95 Ft/db

babylove

szélesnyakú
cumisüveg szilikon
etetőfejjel, 240 ml

régi ár: 1.599 Ft

1.199Ft
1.199 Ft/db

2016.01.07-től!

babylove

jó éjt 
fürdető 

500 ml
régi ár: 699 Ft

599Ft
1,20 Ft/ml

2016.01.07-től!

babylove

pelenkakiütés elleni
krém körömvirággal 

75 ml
régi ár: 599 Ft

499Ft
6,65 Ft/ml

2016.01.07-től!

babylove

lekerekített
sarokvédő 

4 db
régi ár: 599 Ft

499Ft
124,75 Ft/db

2016.01.07-től!

babylove

arc- és kézvédő krém 

75 ml
régi ár: 449 Ft

399Ft
5,32 Ft/ml

2015.10.01-től!

A kicsik körül forog
a világ! Tudta, hogy
a babylove termékei
között bébiitalokat és
kiegészítőket is talál?
Természetesen ezek
mellett találkozhat
a baba és a mama
ápolásához szükséges
termékekkel és bébi -
ételekkel, cumikkal is.

–14%

–16%

–21%

–10%

–11%

–16%

–25%–11%



3 www.dm-drogeriemarkt.hu
5 www.facebook.com/dm.Magyarorszag

..................................

ACTIVE BEAUTY
..................................

–15 % Libero pelenkákra

–15%

–25 % Lenor termékekre

–25%

–25 % Beba termékekre**

–25%

–25 % Libero 
nedves törlőkendőkre

–25%

–25 % Gabi termékekre

–25%

Keresse a megújult baba bónusz
kuponokat az infopulton!

A márka-joker kuponokkal egyszerre
több terméket is megvásárolhat:25 % kedvezmény:

dologel
fogínygél
15 ml*

Aktuális ár: 
1.799 Ft

KEDVEZMÉNYES ÁR 
a kuponszelvénnyel: 

1.349Ft
89,93 Ft/ml

Megtakarítás: 450 Ft

–25%

A kuponszelvények 2016. január 4-től február 29-ig nyomtathatók, és a készlet
erejéig, de legkésőbb 2016. március 31-ig válthatók be. A ked vez ményekre jogosító
kuponszelvények kizárólag baba bónusz tagok számára érhetőek el, a különböző
kuponokból egy kártyatulajdonos naponta legfeljebb 3 darabot nyomtathat. 
A 10 pont kupononként és nyomtatásonként értendő.

* A kuponszelvény ellenében 1 db terméket vásárolhat meg 25% kedvezménnyel. 
** A kedvezmény Beba HA tápszerekre nem vonatkozik.

Most duplán megéri:

DUPLA PONT
AKCIÓ!
2016. január 7. és 20. között 
minden levásárolt 300 Ft után 2 pontot írunk 
jóvá törzsvásárlóink active beauty kártyáján!
A pontok 72 órán belül válnak elérhetővé vásárlóink pontegyenlegén.

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏



Az alverde termékek nem
tartal maznak: szintetikus
tartósító szert, illatanyagot,
színezéket, állati eredetű*
és ásványi olaj alapú
összetevőket. A felhasznált
összetevők kivá lasz tásánál
előnyben részesítjük
az ellen őrzött ökológiai
gazdál ko dásból származó
alap anyagokat. A natúr -
kozmetikumok előállítása
gondosan válogatott
alapanya gok ból történik.

*Kivéve kárminok, méhviasz,
selyemprotein és gyöngy kivonat.

Az oldalon szereplő árak 2016. január 7-től a készlet erejéig, de legalább 2016. január 20-ig érvényesek, kivéve azon termékek esetében,
melyeknél az árérvényességet külön feltüntettük. Ezen termékek ára a feltüntetett dátumtól számítva legalább 4 hónapig garantáltan érvényes.

..................................

ALVERDE
..................................

alverde

arctisztító emulzió
sensitive 

150 ml
régi ár: 999 Ft

899Ft
5,99 Ft/ml

2016.01.07-től!

alverde

szájöblögető
nanamenta 

450 ml
régi ár: 899 Ft

799Ft
1,78 Ft/ml

2016.01.07-től!

alverde

szépség olaj 

100 ml
régi ár: 1.399 Ft

1.199Ft
11,99 Ft/ml

2016.01.07-től!

alverde

deo roll-on
(többféle) 

50 ml
régi ár: 699 Ft

599Ft
11,98 Ft/ml

2016.01.07-től!

alverde

Color&Care 
Mix Your Make-up
alapozó (kétféle)

1.299Ft
1.299 Ft/db

alverde

12h long stay
szempillaspirál

1.399Ft
1.399 Ft/db

alverde

körömerősítő kúra

899Ft
899 Ft/db

–11% –14%

–14%

–10%

alverde

ajakbalzsam
körömvirág 

4,8 g
régi ár: 499 Ft

399Ft
399 Ft/db

2015.02.05-től!

alverde

bőrkeményedés-
eltávolító krém 

50 ml
régi ár: 799 Ft

699Ft
13,98 Ft/ml

2016.01.07-től!

alverde MEN

4in1 active fluid 

50 ml
régi ár: 1.499 Ft

1.199Ft
23,98 Ft/ml

2016.01.07-től!

–12% –20% –20%



Az oldalon szereplő árak 2016. január 7-től a készlet erejéig, de legalább 2016. január 20-ig érvényesek.

s.he stylezone

szemhéjpúder
paletta (többféle)

1.399Ft
1.399 Ft/db

s.he stylezone

arcpirosító (többféle)

1.299Ft
1.299 Ft/db

s.he stylezone

aqua shine 
ajakrúzs (többféle)

999Ft
999 Ft/db

s.he stylezone

gel-like körömlakk
(többféle)

699Ft
699 Ft/db

s.he stylezone

duo highlighter
ceruza

999Ft
999 Ft/db

s.he stylezone

twin kajal 
duo szemceruza
(többféle)

999Ft
999 Ft/db

s.he stylezone

compact mozaikpúder

1.299Ft
1.299 Ft/db

s.he stylezone

korrektor paletta

1.299Ft
1.299 Ft/db

s.he stylezone

silk matt 
alapozó (többféle)

1.299Ft
1.299 Ft/db

s.he stylezone

ultra volume
szempillaspirál (többféle)

1.399Ft
1.399 Ft/db



Az oldalon szereplő árak 2016. január 7-től a készlet erejéig, de legalább 2016. január 20-ig érvényesek, kivéve azon termékek esetében,
melyeknél az árérvényességet külön feltüntettük. Ezen termékek ára a feltüntetett dátumtól számítva legalább 4 hónapig garantáltan érvényes.

Balea

antibakteriális
törlőkendő 

10 db
régi ár: 269 Ft

199Ft
19,90 Ft/db

2015.09.17-től!

Balea

szappan (kétféle) 

150 g
régi ár: 159 Ft

139Ft
926,67 Ft/kg

2015.09.17-től!

Balea

habfürdő (többféle) 

750 ml
régi ár: 649 Ft

549Ft
0,73 Ft/ml

2015.10.01-től!

Balea

Professional
hajápoló szérum
(kétféle) 

100 ml
régi ár: 1.099 Ft

949Ft
9,49 Ft/ml

2016.01.07-től!

Balea

Q10 Omega
ránctalanító krém
(többféle)

50 ml
régi ár: 1.199 Ft

899Ft
17,98 Ft/ml

2015.10.01-től!

Balea

citromos– mandula -
tejes ajakápoló vaj 

19 ml
régi ár: 499 Ft

399Ft
21 Ft/ml

2016.01.07-től!

Balea

sampon (többféle) 

300 ml
régi ár: 419 Ft

349Ft
1,16 Ft/ml

2016.01.07-től!

Balea

deo spray
(többféle) 

200 ml
régi ár: 449 Ft

399Ft
2 Ft/ml

2015.10.01-től!

Balea

Frozen Breeze
testápoló 

200 ml
régi ár: 499 Ft

399Ft
1,99 Ft/ml

2015.12.03-tól!

Balea

pumpás folyékony
szappan (többféle) 

500 ml 
régi ár: 379 Ft

289Ft
0,56 Ft/ml

2016.01.07-től!

–26%
–12%

–13%–15%
–25%

–20%

–11%
–16%–23%

–20%



Minden, ami száj ápolás.
Legyen szó elektromos
fogkefékről, különféle
fogkrémekről – kicsiknek
és nagyoknak –,
fogköztisztítókról,
szájöblögetők ről vagy
a műfogsorok ápolásával
kapcsolatos cikkekről,
a DONTODENT termékei
között bármelyiket,
kedvező áron és kiváló
minőségben megtalálja.

Az oldalpáron szereplő árak 2016. január 7-től a készlet erejéig, de legalább 2016. január 20-ig érvényesek, kivéve azon termékek esetében,
melyeknél az árérvényességet külön feltüntettük. Ezen termékek ára a feltüntetett dátumtól számítva legalább 4 hónapig garantáltan érvényes.
A *-gal jelölt termék csak a szájápolás elektromos centerrel rendelkező üzleteinkben kapható, melyekről honlapunkon található bővebb információ! 
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 197/2014. Kormány rendeletben foglalt
fogyasztói tájékoztatást honlapunkon, a www.dm-drogeriemarkt.hu/szolgaltatasaink menüpont alatt találja.

..................................

DONTODENT
..................................

DONTODENT

fogköztisztító kefe 

32 db
régi ár: 899 Ft

749Ft
23,41 Ft/db

2016.01.07-től!

DONTODENT

fogszabályzó-tisztító
tabletta 

60 db
régi ár: 899 Ft

799Ft
13,32 Ft/db

2016.01.07-től!

DONTODENT

Junior
lepedékszínező
folyadék 

200 ml
régi ár: 499 Ft

399Ft
2 Ft/ml

2014.10.02-től!

DONTODENT

szájöblögető
(többféle) 

500 ml

449Ft
0,89 Ft/ml

DONTODENT

műfogsortisztító
tabletta

30 db
régi ár: 499 Ft

449Ft
14,97 Ft/db

2015.07. 02-től!

DONTODENT

nyelvtisztító

régi ár: 399 Ft

349Ft
349 Ft/db

2016.01.07-től!

DONTODENT

macis, elemes
fogkefe

régi ár: 2.599 Ft

2.299Ft
2.299 Ft/db

2014.08.21-től!

DONTODENT

homokóra 
3 perces

régi ár: 349 Ft

269Ft
269 Ft/db

2014.08.21-től!

DONTODENT

Sensitive Floss
viaszos fogselyem 

50 méter
régi ár: 499 Ft

399Ft
7,98 Ft/méter

2014.08.07-től!

DONTODENT

Active Professional
elektromos fogkefe*

régi ár: 7.599 Ft

6.499Ft
6.499 Ft/db

2015.08.27-től!

–20%

–12%

–22%

–14%
–20%

–11%

–11%

–16%
–10%



A téli időszakban
még inkább oda kell
figyelnünk egész sé -
günk megőrzésére, 
a DAS gesunde PLUS
termékei között
étrend kiegészítőket,
vitaminokat és
orvostechnikai
eszközöket is talál.

A **-gal jelölt termék csak a gyógyszermodullal rendelkező üzleteinkben kapható, melyekről honlapunkon található bővebb információ!

..................................

DAS GESUNDE PLUS
..................................

DAS gesunde PLUS

natúr fehérjepor 

300 g
régi ár: 2.199 Ft

1.799Ft
5.996,67 Ft/kg

2016.01.07-től!

DAS gesunde PLUS

magnézium+kálcium 
+ D3-vitamin tabletta 

45 db
régi ár: 799 Ft

599Ft
13,31 Ft/db

2016.01.07-től!

DAS gesunde PLUS

cink + C-vitamin
pezsgőtabletta 

20 db
régi ár: 499 Ft

399Ft
19,95 Ft/db

2016.01.07-től!

DAS gesunde PLUS

bodzavirág– ribizli
ízű torokcukorka 

75 g
régi ár: 449 Ft

349Ft
4.653,33 Ft/kg

2016.01.07-től!

DAS gesunde PLUS

szőlőcukor 

500 g
régi ár: 529 Ft

419Ft
838 Ft/kg

2016.01.07-től!

DAS gesunde PLUS

detox filteres tea 

25x2 g
régi ár: 649 Ft

499Ft
9.980 Ft/kg

2015.10.29-től!

DAS gesunde PLUS

izlandi zuzmó
köhögés elleni szirup
gyerekeknek 

200 ml
régi ár: 999 Ft

799Ft
4 Ft/ml

2015.10.29-től!

DAS gesunde PLUS

laktáz tabletta** 

100 db
régi ár: 1.799 Ft

1.599Ft
15,99 Ft/db

2015.09.24-től!

DAS gesunde PLUS

Bärchen 
gyerek multivitamin 

20 db
régi ár: 349 Ft

279Ft
13,95 Ft/db

2015.08.27-től!

DAS gesunde PLUS

szilvaital 

750 ml
régi ár: 899 Ft

699Ft
932 Ft/liter

2016.01.07-től!

–11% –22% –20%

–20%

–18%–23% –25%

–20%–22%

–20%



A Profissimo a minden
nap használatos konyhai
termékek mellett – mint
a külön féle háztartási
fóliák, fagyasztózacskók,
konyhai textíliák,
edénytisztítók, valamint
növényi tápoldatok –
még további hasznos
termékekkel is szélesíti
termékkörét, így olyan
dekoratív termékek
is meg találhatóak
az üzletekben, mint
a gyertyák, szalvéták
vagy csomagolópapírok. 

Az oldalpáron szereplő árak 2016. január 7-től a készlet erejéig, de legalább 2016. január 20-ig érvényesek, kivéve azon termékek esetében,
melyeknél az árérvényességet külön feltüntettük. Ezen termékek ára a feltüntetett dátumtól számítva legalább 4 hónapig garantáltan érvényes.

..................................

PROFISSIMO
..................................

Profissimo

alufólia utántöltő 
30 cm 

30 méter
régi ár: 729 Ft

599Ft
19,97 Ft/méter

2015.06.11-től!

Profissimo

papír
uzsonnászacskó 

80 db
régi ár: 499 Ft

449Ft
5,61 Ft/db

2015.06.11-től!

Profissimo

illatos szemeteszsák
30 literes 

20 db
régi ár: 479 Ft

449Ft
22,45 Ft/db

2015.06.11-től!

Profissimo

antibakteriális
padlótörlőkendő 

2 db
régi ár: 499 Ft

399Ft
199,50 Ft/db

2016.01.07-től!

Profissimo

mosózsák 

2 db
régi ár: 799 Ft

639Ft
319,50 Ft/db

2016.01.07-től!

Profissimo

mélyhűtőzacskó 
3 literes 

45 db
régi ár: 399 Ft

299Ft
6,64 Ft/db

2016.01.07-től!

Profissimo

szalvéta
fehér uni

30 db
régi ár: 249 Ft

199Ft
6,63 Ft/db

2016.01.07-től!

Profissimo

latexmentes, 
egyszer használatos
gumikesztyű 

40 db
régi ár: 999 Ft

799Ft
19,98 Ft/db

2016.01.07-től!

Profissimo

mosogatószivacs 

6 db
régi ár: 349 Ft

299Ft
49,83 Ft/db

2015.08.13-tól!

Profissimo

konyharuha 

1 db
régi ár: 499 Ft

399Ft
399 Ft/db

2015.06.18-tól!

–20%

–20%

–20%

–20%
–10%

–25%

–14%

–20%

–17%



Denkmit-tel ragyog
a lakás! A legjobb
választás a higiénikus
tisztaság eléréséhez,
vagy a zsírok
és a piszkok elleni
harcban. Termékei
között találkoz hatunk
még a mosáshoz,
illetve mosogatáshoz
szükséges különféle
kiegészítőkkel is.

..................................

DENKMIT
..................................

Denkmit

nature 
folyékony
tisztítószappan 

1 liter
régi ár: 629 Ft

499Ft
499 Ft/liter

2016.01.07-től!

Denkmit

mosogatógép-tisztító 

250 ml
régi ár: 999 Ft

799Ft
3.196 Ft/liter

2015.06.18-tól!

Denkmit

fürdőszobai
tisztítószer 

1 liter
régi ár: 499 Ft

359Ft
359 Ft/liter

2015.07. 26-tól!

Denkmit

antibakteriális
törlőkendő 

40 db
régi ár: 799 Ft

629Ft
15,73 Ft/db

2015.06.18-tól!

Denkmit

vasaláskönnyítő
spray 

500 ml
régi ár: 499 Ft

399Ft
798 Ft/liter

2015.09.17-től!

Denkmit

Multi-Power 
zsíroldó 

750 ml
régi ár: 599 Ft

479Ft
638,67 Ft/liter

2015.10.15-től!

Denkmit

folttisztító adalék

250 ml
régi ár: 399 Ft

299Ft
1.196 Ft/liter

2015.10.15-től!

Denkmit

szagsemlegesítő
spray 

300 ml
régi ár: 499 Ft

429Ft
1.430 Ft/liter

2016.01.07-től!

Denkmit

sütőtisztító 

500 ml
régi ár: 549 Ft

449Ft
898 Ft/liter

2016.01.07-től!

Denkmit

automata légfrissítő
utántöltő (többféle) 

250 ml
régi ár: 599 Ft

499Ft
1.996 Ft/liter

2015.11.26-tól!

–25% –20%

–20%

–21%

–28%

–18% –16%

–20%

–14%–20%



Most még jobban megéri!
2016. január 7-től január 20-ig

Balea

arctisztító tonik
és púder, 200 ml 

+ ajándék ebelin
korongvatta, 30 db 

699Ft
1 db Balea arctisztító
tonik és púder
(200 ml) ára: 699 Ft
(3,50 Ft/ml),
1 csomag ebelin
korongvatta (30 db)
ára: 249 Ft
(8,30 Ft/db).

2 termék vásárlása
esetén az ár:

+
ajándék babylove

pelenkázó alátét,
10 db  

+ ajándék
törlőkendő (kétféle),
80 lap

1.099Ft
1 csomag babylove
pelenkázó alátét
(10 db) ára: 1.099 Ft
(109,90 Ft/db), 
1 csomag babylove
törlőkendő (kétféle,
80 lap) ára: 449 Ft
(5,61 Ft/lap).

2 termék vásárlása
esetén az ár:

+
ajándék

Az oldalpáron feltüntetett árak 2016. január 7-től a készlet erejéig, de legalább 2016. január 20-ig érvényesek.
Az oldalpáron szereplő termékek az üzletekben nincsenek összecsomagolva.

Balea

női tusfürdő 

300 ml 

Ár: 299 Ft

199Ft
0,66 Ft/ml

3 termék vásárlása
esetén az ár:

2+1

Balea

folyékony szappan
utántöltő 

500 ml

Ár: 269 Ft

179Ft
0,36 Ft/ml

3 termék vásárlása
esetén az ár:

2+1



2db-tól
olcsóbb

DAS gesunde PLUS

D3-vitamin gyöngy -
kapszula, 60 db  

+ ajándék
C-vitamin pezsgő -
tabletta, 20 db

549Ft
1 doboz DAS gesunde
PLUS D3-vitamin
gyöngykapszula
(60 db) ára: 549 Ft
(9,15 Ft/db), 
1 doboz C-vitamin
pezsgőtabletta
(20 db) ára: 249 Ft
(12,45 Ft/db).

2 termék vásárlása
esetén az ár:

+
ajándék

DONTODENT

fogkrém (többféle) 

125 ml

Ár: 299 Ft

199Ft
1,59 Ft/ml

3 termék vásárlása
esetén az ár:

2+1

alverde

sampon

200 ml

Ár: 799 Ft

549Ft
2,75 Ft/ml

2 vagy annál több termék
vásárlása esetén az ár:

2db-tól
olcsóbb

babylove

nedves törlőkendő
(kétféle) 

4x80 lap

Ár: 1.699 Ft

1.299Ft
4,06 Ft/lap

2 vagy annál több termék
vásárlása esetén az ár:

2db-tól
olcsóbb

Balea

deo roll-on 

50 ml

Ár: 349 Ft

229Ft
4,58 Ft/ml

2 vagy annál több termék
vásárlása esetén az ár:

2db-tól
olcsóbb

Soft&Sicher

balzsam 
papír zsebkendő

15x9 db

Ár: 499 Ft

349Ft
2,59 Ft/db

2 vagy annál több termék
vásárlása esetén az ár:



Az oldalon feltüntetett árak 2016. január 7-től a készlet erejéig, de legfeljebb 2016. január 20-ig
érvényesek, kivéve azon termékek esetében, melyeknél az árérvényességet külön feltüntettük. 
Ezen termékek ára a feltüntetett dátumtól számítva legalább 4 hónapig garantáltan érvényes.
A *-gal jelölt termék csak a gyógyszermodullal rendelkező üzleteinkben kapható, melyekről
honlapunkon található bővebb információ! Áraink forintban értendők. Kiszolgálás csak háztartási
mennyiségben. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

3 www.dm-drogeriemarkt.hu
5 www.facebook.com/dm.Magyarorszag

Üzleteinkben az alábbi bankkártyákkal
és utalványokkal is fizethet:

Legjobb ajánlataink

Balea MEN

fresh 
peeling gél 

100 ml
régi ár: 699 Ft

449Ft
4,49 Ft/ml

2015.10.01-től!

Balea

kézkrém-
koncentrátum 
babassu-olaj

50 ml
régi ár: 399 Ft

299Ft
5,98 Ft/ml

2016.01.07-től!

Jessa

tampon 

56 db
régi ár: 1.249 Ft

999Ft
17,84 Ft/db

2016.01.07-től!

Jessa

ultra 
normál egészségügyi
betét (kétféle) 

32 db
régi ár: 849 Ft

699Ft
21,84 Ft/db

2016.01.07-től!

Jessa

tisztasági betét

30 db
régi ár: 399 Ft

349Ft
11,63 Ft/db

2015.09.17-től!

DONTODENT

műfogsortároló, 
-fürdető doboz

régi ár: 499 Ft

399Ft
399 Ft/db

2016.01.07-től!

DAS gesunde PLUS

karotin 
bőrvédő kapszula* 

60 db
régi ár: 1.199 Ft

899Ft
14,98 Ft/db

2016.01.07-től!

Denkmit

nedves törlőkendő
(többféle) 

50 db
régi ár: 699 Ft

499Ft
9,98 Ft/db

2015.07. 16-tól!

DONTODENT

Junior 
fogkefe

2 db
régi ár: 599 Ft

499Ft
249,50 Ft/db

2015.07. 02-től!

–18%

–20%

–20%

–25%
–28%

–16%

–17%
–12%

–35%




