
AQUAFRESH

CURAPROX

TRISA

ALL IN ONE 
Паста за зъби, 75 мл

Различни видове

Четка за зъби 1 бр./оп. 

PERFECT WHITE DUO
Четка за зъби, 2 бр. + 
паста за зъби, 15 мл

Различни видове

SENSODYNE
RAPID
RELIEF

Паста за зъби, 75 мл
Различни видове

Промоцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2019 г.

3,99 лв.

8,99 лв.

2,59 лв.

7,29 лв.

2,99 лв.

TOП
ОФЕРТА

35

18

9,39 лв.
5,49 лв.

41LILLY 
CLUB

+12*
ЦВЕТЧЕТА

LILLY 
CLUB

+10*
ЦВЕТЧЕТА

https://shop.lillydrogerie.bg/
https://shop.lillydrogerie.bg/960-super-soft
https://shop.lillydrogerie.bg/aquafresh-all-in-one-original-pasta-za-z-bi-75ml
https://shop.lillydrogerie.bg/rapid-rilef-75ml




Промоцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2019 г.

ELMEX
SENSITIVE

Паста за зъби, 75 мл 
Различни видове

Продуктите на швейцарския бранд 
elmex® предлагат специализирана 
грижа за устната хигиена. 

Действието на пастите за зъби elmex 
се дължи на съчетание от уникални 
технологии, доказани в многобройни 
клинични изследвания.

Те се радват на високо доверие сред 
специалистите по устна хигиена и са 
най-препоръчваният бранд пасти за 
зъби от стоматолозите в Германия.  

IWHITE

IWHITE
INSTANT

WHITENING 
Гел-шини за незабавно 
избелване на зъбите, 

10 бр./оп.

 Клинично доказани незабавни 
избелващи резултати.
 Бързо действие: до 8 нюанса 
по-бели зъби само за 20 минути 
на ден.
 Активно отстранява петна и 
заздравява зъбите.
 Удобни при прилагане и 100% 
безвредни.

Пастата за зъби, която 
благодарение на „тройната 
избелваща технология“ атакува 
повърхностните петна и 
избелва в дълбочина зъбите. За 
ежеднeвна употреба. 
За по-добър ефект използвайте 
и  I WHITE INSTANT WHITENING 
избелваща вода за уста.

Незабавен ефект за по-бели и 
блестящи зъби благодарение на 
тройно действащата избелваща 
технология. 
За по-добър ефект използвайте 
след I WHITE INSTANT 
WHITENING избелваща паста за 
зъби 75 мг.

WHITENING 
Вода за уста, 500 мл
Паста за зъби, 75 мл

ELMEX
ULTRA SOFT 1

Четка за зъби, 1 бр.

7,79 лв.
6,39 лв.
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https://shop.lillydrogerie.bg/
https://shop.lillydrogerie.bg/usta-izbelvascha-500ml
https://shop.lillydrogerie.bg/belv-na-z-bi-gel-shini-10b


Промоцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2019 г.

PARODONTAX
Паста за зъби, 75 мл

Различни видове

 Високочестотните движения 
осигуряват до 9 пъти 
по-добро почистване от 
механичната четка за зъби.
 По-дългите копринено 
нежни снопчета почистват 
в дълбочина междузъбните 
пространства.
 В комплекта е включена 
батерия +ААА (издържа 
до 3 месеца при нормална 
употреба, 2 пъти на ден по 
2 мин).
 Сменяема глава.

ОRAL-B
PRO 2000

Електрическа четка 
за зъби, 1 бр. + 1 

накрайник

TRISA
SONIC POWER PRO 

INTERDENTAL
Електрическа четка за 

зъби, 1 бр.

7,69 лв.
4,89 лв.

36

121,99 лв.
83,99 лв.

3127,29 лв.
17,69 лв.

35

LILLY 
CLUB

+25*
ЦВЕТЧЕТА

https://shop.lillydrogerie.bg/elektricheska-chetka-za-z-bi-trisa-sonic-pro-interdental
https://shop.lillydrogerie.bg/
https://shop.lillydrogerie.bg/klasik-bez-fluor-75ml


ASTERA

ASTERA

Серия продукти за устна хигиена 
ASTERA HOMEOPATHICA е 
алтернативна грижа без флуор, 
без мента, без SLS (Sodium Lauryl 
Sulfate), без парабени, без захар и 
без консерванти. 

Изключително подходяща за хора, 
стремящи се към здравословен, 
природосъобразен начин на 
живот и такива, провеждащи 
хомеопатично лечение. Всички 
пасти съдържат ксилитол за 
профилактика на кариеса.

HOMEOPATHICA
Хомеопатична паста за 

зъби, 75 мл
Различни видове

HOMEOPATHICA KIDS
Детска паста за зъби, 

50 мл

DENT-A-DENT

DENT-A-DENT

Паста за зъби, 100 мл
Различни видове

Четка за зъби, 2 бр./оп.
Различни видове

Промоцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2019 г.
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https://shop.lillydrogerie.bg/pasta-za-z-bi-astera-homeopathica-sensitive-75-ml
https://shop.lillydrogerie.bg/pasta-za-z-bi-astera-homeopathica-kids-0-50-ml
https://shop.lillydrogerie.bg/dent-a-dent-senzitiv-pasta-za-z-bi-100-ml
https://shop.lillydrogerie.bg/dent-a-dent-multihead-medium-2-1-chetka-za-z-bi-1br


Промоцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2019 г.

BIO CARE
Четка за зъби, 1 бр.
Различни видове

Иновативни четки за зъби, 
произведени по най-нова и 
модерна технология. С добавено 
в косъмчетата сребро или злато 
с чистота 99,9%, което има силно 
антибактериалнo действие. 

Растителен въглен помага за 
премахване на лошия дъх и 
създава усещане за цялостна 
свежест. 

Натурален нефрит подпомага 
кръвообращението. 
Висококачествена Double 
Bristles System има две 
стъпаловидни дължини на 
косъма, което осигурява 
почистване на наслоената в 
междузъбното пространство 
и по линията на венеца 
плака.

NORDICS 
Бамбукова четка за 

зъби, 1 бр.
Различни видове

Nordics са бамбуковите четки 
за зъби, които вдъхновяват 
промяната. Дръжката е от 100% 
бамбук, а влакната са направени 
от най-висококачествения 
найлон тип 6. 

Процент от всяка закупена 
четка се дарява на световната 
организация Surfrider Foundation 
Europe за чистене и опазване 
на нашите плажове, морета и 
океани. 

3,09 лв.
2,39 лв.
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https://shop.lillydrogerie.bg/nordiks-bambukova-chetka-za-z-bi-s-v-glen-1br
https://shop.lillydrogerie.bg/bio-care-silver-jade-chetka-za-z-bi


LISTERINE

LACALUT AKTIV

NIGHTLY RESET 
Вода за уста, 400 мл

 Паста за зъби, 75 мл
Различни видове

*Целият бранд е с намаление до -36% на избрани артикули.

Вода за уста Listerine действа 
през цялата нощ след употреба 
за до 6х по-здрав емайл. 

Тя достига до места, до 
които четката не може, като 
същевременно предпазва 
зъбите от кариеси и се грижи за 
това да имаме по-здрави зъби. 
Почувствайте разликата след 
една нощ.

Lacalut Aktiv паста за зъби се препоръчва при наличието на заболявания на венците, 
сред които кървене на тъканите, гингивит и пародонтит, които често водят до загуба 
на зъби. 

С незабавното си действие паста за зъби Лакалут Актив стабилизира и укрепва 
колагена във венците, успокоява подпухването, възстановява нормалното състояние 
и цвят на венците, като минимизира кървенето им само след 2-3 дни.

Промоцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2019 г.
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https://shop.lillydrogerie.bg/
https://shop.lillydrogerie.bg/catalogsearch/result/?q=lacalut



