
С грижа за 
Вашата усмивка!

Trisa  
FLEXIBLE MEDIUM DUO  
Четка за зъби, 2 бр./оп.  

Lacalut  
MULTI - EFFECT
Паста за зъби, 75 мл 
Различни видове 

1,89 лв.

6,59 лв.
3,99 лв.

39

Listerine  
TOTAL CARE ZERO 
Вода за уста, 500 мл 
Различни видове 

11,99 лв.
6,99 лв.

41

https://shop.lillydrogerie.bg/total-kar-zero-500ml
https://shop.lillydrogerie.bg/fleksib-l-medium-2br
https://shop.lillydrogerie.bg/catalogsearch/result/?q=lacalut


Оral-B
PRO 500 CROSSACTION
Електрическа четка 
за зъби, 1 бр.

87,55 лв.
61,29 лв.

29

Оral-B
Паста за зъби, 75 мл
Различни видове

7,29 лв.
4,89 лв.

32

Оral-B
GUM & ENAMEL CARE
Четка за зъби, 1 бр.

8,99 лв.
6,29 лв.

30

Акцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2020 г.2

https://shop.lillydrogerie.bg/za-z-bi-d16-513w
https://shop.lillydrogerie.bg/oral-b-gum-enamel-care-chetka-za-z-bi-1-br
https://shop.lillydrogerie.bg/enejm-ripe-r-uajtaning-75


Elmex
Паста за зъби, 75 мл
Различни видове

7,79 лв.
5,99 лв.

23

Elmex
ULTRA SOFT
Четка за зъби, 3 бр./оп.

17,59 лв.
13,99 лв.

20

IWhite
WHITENING 
Гелшини за незабавно 
избелване на зъбите, 10 бр./оп.

36,99 лв.
29,99 лв.

18

iWhite Instant е специален комплект от 10 на брой 
гелшини за професионално избелване на зъбите в 
домашни условия с моментален ефект.

Акцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2020 г. 3
LILLY 
CLUB

+30*
ЦВЕТЧЕТА

Продуктите elmex® предлагат широк 
набор от специализирани решения за 
грижа за устната хигиена при най-чес-
то срещаните признаци за заболява-
ния на тъканите, превенция на кариес 
и облекчаване на свръхчувствител-
ността на зъбния дентин. Действието 
на пастите за зъби elmex се дължи на 
съчетание от уникални технологии. 
Това са:
•  Технология с аминофлориди за за-

щита от кариес
•  Технологията PRO-ARGIN® за об-

лекчаване на свръхчувствителност

https://shop.lillydrogerie.bg/belv-na-z-bi-gel-shini-10b
https://shop.lillydrogerie.bg/ta-ot-karies-75ml
https://shop.lillydrogerie.bg/a-soft-3br


ТОП
ОФЕРТА

LILLY 
CLUB

+15*
ЦВЕТЧЕТА

Arm&Hammer
EXTRA FRESH
Вода за уста, 400 мл

3,99 лв.

Sensodyne
FLUORIDE & WHITENING
Паста за зъби 2 х 75 мл

7,99 лв.

ТОП
ОФЕРТА

*Регулярна цена за 2 бр.
13,98 лв.

Акцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2020 г.4

https://shop.lillydrogerie.bg/brands/sensodyne
https://shop.lillydrogerie.bg/brands/arm_hammer


Четка за почистване на междузъбно 
пространство - 0.45 мм или 0.60 мм. 
Специално предназначени за 
ефективно почистване на 
по-широки междузъбни 
простран  ства, мостове, 
протези и скоби.

Специално разработена четка с ултра меки 
влакна с дебелина 0,1 мм за максимално 
почистване на зъбите и нежна грижа за венците. 
Осмоъгълната дръжка стимулира правилния 
захват на четката под ъгъл от 45˚за ефективно 
почистване и в най-крайните и критични зони.

Curaprox
Четка за зъби, 1 бр./оп.
Различни видове

Nordics
Бамбукова четка за зъби, 1 бр.

Различни видове

Beauty Formulas
Интердентална четка 
за зъби, 6 бр./оп.

9,39 лв.
7,49 лв.

20

5,99 лв.
3,99 лв.

33

3,09 лв.
2,29 лв.

25

LILLY 
CLUB

+20*
ЦВЕТЧЕТА

Акцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2020 г. 5

https://shop.lillydrogerie.bg/grizha-i-lichna-higiena/oralna-higiena
https://shop.lillydrogerie.bg/catalogsearch/result/?q=Curaprox+%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D1%8A%D0%B1%D0%B8
https://shop.lillydrogerie.bg/catalogsearch/result/?q=Nordics+%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D1%8A%D0%B1%D0%B8


Кремът помага дори при добре прилягащи 
протези, защото предпазва от попадане 
на парченца храна под протезата. Осигу-
рява стабилна фиксация чрез задържане 
от всички страни до 12 часа. Това прави 
носенето на протеза безпроблемно през 
целия ден.

Пасти за зъби Aquafresh All in One - 
цялостна защита за вашето семейство 
със свеж ментов вкус.
24-часова защита от захарите, която 
предпазва повърхността на зъбите от 
атаките на киселините и захарите през 
целия ден. 
Полезна за защита от кариес, за здра-
ви венци и свеж дъх. 
Подсилва емайла, отстранява петната, 
бори се с плаката. 
Има антибактериално действие и стра-
хотен вкус.

Corega
EXTRA STRONG ORIGINAL 
Крем за протези, 70 г.

11,99 лв.

Aquafresh
ALL IN ONE

Паста за зъби, 75 мл
Различни видове

4,25 лв.
2,89 лв.

32

LILLY 
CLUB

+10*
ЦВЕТЧЕТА

LILLY 
CLUB

+30*
ЦВЕТЧЕТА

НОВО

Акцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2020 г.6

https://shop.lillydrogerie.bg/aquafresh-all-in-one-original-pasta-za-z-bi-75ml
https://shop.lillydrogerie.bg/grizha-i-lichna-higiena/oralna-higiena


Бочко Детски пасти за зъби, 75 мл, различни видове: 
Специалната формула заздравява зъбния емайл. Предотвратява 
развитието на кариес и се грижи за здравето на венците.
Бочко Пасти за зъби, 50 мл, различни видове: 
Специалната формула нежно почиства зъбките и предотвратява 
развитието на кариеси. Бебешката паста не съдържа флуор, което 
я прави безвредна при поглъщане.

Едни от най-често срещаните проблеми, свързани с грижата за устната кухина, 
намират решение в портфолиото на Astera Active +. 
Продуктите предлагат антикариесно, почистващо и освежаващо действие - мулти-
функционална грижа с многоцветни пасти за зъби и дълготрайни аромати. 

Dental
DREAM BLACK & WHITE
Паста за зъби, 100 мл

Бочко
Паста за зъби 
синя или розова, 75 мл

1,99 лв.
1,59 лв.

20

2,69 лв.
2,15 лв.

20

Astera
ACTIVE + 
Паста за зъби, 100 мл
Различни видове

1,89 лв.
1,39 лв.

26

LILLY 
CLUB

+10*
ЦВЕТЧЕТА

LILLY 
CLUB

+10*
ЦВЕТЧЕТА

Акцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2020 г. 7

https://shop.lillydrogerie.bg/catalogsearch/result/?q=Dental
https://shop.lillydrogerie.bg/pasta-za-z-bi-astera-active-vitamin-3-100-ml
https://shop.lillydrogerie.bg/a-sinja-75ml


Dent-a-Dent
Четка за зъби, 1 бр.

2,45 лв.
1,79 лв.

26
Dent-a-Dent
Паста за зъби, 100 мл
Различни видове

2,39 лв.
1,79 лв.

25Иновативна формула за паста за зъби, 
съдържаща активен въглен, който има 
способността да абсорбира токсинитe 
в устата, премахва петната, без да 
поврежда зъбния емайл.

Четка за зъби със специално създа-
дени влакна с активен въглен.
 Помага за нежното отстраняване 
на петна по повърхността на 
зъбите и промени в техния цвят, 
без необходимост от използва-
не на агресивни агенти.

Акцията е валидна в периода 01.09 - 30.09.2020 г.8

https://shop.lillydrogerie.bg/blek-uajt-100ml
https://shop.lillydrogerie.bg/catalogsearch/result/index/?f=Dent-a-Dent+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&q=Dent-a-Dent

