
 Специално подбрана 
грижа за най-малките!

каталог 15.06 – 30.06.2020 г.



Натуралната вода 
за бебета е уникално
балансирана вода,

подходяща за консумация
от новородени, деца, 

бременни жени
и кърмачки.

Млечната каша е
вкусна и здравословна храна,
богата на витамини и полезни

елементи, които повишават
имунитета, дават сила

и енергия.

Храни
Milupa 
Инстантна млечна каша, 
250 гр.
Различни видове

8,39 лв.

6,69 лв.

20

Bebivita 
Млечна каша лека нощ, 
190 гр.
Различни видове

2,25 лв.

1,99 лв.

11

Milupa 
Инстантна био безмлечна
каша с грис, 250 гр.

20

Bebelan 
Натурална вода за приготвяне
на бебешка храна, 1.5 л

1,15 лв.

0,99 лв.

13

7,89 лв.

6,29 лв.

*Промоцията е валидна от 01.06 – 30.06.2020г 
или до изчерпване на количествата.

https://shop.lillydrogerie.bg/milupa-mlechna-kasha-biskvitena-8-250gr
https://shop.lillydrogerie.bg/ris-6-250gr
https://shop.lillydrogerie.bg/b1082-ml-kasha-leka-nosch-gris-vanilija-190-gr


Бочко
Бебешки шампоан 
за коса и тяло, 400 мл
Различни видове

4,15 лв.

3,49 лв.

15

Тук ще откриете 
нашите продукти 
за къпане и грижа 
за бебешката кожа

Mustela
Витаминен защитен 
крем 1-2-3, 100 мл

15,69 лв.

13,99 лв.

10

Event Baby
Измиващ гел за коса и тяло, 
400 мл

4,79 лв.

4,29 лв.

10

LILLY 
CLUB

+10*
ЦВЕТЧЕТА

Disney
LUNA OUCH или FROZEN

Душ гел и шампоан 2 в 1, 
250 мл или 
Шампоан с балсам 2 в 1, 
250 мл

6,79 лв.

5,99 лв.

11

Teo Bebe
Измиващ гел за коса 
и тяло, 400 мл
Различни видове

4,79 лв.

3,69 лв.

22

Teo Bebe
Измиващ гел за коса 
и тяло с алое, 200 мл

3,39 лв.

2,59 лв.

23
Teo Bebe
Сапун, 75 г
Различни видове

1,15 лв.

0,95 лв.

17

Козметика

*Промоцията е валидна от 01.06 – 30.06.2020г 
или до изчерпване на количествата.

https://shop.lillydrogerie.bg/krem-1-2-3-100ml
https://shop.lillydrogerie.bg/sa-tjalo-badem-neven-400ml
https://shop.lillydrogerie.bg/b-m-2v1-250ml
https://shop.lillydrogerie.bg/za-kosa-i-tjalo-400ml
https://shop.lillydrogerie.bg/kosa-i-tjalo-aloe-400ml
https://shop.lillydrogerie.bg/kosa-i-tjalo-aloe-200ml
https://shop.lillydrogerie.bg/aloe-vera-75gr


Пелени
Pampers
PREMIUM CARE
 Бебешки гащи, 34-56 бр. или 
Пелени от 52 до 60 бр.
Различни размери

23,49 лв.

Pufies
SENSITIVE 
Бебешки гащи, 38 - 46 бр. или 
Пелени от 42 до 74 бр.
Различни размери

17,99 лв.

Пелени и гащички  
с високо качество 

и грижа за 
бебешката кожа

препоръчано от:

Johnson's
бебешки шампоан

500мл

Johnson's
бебешко олио

300мл

без сулфати, оцветители & фталати без оцветители & фталати

8,29 лв.

5,75 лв. 4,99 лв.

30

https://shop.lillydrogerie.bg/s5-34br
https://shop.lillydrogerie.bg/500ml-517067
https://shop.lillydrogerie.bg/300-ml-517935


Velnea Kids
Слънцезащитен спрей 
SPF30, 200 мл

9,99 лв.

7,99 лв.

20 Velnea Kids
Спрей за лесно разресване, 
130 мл

2,99 лв.

2,39 лв.

20

Velnea Kids
Лак за нокти 
на водна основа, 1 бр.
Различни нюанси

3,99 лв.

2,99 лв.

25

VELNEA е марка 
на Лили Дрогерие, 

която обединява огромно 
разнообразие от продукти. 

С годините брандът се развива така, 
че да удовлетвори всеки вкус, 
като в същото време успява да 

задоволи и индивидуалните 
нужди на всеки 
от семейството.

Velnea Kids
Течен сапун за момичета 
или момчета, 300 мл

3,49 лв.

2,79 лв.

20

*Промоцията е валидна от 01.06 – 30.06.2020г 
или до изчерпване на количествата.

https://shop.lillydrogerie.bg/lesno-razresvane-130ml
https://shop.lillydrogerie.bg/na-vodna-osnova-lilav-9ml
https://shop.lillydrogerie.bg/za-momicheta-300-ml

