
С грижа за
Вашата усмивка!

Listerine
Вода за уста, 500 мл
Различни видове

Himalaya
DENTAL CREAM 
Паста за зъби, 100 мл
Различни видове

Sensodyne
Паста за зъби, 75 мл 
или четка за зъби, 1 бр.
Различни видове

-42%
9,49 лв.
5,49 лв.

-20%
4,89 лв.
3,89 лв.

4,69 лв.

*Промоцията е валидна от 1.09 до 30.09.2021 г. или до изчерпване на количествата. “Лили Дрогерие” не носи отговорност за печатни грешки. Цените са в лева с включено ДДС.

https://shop.lillydrogerie.bg/listerine-voda-za-usta-17726
https://shop.lillydrogerie.bg/himalaya-dental-cream-pasta-za-z-bi-s-karamfil-100-ml
https://shop.lillydrogerie.bg/brands/sensodyne


Pearl Drops
Полираща паста за 
зъби, 50 мл

iWhite
WHITENING
Гел шини за 
незабавно избелване 
на зъбите, 10 бр./оп. -28%

6,19 лв.
4,45 лв.

-10%
37,99 лв.
33,99 лв.

iWhite INSTANT
Гел шини

за професионално избелване
на зъбите в домашни условия

- Бързо действие до 8 нюанса по-бели 
зъби само за 20 минути на ден;

- Активно отстранява петна;
- Заздравява зъбите;

- Удобни при прилагане: меки прозрачни 
шини за избелване на зъбите, един 

универсален размер, подходящ за всички;
- Избелва предната и задната

 част на зъбите

Beauty Formulas
Конец за зъби с дръжка, 
50 бр./оп.

-16%
3,59 лв.
2,99 лв.

https://shop.lillydrogerie.bg/iwhite-komplekt-za-izbelvane-na-z-bi-instant-510260
https://shop.lillydrogerie.bg/pearl-dropsholivud-smajl-polirascha-pasta-za-z-bi-50ml


Elmex
Паста за зъби, 75 мл
Различни видове

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

-23%
7,79 лв.
5,99 лв.

-20%
17,59 лв.
13,99 лв.

Паста за зъби Elmex, 
75 мл 6-12 г.

Предназначена за деца на възраст 
между 6 и 12 години. За дългосрочно 

здраве на устната кухина трябва да се 
полагат специални грижи.

Паста за зъби Elmex
Защита от кариеси, 75 МЛ

Високоефективната формула elmex amine 
fluoride образува двоен активен щит на 

калциев флуорид, който реминерализира и 
ефективно предпазва зъбите от кариес. 

Защитава повърхности, до които четката за 
зъби не може лесно да достигне.

Четка за зъби Elmex
 УЛТРА СОФТ 3 БР.

Нежно, но ефективно почистване! 
Косъмчета от 0,1 мм почистват 
зъбите ви с деликатна грижа.  

- Почиства бактериалната плака. 
- Помага за предпазване от 

кариес.

https://shop.lillydrogerie.bg/a-soft-3br
https://shop.lillydrogerie.bg/bi-75ml-6-12g
https://shop.lillydrogerie.bg/ta-ot-karies-75ml


Trisa
CLINICAL COMFORT
Четка за зъби, 1 бр.
+ паста за зъби, 15 мл

Trisa
NATURAL CLEAN
Дървена четка за 
зъби, 1 бр./оп.

Trisa
Паста за зъби, 75 мл
Различни видове

1,99 лв.
-30%
7,19 лв.
4,99 лв.

-35%
7,69 лв.
4,99 лв.

Curaprox
Четка за зъби, 1 бр.
Различни видове

LILLY 
CLUB

++4040**
ЦВЕТЧЕТАЦВЕТЧЕТА -20%

9,99 лв.
7,99 лв.

Четки за зъби
CURAPROX

Тайната на доброто 
почистване е в 

хилядите ултрафини 
косъмчета CurenR 
с дебелина от 0,1 
до 0,15 mm, които 

образуват необичайно 
плътна и ефективна 

почистваща 
повърхност.

https://shop.lillydrogerie.bg/trisa-natural-clean-soft-chetka-za-z-bi-1-br
https://shop.lillydrogerie.bg/kal-soft-pz-15ml
https://shop.lillydrogerie.bg/catalogsearch/result/?q=Trisa+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D1%8A%D0%B1%D0%B8


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

Оral-B
PRECISION CLEAN 
Накрайник за ел. четка, 
2 бр./оп.

Оral-B
REPAIR 
Паста за зъби, 75 мл 
Различни видове

-33%
89,99 лв.
59,99 лв.

-15%
18,29 лв.
15,49 лв.

-32%
7,29 лв.
4,89 лв.

https://shop.lillydrogerie.bg/za-z-bi-d16-513w
https://shop.lillydrogerie.bg/el-chetka-eb-20-2
https://shop.lillydrogerie.bg/catalogsearch/result/?q=oral+b+repair


Lavera
Паста за зъби без 
флуорид, 75 мл

Splat
Паста за зъби, 100 мл 
Различни видове

L’Angelica
Био паста за зъби, 75 мл 
Различни видове

-27%
9,69 лв.
6,99 лв.

-10%
7,49 лв.
6,69 лв.

-20%
5,49 лв.
4,39 лв.

Паста за зъби L’Angelica с 
алое вера и босилек

L’Angelica с алое вера и босилек е 
клинично тествана паста за зъби, 
която осигурява здраве и грижа 
за устната кухина. Подходяща 
за ежедневна употреба, тъй 
като има антибактериално и 

противовъзпалително действие. 
Изцяло ВЕГАН формула.

БИО

https://shop.lillydrogerie.bg/lavera-complete-care-pasta-za-z-bi-bez-fluorid-75ml-522107
https://shop.lillydrogerie.bg/bi-totalna-zaschita-75ml
https://shop.lillydrogerie.bg/splat-uajt-pljus-bezopasno-izbelvane-i-zaschita-na-emajla


Astera
HOMEOPATHICA 
Детска паста за зъби, 50 мл 
Различни видове

Beauty Formulas
Вода за уста с активен 
въглен, 500 мл

-30%
4,29 лв.
2,99 лв.

-24%
4,49 лв.
3,39 лв.

Astera Homeopathica Kids
Детска паста за зъби с различни вкусове. 
Безвредна при поглъщане. Не съдържа 

парабени, оцветители, флуор, алергизиращ 
ментол, захар, дразнещи пенители. 

Съдържа ксилитол – осигурява активна  
антикариесна защита.

Bilka Dent
Паста за зъби, 75 мл
Различни видове

-16%
3,59 лв.
2,99 лв.

https://shop.lillydrogerie.bg/pasta-za-z-bi-astera-homeopathica-kids-4-50-ml
https://shop.lillydrogerie.bg/bilkadent-pasta-za-z-bi-ekspert-parodont-protekt-s-antiparodontozno-dejstvie-75-ml


Aquafresh
Паста за зъби, 75 мл
Различни видове

-35%
4,49 лв.
2,89 лв.

https://shop.lillydrogerie.bg/aquafresh-all-in-one-original-pasta-za-z-bi-75ml-518946
https://shop.lillydrogerie.bg/aquafresh-intense-clean-deep-action-pasta-za-z-bi-75-ml-35101
https://shop.lillydrogerie.bg/sens-evkalipt-75ml

