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CUM SUNĂ  
VOCEA TA INTERIOARĂ? 
SCHIMBAREA ÎNCEPE DIN TINE. 

dm-drogeriemarkt.ro



Informații servicii clienți la adresa  
www.dm-drogeriemarkt.ro  
și în drogheriile dm.

ACCESIBIL  
DE PE MOBIL

SFATURI  
UTILE

WI-FI GRATIS 
ÎN MAGAZINNEWSLETTER

OPREȘTE-TE!
Viața a devenit atât de epuizantă și 
atât de rapidă, încât nu ajungem 
să ne odihnim. Îndeplinim sarcină 
după sarcină, iar pauzele scurte 
pe care le avem, le petrecem 
pe telefonul mobil. Avem doar 
câteva momente de calm și liniște 
într-o zi, care ne oferă energie 
și posibilitatea de a reflecta. Iată 
câteva sfaturi:

① Încearcă să petreci o zi întreagă 
fără să te grăbești și să fii atent 
la ceea ce se întâmplă în jur. 

② Ce spune vocea ta interioară? 
Ascultăm cu adevărat 
și reflectăm la opiniile 
partenerilor, prietenilor, 
părinților? 

③ Propune-ți mai puțin, obține 
mai mult! Fii blând cu tine, 
lasă-ți timp să respiri, fă ceva 
spontan, în loc să reflectezi 
foarte mult la ceea ce iți dorești 
să faci.

CÂND AI SIMȚIT CEVA NOU ULTIMA DATĂ? 
De câte ori te-ai simțit extraordinar făcând exact ceea ce credeai că nu vei reuși? Ne grăbim prin viață și 
ne lipsește cel mai important lucru: să experimentăm conștient fiecare moment. Și nu este vorba doar 
despre reducerea stresului, ci despre crearea spațiului pentru gânduri noi. dm își propune să schimbe 
această mentalitate! Învinge fricile ce te țin pe loc și dă-ți voie să experimentezi senzații noi, unice! 
Schimbarea începe din tine! Inspirația pentru o viață conștientă poate fi găsită în paginile următoare!

CE ÎNTREBĂRI ÎȚI PUI 
CÂND NU TE AUDE NIMENI?



Fares 
complex 
detoxifiere colon 
28 plicuri
înainte 40,49 lei

3199  
LEI

1,14 lei / 1 buc.
economisiți: 8,50 lei

–20 %

CE TE OPREȘTE?
Ce te reține să te simți 
confortabil și să-ți atingi 
obiectivele?
Fă o listă cu blocajele 
personale și încearcă să le 
depășești.

TU CUM TE SIMȚI  
DUPĂ SĂRBĂTORI?

Sunt perioade în care ajungem să facem 
excese alimentare. Fie de sărbători, fie din 
cauza faptului că uneori pur și simplu nu 
ne putem abține de la unele mâncăruri, 
de care ajungem să facem abuz. O cură 
de detoxifiere te poate ajuta să elimini 

toxinele și să îți cureți organismul.

ECO

ECO

dmBio 
müsli ECO 
cu cacao 
și nuci 
375 g

1549  
LEI

41,31 lei / 1 kg

Gerlinéa 
extract de 
anghinare
70 ml 

3399  
LEI

485,57 lei / 1 l

YogiTea 
ceai pentru
detoxifiere 
17 plicuri

1549  
LEI

0,91 lei / 1 buc.



dmBio

CU MICI SCHIMBĂRI 
POȚI DUCE  
O VIAȚĂ MAI BUNĂ. 

Hrana poate fi, în egală măsură, și 
leac și otravă, depinde numai de 
alegerea noastră. Ceea ce se vede 
la exterior, este rezultatul a ceea 
ce se întâmplă în interiorul nostru. 
Produsele dmBio ne ajută în lupta 
pe care o ducem zilnic pentru a 
rămâne frumoase.
 
Efectele pozitive asupra corpului 
sunt cu atât mai vizibile, cu cât 
alimentele pe care le consumăm 
sunt mai sănătoase. De aceea, 
produsele dmBio vin în ajutorul 
nostru, pentru a avea o viață 
sănătoasă, care începe din interior. 

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO
ECO

NU AR TREBUI SĂ TE BUCURI  
DE FIECARE CLIPĂ?

dmBio 
supă ECO
minestrone
cu legume 
370 ml

849  
LEI

22,95 lei / 1 l

dmBio 
sare ECO 
de mare,
cu plante 
200 g

949  
LEI

47,45 lei / 1 kg

dmBio 
pastă ECO 
vegetală 
diverse sortimente 
125 g

699  
LEI

55,92 lei / 1 kg

dmBio 
roșii ECO
uscate 
180 g

1699  
LEI

94,39 lei / 1 kg

dmBio 
orez ECO
cu roșii 
și legume 
250 g

939  
LEI

37,56 lei / 1 kg

ECO

dmBio 
piper ECO
negru 
70 g

999  
LEI

142,71 lei / 1 kg

dmBio 
rondele ECO 
de orez / porumb 
100 g / 110 g

419  
LEI

4,19 lei / 1 buc.

dmBio 
amestec 
aluat ECO 
pentru pizza 
350 g

799  
LEI

22,83 lei / 1 kg

ECO



SĂNĂTATE ȘI IGIENĂ INTIMĂ

–21 %

–20 %

–20 %

–23 % –25 %

–23 % –22 % –23 %

ECO

Borcanul copiilor veseli
răceală
200 g 
înainte 25,49 lei

1999  
LEI

99,95 lei / 1 kg
economisiți: 5,50 lei

Mivolis 
multivitamine
pentru copii 
20 buc.

379  
LEI

0,19 lei / 1 buc.

Molekin 
vitamina B12 
60 buc.
înainte 23,99 lei

1899  
LEI

0,32 lei / 1 buc.
economisiți: 5 lei

Vedda 
ceai 
diverse variante 
75 g

399  
LEI

53,20 lei / 1 kg

Gerlinéa 
baton dietetic 
două variante
1 buc.
înainte 8,49 lei

679  
LEI

6,79 lei / 1 buc.
economisiți: 1,70 lei

Mivolis 
monodoze 
de colagen 
20 buc.

7599  
LEI

3,79 lei / 1 buc.

Bell Sons 
vapour rub 
50 g

1999  
LEI

399,80 lei / 1 kg

Raniseptol 
spumă 
pentru arsuri 
150 ml
înainte 33,99 lei

2599  
LEI

173,27 lei / 1 l
economisiți: 8 lei

Intimohelp 
emulsie 
hipoalergică pentru 
igiena intimă 
400 ml
înainte 27,99 lei

2099  
LEI

52,48 lei / 1 l
economisiți: 7 lei

Intimohelp 
șervețele 
umede pentru
igiena intimă
20 buc.
înainte 8,49 lei

649  
LEI

0,32 lei / 1 buc.
economisiți: 2 lei

Libresse 
absorbante
invisible normale 
40 buc.
înainte 21,79 lei

1679  
LEI

0,42 lei / 1 buc.
economisiți: 5 lei

Tena 
lady 
4* extra
absorbant 
incontinență 
10 buc.
înainte 16,99 lei

1299  
LEI

1,30 lei / 1 buc.
economisiți: 4 lei



MACHIAJ

L'Oréal Paris 
true match 
fond de ten 
diverse variante 
1 buc.
înainte 59,99 lei

4699  
LEI

46,99 lei / 1 buc.
economisiți: 13 lei

–21 % L'Oréal Paris 
true match 
pudră de față 
diverse variante 
1 buc.
înainte 64,99 lei

4499  
LEI

44,99 lei / 1 buc.
economisiți: 20 lei

–30 %

L'Oréal Paris 
le blush 
fard de obraz 
diverse variante 
1 buc.
înainte 59,99 lei

4499  
LEI

44,99 lei / 1 buc.
economisiți: 15 lei

–25 %

Real Techniques 
burete pentru 
machiaj în 
formă de ou 
1 buc.
înainte 48,99 lei

3899  
LEI

38,99 lei / 1 buc.
economisiți: 10 lei

–20 %

Women'Secret 
apă de toaletă 
pentru femei 
diverse variante 
30 ml
înainte 59,99 lei

4699  
LEI

46,99 lei / 1 buc.
economisiți: 13 lei

–21 %

alverde 
naturduft 
apă de parfum 
pentru femei
diverse variante 
50 ml
înainte 40,99 lei

2999  
LEI

599,80 lei / 1 l
economisiți: 11 lei

–26 %

Cosmetică  
Naturală

Vittorio Bellucci 
black opal 
apă de parfum 
pentru femei
100 ml
înainte 49,99 lei

3899  
LEI

389,90 lei / 1 l
economisiți: 11 lei

–22 %



MACHIAJ

alverde 
duo
fard de obraz 
1 buc.
înainte 24,99 lei

1899  
LEI

18,99 lei / 1 buc.
economisiți: 6 lei

–24 %

alverde 
all in one 
mascara 
1 buc.
înainte 14,99 lei

999  
LEI

9,99 lei / 1 buc.
economisiți: 5 lei

–33 %

alverde 
tuș de ochi 
lichid vegan 
1 buc.
înainte 14,99 lei

1199  
LEI

11,99 lei / 1 buc.
economisiți: 3 lei

–20 % alverde 
mineral 
fond de ten 
diverse variante 
1 buc.
înainte 16,99 lei

1299  
LEI

12,99 lei / 1 buc.
economisiți: 4 lei

–23 %

trend IT UP 
high shine 
ruj de buze 
diverse variante 
1 buc.

1099  
LEI

10,99 lei / 1 buc.

trend IT UP 
cremă pentru 
îndepărtarea 
cuticulelor 
1 buc.
înainte 14,99 lei

999  
LEI

9,99 lei / 1 buc.
economisiți: 5 lei

–33 %

Eveline 
8 in 1 
tratament
pentru unghii 
diverse variante 
1 buc.
înainte 15,99 lei

1199  
LEI

11,99 lei / 1 buc.
economisiți: 4 lei

–25 %Beyoutiful 
mască de ochi 
pentru somn,
din silicon 
1 buc.
înainte 39,99 lei

2999  
LEI

29,99 lei / 1 buc.
economisiți: 10 lei

–25 %

Cosmetică  
Naturală

Cosmetică  
Naturală

Cosmetică  
Naturală

Cosmetică  
Naturală

MACHIAJ  
ÎN SEZONUL RECE
Iarna, nu doar garderoba 
noastră este supusă schimbării, 
ci şi machiajul, care are nevoie 
de o abordare diferită în raport 
cu machiajul din celelalte 
anotimpuri.

Astfel, aerul uscat şi 
temperaturile negative se pot 
dovedi nişte inamici veritabili 
pentru aspectul şi sănătatea 
tenului tău. 

Prin urmare, cosmeticele pe 
care le incluzi în rutina ta zilnică 
de make-up ar trebui să fie 
alese cu grijă, tocmai pentru a 
preveni tendinţa de deshidratare 
a pielii.



MACHIAJ

Maybelline 
brow satin 
creion fard 
pentru sprâncene
diverse variante 
1 buc.
înainte 32,99 lei

2399  
LEI

23,99 lei / 1 buc.
economisiți: 9 lei

–27 %

Rimmel 
lasting matte 
fond de ten 
diverse variante 
1 buc.
înainte 42,99 lei

2499  
LEI

24,99 lei / 1 buc.
economisiți: 18 lei

–41 % Rimmel 
lasting matte 
corector 
diverse variante 
1 buc.
înainte 29,99 lei

1799  
LEI

17,99 lei / 1 buc.
economisiți: 12 lei

–40 % Garnier 
apă micelară 
bifazică 
două variante 
400 ml
înainte 28,99 lei

1939  
LEI

48,48 lei / 1 l
economisiți: 9,60 lei

–33 %

Nivea
șervețele 
demachiante
diverse variante
25 buc.

1099  
LEI

0,44 lei / 1 buc.

Maybelline 
snapscara 
mascara 
1 buc.
înainte 39,99 lei

2399  
LEI

23,99 lei / 1 buc.
economisiți: 16 lei

–40 %



ÎNGRIJIRE FAȚĂ

Naobay 
soft detox
cremă 
pentru ochi 
30 ml
înainte 84,49 lei

5479  
LEI

54,79 lei / 1 buc.
economisiți: 29,70 lei

–35 %

Pellamar 
cremă de zi,
hidratantă 
pentru față
50 ml
înainte 73,99 lei

4839  
LEI

967,80 lei / 1 l
economisiți: 25,60 lei

–34 %

Aslavital 
fiole 
detox / regenerare 
două variante 
7 buc. X 2 ml
înainte 46,99 lei

3199  
LEI

4,57 lei / 1 buc.
economisiți: 15 lei

–31 %
Cosmetic Plant 
cremă antirid 
pentru față, 30+ 
50 ml
înainte 27,99 lei

1739  
LEI

347,80 lei / 1 l
economisiți: 10,60 lei

–37 %

7th heaven 
mască 
pentru față 
diverse variante 
1 buc.
înainte 10,99 lei

699  
LEI

6,99 lei / 1 buc.
economisiți: 4 lei

–36 %
alverde 
șervețele 
demachiante 
două variante 
25 buc.

839  
LEI

0,34 lei / 1 buc.

alverde 
apă revitalizantă 
pentru față 
200 ml

1199  
LEI

59,95 lei / 1 l

alverde 
naturschön 
cremă 
pentru față 
50 ml

2399  
LEI

479,80 lei / 1 l

Cosmetică  
Naturală

Cosmetică  
Naturală

Cosmetică  
Naturală

Cosmetică  
Naturală



ÎNGRIJIRE CORP

Bioten 
cremă 
pentru mâini
două variante 
100 ml
înainte 7,99 lei

449  
LEI

44,90 lei / 1 l
economisiți: 3,50 lei

–43 %

alverde 
mască hidratantă 
pentru mâini 
30 ml

1499  
LEI

14,99 lei / 1 buc.

Gerocossen 
lapte nutritiv 
pentru corp 
400 ml
înainte 19,99 lei

1539  
LEI

38,48 lei / 1 l
economisiți: 4,60 lei

–23 %

Nivea 
cremă pentru 
uz general 
150 ml
înainte 15,49 lei

1099  
LEI

73,27 lei / 1 l
economisiți: 4,50 lei

–29 %
Farmec 
cremă depilatoare 
diverse variante 
150 ml

939  
LEI

62,60 lei / 1 l

Balea 
sare de baie 
pentru picioare 
două variante 
200 ml

1199  
LEI

59,95 lei / 1 l

Balea 
piatră pentru 
pedichiură 
două variante 
1 buc.

649  
LEI

6,49 lei / 1 buc.

Cosmetică  
Naturală

Pellamar 
cremă organic-spa 
pentru corp 
250 ml
înainte 38,99 lei

2469  
LEI

98,76 lei / 1 l
economisiți: 14,30 lei

–36 %



ÎNGRIJIRE CORP

Balea MEN 
ulei de barbă
50 ml

1799  
LEI

359,80 lei / 1 l

Adidas 
after shave 
două variante 
100 ml
înainte 19,99 lei

1599  
LEI

159,90 lei / 1 l
economisiți: 4 lei

Palmolive 
gel de duș 
diverse variante 
500 ml
înainte 16,99 lei

1049  
LEI

20,98 lei / 1 l
economisiți: 6,50 lei

–38 %
Nivea 
gel de duș 
diverse variante 
750 ml
înainte 24,49 lei

1599  
LEI

21,32 lei / 1 l
economisiți: 8,50 lei

–34 %

–20 %

Old Spice 
gel de duș 
diverse variante
400 ml
înainte 17,99 lei

1179  
LEI

29,48 lei / 1 l
economisiți: 5,20 lei

–30 %
Enliven 
săpun lichid 
diverse variante 
500 ml
înainte 12,79 lei

949  
LEI

18,98 lei / 1 l
economisiți: 3,30 lei

–25 %
Marseille 
săpun natural 
diverse variante 
100 g
înainte 14,99 lei

1099  
LEI

109,90 lei / 1 kg
economisiți: 4 lei

–26 %

Str8 
deo roll on 
diverse variante 
50 ml
înainte 12,99 lei

819  
LEI

163,80 lei / 1 l
economisiți: 4,80 lei

–36 %

Balea 
deo spray 
diverse variante 
200 ml

819  
LEI

40,95 lei / 1 l

Dove 
deo stick 
diverse variante 
40 ml / 50ml
înainte 14,99 lei

1199  
LEI

11,99 lei / 1 buc.
economisiți: 3 lei

–20 %



ÎNGRIJIRE PĂR

Cosmetic Plant 
șampon 
seboreglator 
pentru păr gras 
250 ml
înainte 18,49 lei

1299  
LEI

51,96 lei / 1 l
economisiți: 5,50 lei

–29 % L'Oréal Paris 
magic 
șampon uscat 
diverse variante 
200 ml
înainte 32,99 lei

2199  
LEI

109,95 lei / 1 l
economisiți: 11 lei

–33 % L'Oréal Paris 
elseve 
mască pentru păr
diverse variante 
300 ml
înainte 29,99 lei

2299  
LEI

76,63 lei / 1 l
economisiți: 7 lei

–23 %

Balea 
professional
mască de păr 
protecție sezonul rece 
300 ml
înainte 15,99 lei

1199  
LEI

39,97 lei / 1 l
economisiți: 4 lei

–25 %
Byphasse 
keratină lichidă 
pentru păr uscat 
250 ml
înainte 25,99 lei

1999  
LEI

79,96 lei / 1 l
economisiți: 6 lei

–23 %

Balea 
spray pentru
îndreptarea părului
200 ml
înainte 11,99 lei

949  
LEI

47,45 lei / 1 l
economisiți: 2,50 lei

–20 %
L'Oréal Paris 
magic retouch 
spray pentru 
colorarea rădăcinilor
diverse variante
75 ml
înainte 36,99 lei

2499  
LEI

333,20 lei / 1 l
economisiți: 12 lei

–32 % Garnier 
color naturals 
vopsea de păr 
diverse variante
1 buc.
înainte 13,49 lei

999  
LEI

9,99 lei / 1 buc.
economisiți: 3,50 lei

–25 %

alverde 
ser volum 
pentru păr 
100 ml

1999  
LEI

199,90 lei / 1 l

Cosmetică  
Naturală



ÎNGRIJIRE PĂR

Syoss 
pure
șampon 
diverse variante 
500 ml
înainte 23,49 lei

1649  
LEI

32,98 lei / 1 l
economisiți: 7 lei

–29 %
Balea
schönheitsgeheimnisse
lapte de păr, 
cu aromă 
de cocos 
200 ml
înainte 9,99 lei

799  
LEI

39,95 lei / 1 l
economisiți: 2 lei

–20 %

Inecto 
ulei de păr,
cu aromă
de cocos 
100 ml
înainte 38,99 lei

2699  
LEI

269,90 lei / 1 l
economisiți: 12 lei

–30 %

Balea 
bloomy dreams
pudră de volum 
pentru păr 
10 g
înainte 11,99 lei

899  
LEI

8,99 lei / 1 buc.
economisiți: 3 lei

–25 %
alverde 
spray două 
faze pentru 
protecție păr 
75 ml

1799  
LEI

239,87 lei / 1 l

ebelin 
pieptene de păr,
din lemn natur
1 buc.
înainte 9,99 lei

799  
LEI

7,99 lei / 1 buc.
economisiți: 2 lei

–20 % Palette 
intensive color crème 
vopse de păr 
diverse variante
1 buc.
înainte 12,39 lei

969  
LEI

9,69 lei / 1 buc.
economisiți: 2,70 lei

–21 %

Cosmetică  
Naturală



ÎNGRIJIRE

Hipp 
biscuiți 
pentru copii 
150 g
înainte 11,49 lei

899  
LEI

59,93 lei / 1 kg
economisiți: 2,50 lei

–21 %

babylove 
pufuleți ECO 
30 g

349  
LEI

3,49 lei / 1 buc.

Lavera 
pastă de dinți 
pentru copii 
75 ml

2049  
LEI

273,20 lei / 1 l

Dontodent 
ață dentară 
sticks 
pentru copii 
32 buc.

649  
LEI

0,20 lei / 1 buc.

Bioderma 
baby 
gel spumant 
1 l

5699  
LEI

56,99 lei / 1 l

Colgate 
max white one 
pastă de dinți
75 ml
înainte 22,99 lei

1699  
LEI

226,53 lei / 1 l
economisiți: 6 lei

–26 %Parodontax 
protecție totală
pastă de dinți 
pentru albire 
75 ml
înainte 24,99 lei

1849  
LEI

246,53 lei / 1 l
economisiți: 6,50 lei

–26 %

Dontodent 
pastă de dinți
pentru noapte 
75 ml

599  
LEI

79,87 lei / 1 l

Listerine
total care zero
apă de gură
două variante
500 ml
înainte 29,99 lei

2299  
LEI

45,98 lei / 1 l
economisiți: 7 lei

–23 %

ECO
ECO

babylove 
premium 
scutece jumbo 
diverse variante
72 buc. / 76 buc. / 
84 buc. / 92 buc.

6299  
LEI

Preț bonbon!
* Valabil din 16.01. - 28.01.2020.

babylove 
sticlă cu tetină 
din silicon
+ perie sticlă 
280 ml + 1 buc.
înainte 24,98 lei

economisești

 5 lei

1998  
LEI



CASĂ

Nufăr 
soluție 
pentru pete 
500 ml

799  
LEI

15,98 lei / 1 l

Agerul 
soluție pentru 
degresat 
750 ml
înainte 22,99 lei

1399  
LEI

18,65 lei / 1 l
economisiți: 9 lei

–39 %

Biocarpet 
detergent 
pentru covoare 
1 l

1499  
LEI

14,99 lei / 1 l

Denkmit 
detergent 
pentru rufe 
diverse variante 
1,1 l

1699  
LEI

15,45 lei / 1 l

Ariel 
mountain spring
detergent capsule 
56 buc.

5999  
LEI

1,07 lei / 1 buc.

Lenor 
balsam de rufe 
diverse variante 
1,5 l

1349  
LEI

8,99 lei / 1 l

Zewa 
hârtie igienică 
diverse variante 
10 buc.
înainte 24,99 lei

1699  
LEI

1,70 lei / 1 buc.
economisiți: 8 lei

Duck 
odorizant toaletă 
2 buc. X 36 ml
înainte 17,49 lei

1099  
LEI

5,50 lei / 1 buc.
economisiți: 6,50 lei

–32 %

–37 %

1 PRODUS CUMPĂRAT = 1 DONAȚIE

*1 donaţie reprezintă 2% din preţul produsului achiziţionat.

Perioada campaniei este 15.01-28.01.2020. 
Află mai multe detalii pe www.campaniilehenkel.ro. 

             Cumpără orice       sau               din magazinele         și ajută o  
     familie defavorizată să se bucure de #momenteimpreuna

      în jurul unei mese calde.

CURĂȚENIA DE 
DUPĂ SĂRBĂTORI
Nu este un eveniment așteptat 
cu nerăbdare, însă rămâne o 
necesitate. Ca să scapi rapid de 
această sarcină importantă și să 
te bucuri în timp-record de o casă 
curată la început de an, dm vine 
în întâmpinarea ta cu o gamă 
largă de produse de curățenie.
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Bomb Cosmetics 
unicorn
bilă baie 
160 g

1899  
LEI

118,69 lei / 1 kg

Mark 
scrub pentru
față și corp 
două variante 
100 g
înainte 42,99 lei

2699  
LEI

269,90 lei / 1 kg
economisiți: 16 lei

–37 %

Gerocossen 
ulei de masaj 
pentru corp 
200 ml
înainte 20,99 lei

1399  
LEI

69,95 lei / 1 l
economisiți: 7 lei

Yankee 
candle
lumânare parfumată 
diverse variante 
1 buc.
înainte 59,99 lei

4299  
LEI

42,99 lei / 1 buc.
economisiți: 17 lei

–28 %

–33 %

Areon 
odorizant camera 
două variante 
150 ml
înainte 74,99 lei

5299  
LEI

353,27 lei / 1 l
economisiți: 22 lei

–29 % 
Profissimo 
ulei parfumat 
diverse variante 
10 ml
înainte 6,99 lei

549  
LEI

5,49 lei / 1 buc.
economisiți: 1,50 lei

–21 %

DE CÂND NU AI 
MAI AVUT O ZI 
RELAXANTĂ ACASĂ, 
ÎN CARE SĂ  
TE OCUPI  
DOAR DE TINE?

ZI DE RELAXARE ACASĂ

Aslavital 
mască de față,
detoxifiantă
cu cărbune 
100 ml
înainte 25,99 lei

1799  
LEI

179,90 lei / 1 l
economisiți: 8 lei

–30 %

ACUM POȚI FOLOSI TICHETE DE MASĂ ȘI ÎN MAGAZINELE dm!


