
DO RADOŚCI
DAJ CERZE POWÓD
20 -30 MAJA 2017

2+2 GRATIS
TYLKO W KLUBIE 

PRODUKTY
DO PIELĘGNACJI TWARZY
(np.: tonik, krem na noc, pod oczy i serum)

*

Jak to działa? Weź cztery różne produkty. Na przykład tonik, nowy 
krem na dzień, krem na noc, do tego serum. Dwa tańsze produkty 
otrzymasz GRATIS, dlatego że jesteś z nami w Klubie Rossmann!
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pragnienia i potrzeby
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Rimmel, 
Volume Shake, 
maskara 
pogrubiająca, 9 ml

3999

2799
100 ml = 311,00 zł

Rimmel, 
Super Gel, 
lakier do 
paznokci, 12 ml 
pełna gama

2159

1499
100 ml = 12,49 zł

1499

1149
100 ml = 4,60 zł

Bielenda, 
Zmysłowe olejki, 
multifazowy olejek 
do ciała, 150ml

1899

1599
100 ml = 10,66 zł

1299

849
100 ml = 11,32 zł

1299

849
100 ml = 11,32 zł

L’Oréal Paris, 
Elseve, 
Arginine Resist 
x3, wzmacniający 
szampon do 
włosów, 400 ml

1119

879
100 ml = 2,20 zł

L’Oréal Paris, 
Elseve, 
Arginine Resist 
x3, wzmacniająca 
odżywka do 
włosów, 200 ml

999

749
100 ml = 3,75 zł

Botanicals 
Fresh Care, Bogate 
odżywienie, szampon 
pielęgnacyjny do 
włosów suchych, 
400 ml

3499

2699
100 ml = 6,75 zł

Botanicals 
Fresh Care, Bogate 
odżywienie, balsam 
pielęgnacyjny do 
włosów suchych, 
200 ml

3499

2699
100 ml = 13,50 zł

Sensodyne, 
Deep Clean, 

pasta z fluorkiem 
do wrażliwych 

zębów, 75 ml

Sensodyne, 
Fluoride, pasta 

do zębów, 75 ml

Bielenda, Vegan 
Friendly, aksamitne 
kremowe masło do 

ciała wzbogacone 
o masło Karite, 250 ml
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pragnienia i potrzeby

1499

999
100 ml = 13,32 zł

Colgate, 
Max White, 
pasta do zębów 
z fluorem, White 
& Protect, 75 ml

899

599
100 ml = 7.98 zł

Colgate, 360 
Max White One,  
szczoteczka do zębów, 
średnia, 1 szt.  

1399

999
1 szt. = 9,99zł

Promocja nr 15 ważna 20-30.05.2017 lub do wyczerpania zapasów.  
Promocja dotyczy wybranych artykułów z linii. Wybrane oferty dostępne w wybranych 
drogeriach Rossmann. Kupony oraz gratisy, które są wydawane przez kasjerów w kasie 
nie będą dołączane do zakupów w drogerii internetowej Rossmann.

NA WIOSNĘ

ZABŁYŚNIJ
UŚMIECHEM

Colgate, Natural 
Extracts, pasta do zębów, 
Radiant White, z solą z 
azjatyckich wodorostów, 75 ml

Kup 2 dowolne  produkty 
Duck a kaczkę otrzymasz  

gratis 
Odbierz z kasy

Kup 2 mleka następne 
Nestle NAN Optipro 

2x400g, za 

6999zł
 weź z półki

699

449
100 ml=0,59

4499

3599
100 g=4.49

1-200x275.indd   1 27-04-2017   13:15:57



piękne  
i zdrowe 
włosy

Kto nie lubi kawy o poranku? 
Twoje włosy także ją 
pokochają! Kofeina w tym 
szamponie pobudzi osłabione 
cebulki, wzmocni włosy 
i zapobiegnie ich wypadaniu 
(zwłaszcza dziedzicznemu). 
Bez silikonów.

Objętość fryzury 
zwiększysz lakierami 
zawierającymi specjalne 
związki, dzięki którym: 
pojedyncze włosy 
odpychają się od 
siebie, nie sklejają 
się; włosy unoszą 
się już u nasady; 
pogrubiają się pasma 
włosów, dzięki czemu 
efekt się zwiększa. 
Lakiery te mają lekką, 
nieobciążającą formułę.

Recenzentka Klubu Nowości georgy:
Od dawna szukałam szamponu, 
który postawi moje włosy „na nogi” 
i znalazłam! Teraz są puszyste, ale 
również delikatne, dobrze się układają. 
Na dodatek są wyraźnie odżywione.

Alpecin, 
Caffeine Shampoo, 
szampon do włosów 
stymulujący cebulki 
do wzrostu, 250 ml

3199

2599
100 ml = 10,40 zł

SYOSS, 
SalonPlex Hair 

Reconstruction 01, 
szampon do włosów 

zniszczonych przez 
zabiegi chemiczne 

i uszkodzenia 
mechaniczne, 

500 ml

1149

999
100 ml = 2,00 zł

Petal fresh, 
Organics, 
odmładzający 
szampon 
z winogron do 
włosów, wyciąg 
z pestek winogron 
i oliwek, 355 ml

1999

1699
100 ml = 5,07 zł

Aussie, 
Beach Mate, 
szampon, 
suchy, 180 ml

1899

1399
100 ml = 7,77 zł

Dove, Advanced 
Hair Series, Quench 
Absolute, odżywka do 
włosów falowanych 
i kręconych, 250 ml 

2299

1499
100 ml = 6,00 zł

SYOSS, 
Volume 
Collagen & Lift 
02, odżywka 
w spray’u do 
włosów cienkich, 
bez objętości, 
200 ml

1799

1099
100 ml = 5,50 zł

Wellaflex, Instant 
Volume Boost, lakier 

do włosów, dodaje 
objętości, 250 ml

1399

999
100 ml = 4,00 zł

Got2b, 
Volumania, 
lakier do 
włosów 
nadający 
objętość, 
300 ml

1899

1599
100 ml = 10,66 zł

 L’Oréal 
Paris, Casting 
Creme Gloss, 
farba do włosów 
bez amoniaku, 
pełna gama

2699

1999
1 szt. = 19,99 zł

Schwarzkopf, 
Live, spray do włosów, 
pastelowe tony, 
Baby Blue, 125 ml,

2099

1499
1 szt. = 14,99 zł

SYOSS, Color Refresher, 
pianka do włosów odświeżająca 
kolor, dla chłodnych 
odcieni blond, 75 ml

1999

1399
1 szt. = 13,99 zł

Garnier, 
Color Naturals 
Créme, trwała 
koloryzacja, 
pełna gama

1599

999
1 szt. = 9,99 zł
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poranne rytuały, 
wieczorny relaks

Recenzentka 
Klubu Nowości 

brunette95:
Po 7 dniach widać 

znaczną różnicę 
w kolorze ząbków. 

Są rozjaśnione, dużo 
bielsze, aż chce się 
ciągle uśmiechać:)

Twoja skóra w jedwabiach? 
Teraz zalśni wyjątkową 
pielęgnacją. Jedwabistego 
blasku i gładkości nada 
jej wyjątkowo wydajny 
i przyjemny mus do 
ciała z ekstraktem 
z jedwabiu (!), wyciągiem 
z pielęgnujących olejków 
i z pantenolem. 

Otwierasz wieczko i… jesteś 
nad Morzem Martwym, 
korzystając ze znanych od 
tysiącleci pielęgnacyjnych kąpieli 
błotnych. Odżywiają, pielęgnują 
oraz regenerują skórę. 
Wspomagają tworzenie na 
skórze płaszcza solnego, który 
sprzyja nawilżeniu skóry. Olej 
kokosowy spowalnia starzenie 
skóry, olej z pestek winogron 
zawiera witaminę E – witaminę 
młodości. Peeling z balsamem 
w jednym opakowaniu to także 
duża oszczędność czasu. 

Nie bagatelizujmy zalet płukanek do ust, które 
docierają tam, gdzie nie sięgnie szczoteczka. 
Usuwają pozostałości jedzenia i bakterie także 
na języku i policzkach. Warto stosować je przed 
i po myciu zębów: przed – rozmiękczysz płytkę 
nazębną i ułatwisz usunięcie jej szczoteczką, 
po – zapobiegniesz powstawaniu kamienia.

Pearl Drops, 
Pure Bleaching 
White, serum 
i aktywator, 
wybielający, 2x10ml

6999

5999
100 ml = 299,95 zł

649

499
100 ml = 3,99 zł

999

799
100 ml = 10,65 zł

Jordan, 
Individual 
Clean, 
szczoteczka 
do zębów, 
średnia, 1 szt.

1099

799
1 szt. = 7,99 zł

Elmex, Junior, 
szczoteczka do 
zębów, miękka, 
6-12 lat, 1 szt.

1099

899
1 szt. = 8,99 zł

Lacalut, Aktiv, 
płyn do higieny 

jamy ustnej 
i zębów, 300 ml

2099

1699
100 ml = 5,66 zł

C-THRU, 
kremowy żel 
pod prysznic, 
Jogurt 
+Papaya, 
250 ml

899

699
100 ml = 2,80 zł

Le Petit 
Marseillais, 
kremowy żel 
pod prysznic, 
malina 
i piwonia, 
400 ml

1199

949
100 ml = 2,37 zł

Nivea, 
Creme Care, 

jedwabisty 
mus do ciała 

pod prysznic, 
200 ml

1399

999
100 ml = 5,00 zł

White Flower’s, 
naturalny peeling 

solno-błotny z Morza 
Martwego, 300 g

1399

1149
100 g = 3,83 zł

Palmolive, 
Gourmet, żel 
pod prysznic, 
Chocolate 
Passion, 
500ml

1199

799
100 ml =1.59zł

Palmolive, 
Men, żel pod 
prysznic 2w1, 
Ultra Cooling, 
500 ml

879

599
100 ml = 1.19zł

Colgate, Max Fresh, 
pasta do zębów, 
Cool Mint, 125 ml

Himalaya, Sparkly 
White, ziołowa pasta 
do zębów, 75 ml
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„+10 do świeżości”
Recenzentka 
Klubu Nowości 
robaszekk:
Pięknie, świeżo 
i kobieco pachnie, 
a zapach ten 
jest przyjemnie 
subtelny. Chroni 
przed potem 
i nieprzyjemnym 
zapachem przez 
cały dzień. .

Recenzent Klubu Nowości Mat-jas:
Spisał się na medal a działa nawet 
w trudnych warunkach. Rower? 
Biegi przełajowe? Dla Strong 
Swagger to żaden kłopot!

C-THRU, dezodorant antyperspiracyjny 
w sprayu, Fresh&Clean, 150 ml

1099

849
100 ml = 5,66 zł

Lady 
Speed 

Stick, Fresh 
& Essence 

Cool Fantasy, 
antyperspirant 

w sztyfcie, 
45 g

999

699
100 g = 15,53 zł

Rexona, 
Cotton, 
antyperspirant 
w sprayu dla 
kobiet, Ultra 
Dry, 250 ml

1299

1099
100 ml = 4,40 zł

STR8, Cool&Dry, 
antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
dla mężczyzn, Skin 
Protect, 150 ml

1099

749
100 ml = 4,99 zł

Old Spice, Strong 
Swagger, dezodorant 

antyperspiracyjny 
w sztyfcie, 50 ml

1299

959
100 ml = 19.18 zł

NIVEA, 
Invisible, 
antyperspirant 
w kulce dla 
mężczyzn, 
Black & 
White, 50 ml

899

659
100 ml =13.18zł

L’Oréal Men 
Expert, żel do 
golenia, 200 ml

2399

1799
100 ml = 9,00 zł

Gillette, 
Fusion ProGlide 
Sensitive Active 
Sport, pianka do 
golenia, 250 ml

1699

1199
100 ml = 4,80 zł

AA Men, 
Sensitive, 
nawilżający 
balsam po 
goleniu, 100 ml

1799

1399
100 ml = 13,99 zł

Gillette, 
Fusion, 
rączka 
maszynki 
do golenia, 
+2 ostrza 
wymienne, 
1 szt.

4999

3499
1 szt. = 34,99 zł

Wilkinson 
Sword, 
Xtreme 3, 
jednorazowe 
maszynki 
do golenia, 
4 szt.

1699

1299
1 szt. = 3,25 zł

BiC, 
Sensitive, 
maszynka 
do golenia 
dla 
mężczyzn, 
3 ostrzowa, 
8 szt.

1749

1499
1 szt. = 1,87 zł

Gillette, 
Simply Venus, 
maszynka 
systemowa 
do golenia dla 
kobiet, 1szt.

1499

1199
1 szt. = 11,99 zł
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gładka i piękna

Idealny i prosty sposób 
na utrzymanie zdrowo 
wyglądających i lśniących 
paznokci: 1.opiłuj, aby 
zapobiegać ich niszczeniu, 
2.wygładź, aby wyrównać 
krawędzie i płytkę paznokcia, 
3.wypoleruj, aby nadać im 
zdrowo wyglądający połysk.

Usiądź wygodnie, wsuń na stopy skarpety, 
a potem daj się ponieść serialowi, 
ulubionej lekturze czy marzeniom 
o zbliżających się wakacjach. Masz 
na to godzinę. Po 7-10 dniach takiego 
relaksu Twoje stopy staną się gładkie 
i miękkie. Skarpety zredukują zgrubienia, 
zrogowacenia i pęknięcia. Skutecznie 
złuszczą martwy naskórek, złagodzą 
podrażnienia a skóra będzie nawilżona, 
odświeżona i odżywiona. Jak nowa!

Delikatnie, skutecznie 
i bezboleśnie – tak 
usuniesz niechciane włoski 
z trymerem Veet. W zestawie 
znajdziesz trzy nakładki: 
jedną do przycinania 
i układania włosków brwi, 
drugą do precyzyjnego 
formowania i trzecią szeroko 
tnącą, która ułatwi golenie 
okolic bikini i pach.

Zawarte w kremie 
składniki – wyciąg z 
rumianku, bisabolol, 
mocznik i pantenol 
– błyskawicznie 
regenerują i nawilżają, 
znika szorstkość 
w dotyku i pęknięcia na 
skórze. Ma przyjemną 
konsystencję i szybko 
się wchłania. 

AA Men, 
Sensitive, 
nawilżający 
balsam po 
goleniu, 100 ml

1799

1399
100 ml = 13,99 zł

Mixa, Multi-
komfort, krem 
do ciała, skóra 
przesuszona 
i wrażliwa, 400 ml

3299

2399
100 ml = 6,00 zł

Perfecta, Express 
Slim, booster 
wyszczuplający, 200 ml

1999

1699
100 ml = 8,71 zł

Venus, 
wygładzająco- 
ujedrniający 
olejek do 
ciała pod 
prysznic 
w żelu, 250 ml

1199

999
100 ml = 4,00 zł

Scholl, 
Velvet Smooth, 

elektroniczny 
system do 

pielęgnacji 
paznokci, 1 szt.

16999

8999
1 szt. = 89,99 zł

Kamill, 
krem 

do rąk, 
nawilżający 

z UREA 
5%, 75 ml

799

599
100 ml = 7,99 zł

Bielenda, Comfort, 
krem maska przeciw 
zrogowaceniom, 100ml

899

699
100 ml = 6,99 zł

Scholl, 
Velvet 
Smooth, 
elektroniczny 
pilnik do stóp 
z kryształkami 
diamentu, 
1 szt.

16999

9999
1 szt. = 99,99 zł

Bielenda, 
Comfort, 
skarpety 

złuszczające, 
2 x 20ml

999

799
1 szt. = 7,99 zł

Ewa 
Schmitt, 
luksusowa 
tarka do 
stóp, 1 szt.

2999

1999
1 szt. = 19,99 zł

Bielenda, 
Vanity Soft 
Expert, 
zestaw do 
depilacji ultra 
odżywczy, skóra 
szczególnie 
wrażliwa, 1 szt.

1259

999
1 szt. = 9,99 zł

Veet, 
Sensitive 

Precision, 
trymer do 

ciała i twarzy, 
1 szt.

9999

7999
1 szt. = 79,99 zł
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Recenzentka 
Klubu Nowości 
zombiegirl92.
Ale masz ładnie 
pomalowane oczy!” – 
taki oto komplement 
dostałam od mojego 
chłopaka, a jeżeli facet 
zauważa, że coś tam 
się dzieje w sferze 
makijażu, to znaczy, 
że jest dobrze! A to był 
właśnie ten Rimmel.

Rada: Twój cień osypuje się, 
pozostawiając nieestetyczne ślady? 
Pomogą Ci… wkładki higieniczne. Utnij 
pasek długości 3-4 cm i przyklej poniżej 
dolnej powieki. Nadmiar cienia osypie 
się na bawełnę, ratując Twój makijaż.

Podkład skutecznie matuje Twoją skórę 
przez 16 godzin. Pochłania nadmiar 
sebum, wygładza skórę i ukrywa oznaki 
zmęczenia. Witaminy C i E poprawiają 
koloryt cery i zwalczają negatywne skutki 
oddziaływania wolnych rodników.

L’Oréal 
Paris, 
Brow Artist, 
kredka do 
brwi, 1 szt.

4999

3899
100 g = 2599,33 zł

6299

4999
100 g = 1249,75 zł

Rimmel, 
Scandaleyes, 

eyeliner, 
Micro 

Precision, 
1,1 ml

2899

1999
100 ml = 1817,27 zł

Max 
Factor, 
Colour 
Elixir Gloss, 
błyszczyk do 
ust, 3,40 ml 
pełna gama

4299

3299
100 ml = 942,57 zł

Manhattan, 
3D Effect, cienie 
do powiek, 1 szt.

2399

1899
100 g = 1186,88 zł

Lirene, City 
Matt, fuid 

matująco - 
wygładzający, 

naturalny 
204, 30 ml

2499

1999
100 ml = 66,63 zł

1739

1399
100 g = 116,58 zł

2879

1999
100 g = 832.92

Max Factor, 
Glossfinity, lakier 
od paznokci,  
11 ml 
pełna gama

3199

2559
100 ml = 232,64 zł

Eveline, 
Vinyl Gel 2in1, 
winylowy 
lakier do 
paznokci, 12 ml

1549

1239
100 ml = 103,25 zł

Lovely, 
Classic, 
lakier do 
paznokci, 
8 ml, 
pełna 
gama

649

499
100 ml = 62,38 zł

Maybelline, 
Forever Strong, 
lakier do 
paznokci, 10 ml 
pełna gama 

1999

1379
100 ml = 137,90 zł

Lovely, Glam&Shine, 
wypiekany puder 
rozświetlający, 12 g

Rimmel, Brow This 
Way, paletka cieni 
do powiek, 2,4 g,

Maybelline, 
Color Drama, paleta 
do konturowania  
Blushed 
Bombshell, 4 g
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zawsze piękna
Recenzentka Klubu 
Nowości Anik!
 Jakbym miała 
zabrać na bezludną 
wyspę jeden 
tusz (tak!, żeby 
wyglądać idealnie, 
gdy mnie uratują!), 
będzie to ten tusz!

Połączenie zalotki 
i maskary – pogrubia 
i podkręca rzęsy. Krótsze 
włosy szczoteczki 
pozwalają na łatwiejszą 
i precyzyjną aplikację. 
Intensywna czerń 
pigmentów sprawia, 
że rzęsy są grubsze 
i bardziej widoczne. 
System polimerów 
i wosków otacza rzęsy 
ochronną, elastyczną 
warstwą zapewniając 
długotrwały efekt, 
jednocześnie tusz łatwo 
usunąć po całym dniu.

Rada: Pierwsza 
i najważniejsza 
zasada konturowania: 
rozjaśnij to, co 
chcesz uwydatnić 
(środkowe partie 
twarzy), a przyciemnij 
to, co chcesz 
zatuszować (zbyt 
wysokie czoło, 
boki twarzy).

L’Oréal 
Paris, 

Volume Million 
Lashes Fatale, 

tusz do rzęs, 
pogrubiający, 

9,4 ml

6099

4499
100 ml = 499,89 zł

L’Oréal 
Paris, 
Infaillible Eclat, 
podkład, 30 ml, 
pełna gama

6199

4499
100 ml = 149,97 zł

Bourjois, 
pogrubiający 
tusz do rzęs,  
Noir Ebene, 
12 ml

4499

3599
100 ml = 299,92 zł

Max 
Factor, 

2000 Calorie, 
pogrubiający 
tusz do rzęs, 
czarny, 9 ml

3699

2699
100 ml = 299,89 zł

Max 
Factor, 
Lasting 
Perfect, 
podkład,  
35 ml 
pełna gama

5149

3999
100 ml = 114,26 zł

Bourjois, Rouge 
Edition Velvet, 
matowa pomadka do 
ust, 7,7 ml 
pełna gama

5599

4479
100 ml = 581,69 zł

Maybelline, 
Colossal Spider 
Effect, tusz do 
rzęs, głęboka 
czerń, 9,5 ml

3499

2399
100 ml = 252,53 zł

Maybelline, 
Master Contour 

V-Shape, 
kredka do 

konturowania 
twarzy, nr 01 

Light, 7 g

4429

3499
100 g = 499,86 zł

Rimmel,  
Oh My Gloss Oil Tint, 
błyszczyk do ust, 
6,5 ml 
pełna gama

2469

1699
100 ml = 261,38 zł

Sally Hansen, Complete 
Salon Manicure, lakier do 
paznokci, 14,7 ml 
pełna gama

3199

2559
100 ml = 174,08 zł

Wibo, Diamonds 
Are Forever, 
rozświetlający top 
coat na lakier do 
paznokci, 8,5 ml 
pełna gama

849

679
100 ml = 79,88 zł

Miss Sporty, 
Lasting Color Gel 
Shine lakier do 
paznokci, 7 ml 
pełna gama

699

559
100 ml = 79,86 zł

6-7-200x275.indd   3 27-04-2017   13:24:21



wyraź siebie

 Kto nie kocha czekolady! Teraz może 
pojawić się na Twoim ciele;) Ten zapach 
to kompozycja na bazie naturalnej 
wanilii i kakao – unikalnie balansuje 
między słodkimi a gorzkimi nutami. 
Aż 85% składników jest naturalnego 
pochodzenia. Wystarczy kilka kropel, by 
czarować otoczenie przez długi czas.

Recenzentka Klubu 
Nowości Limonk@:
 Zapach mocny, 
otulający, dla 
dojrzałych, 
zdecydowanych 
i pewnych siebie kobiet.

25499

14999
100 ml = 149,99 zł

25999

13999
100 ml = 279,98 zł

14999

8499
100 ml = 169,98 zł

Davidoff, 
Echo Woman, 
woda 
perfumowana dla 
kobiet, 100 ml

20999

10999
100 ml = 109,99 zł

Calvin 
Klein, One 
Summer, 
woda 
toaletowa, 
100 ml

16999

9999
100 ml = 99,99 zł

Tom 
Tailor, 
East Coast 
Club, woda 
toaletowa 
dla kobiet, 
30 ml

6999

5499
100 ml = 183,30 zł

Mexx, Look 
up now, woda 
toaletowa dla 
kobiet, 15 ml

7449

5699
100 ml = 379,93 zł

7999

6399
100 ml = 213,30 zł

Katy 
Perry, Mad 
Love, woda 
perfumowana 
dla kobiet, 
15 ml

6629

4999
100 ml = 333,27 zł

La Rive,  
woda 

perfumowana 
damska, In 

Women, 90 ml

2199

1499
100 ml = 16,66 zł

Joanna 
Krupa, follow 
the heart, woda 
perfumowana 
dla kobiet, 30 ml

Cerruti, 1881 
Femme, woda 
toaletowa dla 
kobiet, 50 ml

Hugo Boss, 
Woman, woda 
perfumowana 
dla kobiet, 50 ml

Calvin Klein, 
Beauty, woda 
perfumowana dla 
kobiet, 100 ml
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bądź sobą

Zapach świeży i pełen adrenaliny, 
jak przejażdżka Ferrari. Po 
użyciu otoczy Cię krystalicznie 
czysta świeżość, która ma swoje 
źródła w zapachu kalifornijskiej 
cytryny i zielonego jabłka.

Recenzent Klubu Nowości #PiotROSS:
Tak pachnie prawdziwy zwycięzca

18999

12999
100 ml = 173,32 zł

Calvin Klein, 
Obsession Night, 
woda toaletowa dla 
mężczyzn, 125 ml

14999

8999
100 ml = 71,99 zł

Versace, 
Blue Jeans  
Man, woda 
toaletowa dla 
mężczyzn, 
75 ml

12999

6999
100 ml = 93,32 zł

14999

10999
100 ml = 109,99 zł

True 
Replay,  
woda 
toaletowa dla 
mężczyzn, 
75 ml

13999

10999
100 ml = 146,65 zł

12999

9999
100 ml = 133,32 zł

Bruno 
Banani, No 
Limits, woda 
toaletowa dla 
mężczyzn, 30 ml

7999

6199
100 ml = 206,63 zł

David 
Beckham, 
Classic 
Blue, woda 
toaletowa, 
dla mężczyzn, 
40 ml

7999

5799
100 ml = 144,98 zł

Tom Tailor, 
East Coast 
Club, woda 
toaletowa dla 
mężczyzn, 30 ml

6999

5499
100 ml = 183,30 zł

adidas, UEFA 
Champions 

League Arena 
Edition, woda 
toaletowa dla 

mężczyzn, 100 ml

6599

4999
100 ml = 49,99 zł

Axe, 
Signature, 
pump spray 
dla mężczyzn, 
100ml

2999

1999
100 ml = 19,99 zł

Bond, Expert 
Classic, woda 
toaletowa, 
dla mężczyzn, 
100 ml

2099

1599
100 ml = 15,99 zł

Calvin Klein, 
Truth men, woda 
toaletowa dla 
mężczyzn, 100 ml

Hugo Boss, 
Energise, woda 
toaletowa dla 
mężczyzn, 75 ml

Ferrari, Light 
Essence Scuderia 

Man, woda 
toaletowa dla 

mężczyzn, 75 ml
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pielęgnuj szczęście

Kup 3 dowolne deserki 
Gerber 190g, za 

1299 
 Weź z półki

Kup 3 dowolne obiadki 
Gerber 190g, za 

1199 
 Weź z półki

Kup 3 dowolne 
deserki 
w tubce Gerber 
90g a czwarty 
otrzymasz 

gratis 
 Weź z półki

Kup 3 dowolne obiadki Kup 3 dowolne obiadki Kup 3 dowolne obiadki 

Kup 2 dowolne produkty 
Bambino, a karty do gry 

Bambino otrzymasz 

gratis 
odbierz z kasy

alouette,  
wilgotny 
papier 
toaletowy 
o zapachu 
morskiej 
bryzy, 
4x60 szt.

1699

1399
1 szt. = 0,06 zł

1499

1199
1 szt. = 0,07 zł

2299

1899
100 g = 63,30 zł

Oilatum, 
Baby, 
emulsja 
do kąpieli, 
dla dzieci, 
500 ml

6899

5499
100 ml = 11,00 zł

Bambino,  
żel do 

mycia ciała 
i włosów 

2w1, 400 ml

949

7 59
100 ml = 1.51 zł

549
100 g =2.88zł

499
100 g =2.62zł

349
100 g =3.87zł

Huggies, 
Pure, 
chusteczki 
nawilżane, 
2+1, 168 szt.

Sudocrem, Care & 
Protect, maść ochronna 
dla dzieci, 30 g
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przede wszystkim 
komfort

Recenzentka Klubu Nowości 
sloneczniktulipan:
Płatki oczyszczające bez alkoholu? 
Tak! Za skład i skuteczność zostały 
moimi najlepszymi przyjaciółmi.

939

799
1 szt. = 0,25 zł

Naturella, 
Normal Green 
Tea Magic, 
wkładki 
higieniczne, 
60 szt.

729

599
1 szt. = 0,10 zł

Lactacyd, 
Plus, płyn 
ginekologiczny 
go higieny 
intymnej, 
200 ml

1499

1199
100 ml = 6,00 zł

349

269
1 szt. = 0,13 zł

599

499
1 szt. = 0,12 zł

Tami, MyCare, 
płatki nawilżane, 

oczyszczające 
płatki do 

twarzy, 70 szt.

549

439
1 szt. = 0,06 zł

459

379
1 szt. = 0,03 zł

349

299
1 szt. = 0,04 zł

1849

1649
1 szt. = 1,03 zł

699

549
1 szt. = 0,11 zł

Velvet,  
ręcznik 
papierowy, 
najdłuższa 
rolka, 2 szt.

599

499
1 szt. = 2,50 zł

Bella, Perfecta, 
podpaski higieniczne, 
ultra, Blue, 32 szt.

Facelle, intim, 
chusteczki do higieny 
intymnej, 20 szt.

Velvet, Style, 
chusteczki uniwersalne, 
2-warstwowe, 70 szt.

Cleanic, 
Antibacterial, 
chusteczki 
odświeżające, Travel 
Pack, 40 szt.

Cleanic, Soft 
Touch, płatki 
kosmetyczne, 120 szt

alouette,  
papier toaletowy 
nawilżany, 50 szt.

alouette,  papier toaletowy 
3-warstwowy, 16 szt.
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czysta świeżość

Recenzentka Klubu 
Recenzentka Klubu 
Nowości manciks.
Teraz nie wyobrażam 
sobie sprzątania 
domu bez ich użycia

Któż lubi sprzątać? Ale 
jest rozwiązanie! Ten 
spray, dzięki technologii 
aktywnej piany skutecznie 
rozpuszcza i usuwa tłuszcz 
z metalowych powierzchni 
– bez szorowania! 
Pomaga też pozbyć się 
nieprzyjemnych zapachów.

Ajax, piekarnik 
i mikrofalówka, spray 
specjalistyczny do 
czyszczenia, 500ml

1299

799
100 ml = 1,60 zł

Frosch,  
lawendowe 
mleczko do 
czyszczenia, 
500 ml

799

599
100 ml = 1,20 zł

Ajax, Floral 
Fiesta, płyn 
czyszczący, 
kwiaty 
laguny, 1 l

699

549
100 ml = 0,55 zł

Pronto,  płyn 
do podłóg i mebli 
drewnianych, 5w1, 1000 ml

1349

999
100 ml = 1,33 zł

domol, 
Glasklar, płyn 
do mycia szyb 
w rozpylaczu, 
750 ml

599

479
100 ml = 0,64 zł

Kret, Bio, żel  
do WC, 750 ml

729

599
100 ml = 0,80 zł

Bref, 
Power Aktiv,  
zawieszka do 
muszli WC, 
lemon, 3×50 g

1399

999
100 g = 6,66 zł

699

559
1 szt. = 5,59 zł

459

359
1 szt. = 0,12 zł

flink & 
sauber,  
ściereczka do 
zmywania, 
2 szt.

499

399
1 szt. = 2,00 zł

699

549
1 szt. = 0,27 zł

Hands&Care,  
rękawiczki 
nitrylowe, 

rozmiar M, 50 szt.

1799

1499
1 szt. = 0,30 zł

Rubin,  woreczki do 
zamrażania, 30 szt.

Rubin,  worki na śmieci 
o pojemności 60 l, z taśmą 
ściągającą, 20 szt.

Stella,  folia aluminiowa z tłoczeniem, 1 szt.
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czysta świeżość

Białe, czarne, żółte i czerwone 
- wszystkie leżą w koszu 
i czekają na pranie. Teraz po 
prostu wrzucasz je do pralki, 
do tego jeszcze tę  specjalną 
chusteczkę, która pochłonie 
barwniki uwolnione z farbujących 
tkanin. Już nic Ci nie zafarbuje!

Przysmak z kruchą 
otoczką i miękkim 
nadzieniem, który 
wspomaga 
usuwanie kłaczków 
sierści w układzie 
pokarmowym kota.

5599

3399
1 szt. = 0,65 zł

Fairy, Pomegranate 
& Red Orange, płyn do 
mycia naczyń, 900 ml

659

549
100 ml = 0,61 zł

domol,  płyn 
do czyszczenia 
zmywarek, 250 ml

899

699
100 ml = 2,80 zł

Lenor, Gold 
Orchid, płyn 
do płukania 
tkanin, 1,5 l

1499

1099
100 ml = 0,81 zł

2399

1999
1 szt. = 0,50 zł

1999

1599
1 szt. = 0,63 zł

Surf, Color, 
kapsułki 
do prania 
kolorowych 
ubrań, Tropical 
Lily & Ylang 
Ylang, 45 szt.

4599

2899
1 szt. = 0,64 zł

Bobini, baby, 
hypoalergiczny 
proszek do 
prania pieluszek, 
ubranek 
niemowlęcych 
i dziecięcych, 
1,8 kg

2299

1799
1 kg = 9,99 zł

Winston,  
karma 
pełnoporcjowa 
dla kotów 
dorosłych, 
soczyste kąski 
z królikiem 
i drobiem, 
400 g

249

189
100 g = 0,47 zł

Winston,  
karma dla psa, 
z 4 rodzajami 
mięs, 400 g

269

199
100 g = 0,50 zł

Whiskas, 
anti-Hairball, 
przysmak dla 

kota, usuwa 
kłaczki, 50 g

539

359
100 g = 7,18 zł

Sunlight, All 
in 1, tabletki do 
zmywarki, Expert 
Extra Power, 52 szt.

Cleox,  kapsułki 
żelowe do prania 
białego i koloru, 
25x20g

Vanish, Color 
Protect, chusteczki 

zapobiegające 
zafarbowaniu 
ubrań, 40 szt.
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zawsze pomocne

Recenzentka 
Klubu Nowości 
robaszekk:
Ale masz 
ładnie Pięknie 
wyszczuplają 
nogi, a ucisku 
w ogóle nie czuć

Szybko rozczeszesz i mokre, 
i suche włosy. Bez ciągnięcia, 
wyrywania i łamania.

799

679
1 szt. = 6,79 zł

329

279
1 szt. = 2,79 zł

Ewa 
Schmitt,  
lusterko 
chromowane, 
wysokie, 1 szt.

5349

4499
1 szt. = 44,99 zł

2999

2499
1 szt. = 24,99 zł

Rival de 
Loop, Lash 
Color, Henna 
do brwi i rzęs, 
czarna, 1 szt.

1599

1199
1 szt. = 11,99 zł

Elite, Oval 
Professional, 
pędzel do 
różu, 1 szt.

2799

2379
1 szt. = 23,79 zł

999

849
1 szt. = 8,49 zł

Tangle 
Teezer,  

profesjonalna 
szczotka do 

włosów, 1 szt.

4199

3499
1 szt. = 34,99 zł

Gatta, Perfect 
look, rajstopy, 
golden, 15 den, 
rozm. 3, 1 para

1999

1699
1 szt. = 16,99 zł

Scholl, 
Light Legs™, 

rajstopy 
uciskowe/

kompresyjne, 
cieliste, 
rozmiar 
L, 1 szt.

5999

4499
1 szt. = 44,99 zł

Marilyn, 
No Stress, 
podkolanówki 
bezuciskowe, 
15 den, 
visone, 2 pary

999

849
1 szt. = 4,25 zł

Nicols, Anti-
cellulit, gąbka 
do masażu, 
antycellulitowa, 
1 szt.

Calypso,  gąbka 
kapielowa, motyw 
Snoopy, 1 szt.

Mundia,  
kosmetyczka-box, 
szara w kropki, 1 szt.

Bolsius Aromatic, 
świeca, pieczone 
jabłko, 1 szt.

14-15-200x275.indd   2 27-04-2017   13:35:25



Recenzentka Klubu Nowości urwhatusee:
Owoce są słodkie, aromatyczne, mięsiste, 
z naturalnie wytrąconym cukrem na 
wierzchu. Z czystym sumieniem polecam 
– to naprawdę bardzo dobra jakość!

Szybko rozczeszesz i mokre, 
i suche włosy. Bez ciągnięcia, 
wyrywania i łamania.

W pełni naturalne, bez dodatku 
sztucznych barwników, 
aromatów, konserwantów czy 
polepszaczy. Produkty owsiane 
obniżają poziom cholesterolu 
we krwi i mają działanie 
przeciwnowotworowe.

599

499
1 szt. = 0,31 zł

999

849
1 szt. = 0,28 zł

Leo dried fruits,  
suszone  owoce, 

60 g,różne rodzaje

799

699
100 g = 11,65 zł

Genuss 
Plus,  
mieszanka 
orzechów 
Thai Spice, 
150 g

999

699
100 g = 4,66 zł

Wrigley, 
Skittles, 
owocowe 
cukierki do 
żucia, 174 g

699

599
100 g = 3,44 zł

2099

1799
100 g = 7,20 zł

ciasteczka 
owsiane, 

z czarnuszką, 
130 g

599

449
100 g = 3,45 zł

Tiger, Energy 
Drink, napój 
energetyzujący, 
gazowany, 
250 ml

249

199
100 ml = 0,80 zł

7UP, 
lemon, 
lime, napój 
gazowany 
o smaku 
cytrynowo- 
limonkowym, 
500 ml

359

279
100 ml = 0,56 zł

Żywiec Zdrój, 
Zwariowana 
Poziomka, napój 
niegazowany 
o smaku poziomki, 
pasteryzowany, 
500 ml

269

229
100 ml = 0,46 zł

Merci, Finest 
Selection, 8 
rodzajów specjałów 
czekoladowych, 250 g

Beta KarotenSun, 
Forte, suplement 
diety, piękna 
opalenizna, 30 szt.

Calcium Alergo 
Plus, suplement 
diety, smak 
pomarańczowy, 12 szt.
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Dni wstają się dłuższe 
i cieplejsze, więc chętnie  
korzystamy z pogody  
i przebywamy na świeżym powietrzu.  
Nie zapomnij o kremie przeciwsłonecznym! 
Ochroni Cię przed promieniami UVA i UVB, 
które wywołują oparzenia, ale też przyczyniają 
się do szybszego starzenia się skóry, a nawet 
do jej chorób. Im wyższy filtr SPF, tym silniej 
krem chroni przed działaniem promieni 
słonecznych. Nie warto go oszczędzać! 

Kup dowolny 
produkt do opalania 
Lirene a chusteczki 

odświeżające Lirene 
otrzymasz 

gratis
odbierz z kasy

1999

1499
100 ml=9.13

Opalanie

T-shirt 
chłopięcy 
różne 
rozmiary, 
różne wzory

2499

1799
1 szt. = 17,99 zł

T-shirt 
dziewczęcy 
różne rozmiary, 
różne wzory

2499

1799
1 szt. = 17,99 zł

Szorty 
chłopięce, Cars, 
różne rozmiary, 
różne wzory

2799

1999
1 szt. = 19,99 zł

Czapka 
dziecięca różne 
rozmiary, 
różne wzory

1699

1299
1 szt. = 12,99 zł

Soraya, 
Kids Sun, 
wodoodporny 
balsam do 
opalania dla 
dzieci, SPF 
30, 100 ml

2599

2199
100 ml = 21,99 zł

Dax Sun, 
Dermo Line, 
hipoalergiczny 
ochronny 
krem do 
twarzy, SPF 
50+, 50 ml

2499

2119
100 ml = 42,38 zł

Bielenda,  
Bikini, kokosowe mleczko 
do opalania, SPF 20, 
średnia ochrona, 200 ml

1599

1299
100 ml = 6,50 zł
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• W zestawie znajdziesz: 7 wymiennych
końcówek, obcinak do paznokci
i szpatułkę do odsuwania naskórka.
• Ma wygodny i ergonomiczny kształt.
• Do wyboru dwie prędkości działania.

• Ma opcję zimnego powietrza, trzy opcje 
regulacji temperatury i dwie prędkości.
• Lepiej ułożysz włosy, dzięki 
dodanym do zestawu końcówkom 
• dyfuzor i koncentrator.
• Suszarka ma rączkę so�-touch 
i uchwyt do zawieszenia.

• Sprawdzisz na niej wagę, a także 
ilość tłuszczu i wody oraz masy 
kostnej i masy mięśniowej w ciele.
• Zapamięta 12 ostatnich wyników.
• Obciążenie do 180 kg.
• duży wyświetlacz 
i automatyczny wyłącznik.

• Ma wygodny i ergonomiczny kształt.
• Do wyboru dwie prędkości działania.

• W zestawie znajdziesz: 7 wymiennych

• Ma opcję zimnego powietrza, trzy opcje 
regulacji temperatury i dwie prędkości.
• Lepiej ułożysz włosy, dzięki 
dodanym do zestawu końcówkom 
• dyfuzor i koncentrator.
• Suszarka ma rączkę so�-touch 
i uchwyt do zawieszenia.

2699

2399
1 szt. = 23,99 zł

Ideenwelt, 
golarka 
damska, 1szt. 
lub 
Ideenwelt, 
zestaw do 
przycinania 
włosów i 
brody (akumu-
latorowy), 1 szt.

4499

37 99
1 szt. = 37,99 zł

6999

5999
1 szt. = 59,99 zł

Ideenwelt,  
termometr 
wewnętrzny 
i zewnętrzny, 
srebrny, 1 szt.

2999

2499
1 szt. = 24,99 zł

Ideenwelt,  
zestaw do 
manicure 
i pedicure, 1 szt.

2999

2299
1 szt. = 22,99 zł

Ideenwelt,  
suszarka do włosów, 
profesjonalna, 1 szt.

5399

4599
1 szt. = 45,99 zł

Ideenwelt, opiekacz 
do kanapek, 1 szt.

5899

4999
1 szt. = 49,99 zł

Ideenwelt, 
latarka 
kieszonkowa, 
LED, 1 szt.

Ideenwelt, 
waga łazienkowa 
z pomiarem tłuszczu 
i wody, 1 szt.
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Pobierz aplikację 
Rossmann PL, 
zarejestruj się  
w Klubie i ciesz się  
z licznych korzyści:
Jak skorzystać z promocji dla Klubowiczów?

• Pobierz aplikację Rossmann PL na swój smartfon

• Zarejestruj się w Klubie Rossmann

• Weź cztery różne produkty do pielęgnacji twarzy 
(np.: tonik, krem na noc, pod oczy i serum),

• Otwórz w aplikacji i zeskanuj przy kasie swoją 
kartę klubową 

• Dwa tańsze produkty otrzymasz GRATIS

• Skorzystaj z tej i wielu innych promocji, jakie 
czekają na Ciebie w Klubie Rossmann!

To nie wszystko! 
Więcej w aplikacji lub na: 
www.rossmann.pl/klub

POBIERZ APLIKACJĘ 
ROSSMANN PL 
W SWOIM SMARTFONIE

pragnienia i potrzeby

skrzydelka-120x275.indd   4 28-04-2017   10:17:37




