
deze folder is 2 weken geldig! maandag 9 t/m zondag 22 september 2019

Alle Andrélon
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld
Kokos Care
shampoo 300 ml

525
2 stuks 1050

525
1050

1+1
gratis

hoe pas 
ik meer 

beweging 
in mijn dag

Spaar nu 
stap voor stap 

voor een unieke 
Etos shopper

Volg ons ook online

Alle Max Factor 
en Rimmel 
combineren mogelijk 

prijsvoorbeeld Rimmel 
London Stay Matte Liquid 
Lip Colour lipgloss 210 
Rose & Shine

899
2 stuks 1798

99
1798

1+1
gratis
mixen mag



deze folder is 2 weken geldig! maandag 9 t/m zondag 22 september 2019

Alle Andrélon
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld
Kokos Care
shampoo 300 ml

525
2 stuks 1050

525
1050

1+1
gratis

hoe pas 
ik meer 

beweging 
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1+1
gratis
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* gezondheidsproduct; lees vóór het kopen de informatie op de verpakking.
** medisch hulpmiddel; lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing

Alle Elvive, Studio 
Line, Elnett en 
Botanicals
combineren mogelijk 
m.u.v. Elnett 400 ml en kuren

prijsvoorbeeld 
Elvive Color-Vive shampoo 250 ml 399

2 stuks 798

99
798

Alle Lucovitaal*

combineren mogelijk
m.u.v. zon

prijsvoorbeeld
Glucosamine Chondroïtine 
tabletten 150 stuks

Alle Sensodyne en 
Parodontax**

mondverzorging
combineren mogelijk 
m.u.v. 50 ml

prijsvoorbeeld Sensodyne 
Fresh Mint tandpasta 75 ml3769

2 stuks 7538

3769376937
7538

672
2 stuks 898

72
898

1+1
gratis
mixen mag

mixen mag

1+1
gratis

365
2 stuks 730

365
730

Alle Nivea
combineren mogelijk
m.u.v. Sun

prijsvoorbeeld 
Creme Soft douchecrème 
250 ml

1+1
gratis
mixen mag



2 Gratis thuisbezorgd bij besteding vanaf 30 euro2

“Je kunt op veel manieren stappen toevoegen aan je dag. 
Neem eens de trap in plaats van de lift. Of stap een halte 
eerder uit en loop het laatste stukje. Het is eigenlijk simpel! 
En actief zijn versterkt ook nog eens je immuunsysteem.”

hoe pas ik 
meer 

beweging 
in mijn 

dag

70.000 stappen voor een 
gratis Etos shopper
met de Etos stappenteller spaar je nu 
stap voor stap voor een unieke Etos 
shopper. Schakel de stappenteller in op 
de Etos app en begin met bewegen. 
Bij 70.000 stappen kun je gratis een Etos 
shopper ophalen in de winkel! OP=OP. 

bij 70.000 stappen 
een gratis shopper



3shop nu ook op etos.nl

Dove
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Go Fresh Cucumber 
anti-transpirant spray 150 ml

Axe en Rexona
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Axe Africa 
deodorant en bodyspray 150 ml

Therme en Vogue
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Hammam 
shower gel 200 ml

Fa
alle varianten, combineren mogelijk 
  m.u.v. foam

2 stuks 3,98-8,38

Weleda alle varianten 
m.u.v. oogverzorging en zon 

prijsvoorbeeld Baby Calendula 
shampoo & douchecrème 200 ml

532
2 stuks 7 10

532
7 10

658

3,98-8,38

555
2 stuks 1110

55
1110

737
819

7
881919

mixen mag

2 stuks 878

58
878

300
2 stuks 10

korting

1+1
gratis
mixen mag



44 Gratis thuisbezorgd bij besteding vanaf 30 euro
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RUMAG.RUMAG.RUMAG.RUMAG.

Bewegen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kijk eens naar kleine en simpele 
aanpassingen in je dagelijks leven met de juiste attributen bouw je, ook in 
beperkte ruimte, thuis je eigen g ym.

1. Exercise mat zwart of roze 7,99  2. Sportarmband voor smartphone 3,99  3. Resistance band 3 stuks grijs, turquoise of 
pink 4,99   4. Sportfles 600 ml zwart of blauw 2,99  5. Springtouw roze of turquoise 2,99  6. Yoga block gemarmerd zwart, 
turquoise of roze 4,99  7. Ab wheel zwart 6,99  8. Kettebell 8 kg 17,99  9. Dumbbell set in turquoise 2 stuks van 2 kg 11,99 
10. Foam roller gemarmerd zwart of roze 8,99

handdoek

999 799

t-shirt
maat 
M t/m XL

hoe houd ik 
mijn lichaam in 
goede conditie
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w

3995

1365
2 stuks 2730

1365
2730

Weight Care****

en Modifast****

alle varianten, combineren 
mogelijk 

prijsvoorbeeld Weight Care 
Maaltijd+ vanille afslankshake 
436 gram

Curcudyn*

alle varianten

prijsvoorbeeld capsules 
30 stuks 1104

1299

11
1299

* gezondheidsproduct; lees vóór het kopen de informatie op de verpakking **** het vervangen 
van 2 hoofdmaaltijden per dag door een maaltijdvervangend product van een energie beperkt 
dieet draagt bij tot gewichtsverlies. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

FungeX
Voetschimmel 
sokken 1 paar
14,95  11,21

Scholl 
voetenmasker
per stuk 
4,99  3,99

*t
.w

.v
. €

 8
,9

9 
bi

j a
an

ko
op

 v
an

 e
en

 a
ct

ie
pr

od
uc

t.

1+1
gratis
mixen mag

Kneipp alle varianten, 
combineren mogelijk 

prijsvoorbeeld Mint 
Eucalyptus douchegel 
200 ml

555
2 stuks 1110

555
1110

1+1
gratis

25
korting 100

korting

15
korting

Just2BActive*

alle varianten

prijsvoorbeeld Just2Bfit 
oplosbaar 30 stuks

+ gratis
dagpas bij 

FitForFree*



66 Gratis thuisbezorgd bij besteding vanaf 30 euro

Audispray**, EarClin** en 
Kidsner** oorsmeerverwijderaar
alle varianten

prijsvoorbeeld EarClin Earshower 
oorsmeerverwijderaar 10 ml

Tijgerbalsem* alle varianten

prijsvoorbeeld Tiger Balm Red 19 gram

Etos wondverzorging en pleisters
alle varianten, combineren mogelijk
m.u.v. voetpleisters en 
warm-koud kompres

prijsvoorbeeld Elastische 
pleisterstrips 10 x 6 cm 10 stuksZenner Hey Fitgirl

Mycosan** alle varianten 

prijsvoorbeeld Kalknagel 
behandelset 5 ml

162
2 stuks 218

62
218

899
1199

899
1199

719
899

719
899

1709
2279

17
2279

Garnier Loving Blends 
shampoo en 
conditioner 
combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Honing 
Goud shampoo 300 ml 
2 stuks 8,58  4,29

Sorefix**

alle varianten
prijsvoorbeeld Rescue 
koortslipcrème SPF30
9,19  6,89

25
korting

25
korting

25
korting

1+1
gratis

20
korting

299
vanaf
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* gezondheidsproduct; lees vóór het kopen de informatie op de verpakking  
** medisch hulpmiddel; lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing

Etos vitamines en supplementen*

alle varianten, combineren mogelijk 

prijsvoorbeeld Magnesium Citraat tabletten 60 stuks 732
2 stuks 978

Incontinentie
alle varianten, combineren 
mogelijk

prijsvoorbeeld Always 
Discreet inlegkruisjes voor 
urineverlies 22 stuks 462

2 stuks 618

62
618

Supradyn* alle varianten, 
combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Vital 50+ 
tabletten 95 stuks
2 stuks  48,98  24,49

mixen mag

1+1
gratis

hoe blijf ik 
mijn blaas 

de baas
Nooit doen: nodeloos je plas ophouden.

Wel doen: blijf voldoende drinken.
Stoppen met drinken maakt de urine geconcentreerder en irriteert de blaas. 

Je raadt het al, dit leidt weer tot urineverlies.



88 Gratis thuisbezorgd bij besteding vanaf 30 euro

Oral-B mondverzorging 
alle varianten, combineren mogelijk 
m.u.v. elektrisch poetsen

prijsvoorbeeld Pro Expert Extra 
Frisse Munt tandpasta 75 ml

Oral-B opzetborstels
4 of 5 stuks
alle varianten

prijsvoorbeeld CrossAction 
vervangende opzetborstels 
4 stuks

GUM Soft Picks, GUM Trav-ler, 
GUM tandenborstel en O7 
Active mondverzorging
alle varianten, combineren mogelijk
m.u.v. tandpasta en mondspoelmiddel

prijsvoorbeeld GUM Soft-Picks 
Original tandenragers regular 
50 stuks 

Listerine mondspoelmiddel en 
Johnson&Johnson floss alle varianten

prijsvoorbeeld Listerine Advanced White Clean 
Mint Multi Action mouthwash 500 ml
per stuk 7,45629

2 stuks 12 58

29
12 58

2699

Oral-B opzetborstels 
8 of 10 stuks en Gillette 
voordeelpakken
    
prijsvoorbeeld Oral-B sensi 
ultrathin opzetborstels 8 stuks

612
2 stuks 818

12
818

1784
2379

17
2379

4499

26
4499

25
korting

1+1
gratis
mixen mag

* 
t.w

.v
. €

 19
,9

5 
bi

j a
an

ko
op

 v
an

 e
en

 a
ct

ie
pr

od
uc

t.

399

+ gratis 
Fresh ’n Rebel 

oordopjes*
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Puressentials**

prijsvoorbeeld hoofdpijn 
roller 5 ml 1180 Xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx prijsvoorbeeld
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx

xxxx

nieuw!

Een plantaardige maaltijdvervanger die 
je helpt bij afslanken en ondersteunt bij 
gewichtsbeheersing. Rijk aan eiwitten 

en vezels en bevat alle vitaminen en 
mineralen.

9 essentiële oliën met ontspannende en 
kalmerende geuren bieden verlichting 

voor hoofdpijn.

Eiwitrijke reep die de spieropbouw 
en spierkracht onderbouwt, zonder 

toegevoegde suikers.

Mag 2*

prijsvoorbeeld 24 uur 999 OrangeFit****

prijsvoorbeeld Fit green 
meal diet 850 gram 2990

Body&Fit
prijsvoorbeeld Whip ’n 
Hey Bar Cookies & Cream 175

Roter Mag2 24 uur tablet geeft een 
dosis magnesium en vitamine B6 

voor de hele dag. 

* gezondheidsproduct; lees vóór het kopen de informatie op de verpakking ** medisch 
hulpmiddel; lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. **** het vervangen van 2 hoofdmaaltijden 
per dag door een maaltijdvervangend product van een energie beperkt dieet draagt bij 
tot gewichtsverlies. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.



1010 Gratis thuisbezorgd bij besteding vanaf 30 euro

Etos oogmake-up 
alle varianten, combineren 
mogelijk prijsvoorbeeld
Long Lasting Eye Pencil 
black 
2 stuks 5,98  2,99

Etos Fit Girl Hydrating 
lip balm limited edition 
4 gram 
2,99 L’Oréal Paris Bambi 

False Lash mascara

1+1
gratis

1498
2 stuks 19 98

1498
19 98

Maybelline en L’Oréal 
Paris make-up alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. Bambi False Lash mascara

prijsvoorbeeld Maybelline Fit 
Me Matte & Poreless Foundation 
128 Warm Nude medium 
dekkende foundation
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essie alle varianten

prijsvoorbeeld
nagellak 27 
Watermelon

m.u.v. Bambi False Lash mascara

Maybelline Fit 
Me Matte & Poreless Foundation 

mixen mag

per stuk 1799

899

999
per stuk

 on and off in a snap! makkelijk 
te verwijderen met warm water 
zonder panda ogen

zorgt voor 
volumineuze 
wimpers

+ gratis 
essie 

nagelvijl set*nagelvijl set

per stuk

899
per stuk 17per stuk 17per stuk 99

geeft direct een 
open blik en krult de 
wimpers zichtbaar

50
korting

nieuw!
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114
229

Garnier Bio en Skin Active 
reiniging en verzorging
alle varianten, combineren 
mogelijk m.u.v. maskers

prijsvoorbeeld Skin Active 
gevoelige huid micellair 
reinigingswater 400 ml

679
2 stuks 13 58

679
13 58

Neutrogena 
gezichtsverzorging
alle varianten prijsvoorbeeld
Hydro Boost Micellair Water 
400 ml 
6,99  4,89

Dr. van der Hoog alle varianten 

prijsvoorbeeld Avocado 
crèmemasker 10 ml

Bioré alle varianten

prijsvoorbeeld Diep Reinigende 
Porie Strips 6 stuks 528

705

5
705

L’Oréal Paris gezichtsverzorging 
en -reiniging
alle varianten, combineren mogelijk 

prijsvoorbeeld Revitalift dagcrème 50 ml 1815
2 stuks 3630

1815
3630

1+1
gratis

25
korting

30
korting

50
korting

1+1
gratis
mixen mag



Katy Perry Indi 
eau de parfum 100 ml
per stuk 22,50*

Mexx Woman 
eau de toilette 60 ml
per stuk 19,99*

Burberry Brit Rhythm for her 
eau de toilette 90 ml
per stuk 90,00*

Guhl
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Zilverglans & 
Verzorging shampoo 250 ml

Schwarzkopf Gliss Kur, Taft, 
Junior Power Styling en got2b 
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Gliss Kur Total 
Repair shampoo 250 ml735

2 stuks 1470

35
1470

459
2 stuks 918

59
918

15002500

25
korting

1+1
gratis

1+1
gratis
mixen mag

2200
2 stuks 799

1212 Gratis thuisbezorgd bij besteding vanaf 30 euro

L’Oréal Paris Excellence en 
Préférence alle varianten   
m.u.v. Magic Retouch en Colorista 
2 stuks 23,98-38,18

Batiste alle varianten 
prijsvoorbeeld Heavenly Volume 
droogshampoo 200 ml
per stuk 6,59  4,94

Schwarzkopf Tone, Poly Color, 
Blonde en Kératine 
haarkleuring alle varianten
per stuk 9,09-14,85

1500



Calvin Klein
Eternity for women 
eau de parfum 50 ml
per stuk 71,00*

Calvin Klein
Beauty 
eau de parfum 100 ml
per stuk 95,00*

Calvin Klein
Truth Woman 
eau de parfum 90 ml
per stuk 23,00*

2300

2800

2500

Calvin Klein
Eternity for women 
eau de parfum 50 ml
per stuk 71,00*

Calvin Klein
Beauty 
eau de parfum 100 ml
per stuk 95,00*

Calvin Klein
Truth Woman 
eau de parfum 100 ml
per stuk 75,00*

2300

2800

2300

13shop nu ook op etos.nl
*elders, OP=OP

1
2
3
4
5

Dolce&Gabbana
Light Blue men 
eau de toilette 75 ml

4100
7100*

Tommy Hilfiger
Eau De Prep Tommy Girl 
eau de toilette 100 ml

2000
6200*

Joop! 
Homme 
eau de toilette 125 ml    

2250
7100*

Calvin Klein
CK One 
eau de toilette 200 ml

2450
7200*

Tommy Hilfiger
Boy 
eau de toilette 100 ml        

2100
7700*

Burberry
Body Tender 
eau de toilette 60 ml    

2250
6700*

22
6700*

Burberry
Brit Rhythm Men Intense 
eau de toilette 90 ml

2600
9400*

26
9400*

Jil Sander
No.4 
eau de parfum 100 ml   

3200
6200*

Davidoff
Silver Shadow
eau de toilette 100 ml       

1750
7800*

1750
7800*

Guess
Seductive 
eau de toilette 75 ml    

1250
5500*

voor hem voor haar

*elders, OP=OP

top 5 geuren
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Philips One Blade 
scheerapparaat alle varianten 
prijsvoorbeeld face&body 
hybride styler
52,49  42,49 

L’Oréal Paris Men Expert 
en BarberClub gezichts-
verzorging en -reiniging 
alle varianten, combineren 
mogelijk

prijsvoorbeeld BarberClub 
Beard + Face + Hair Wash 
200 ml

Wilkinson
alle varianten, combineren mogelijk
m.u.v. voordeelpak

prijsvoorbeeld Xtreme 3 Sensitive 
wegwerpmesjes 6 stuks

Gillette
alle varianten, combineren mogelijk 
m.u.v. navulmesjes

prijsvoorbeeld Basic scheerschuim 
200 ml

2499

Gillette navulmesjes duopak
alle varianten prijsvoorbeeld 
Venus Classic duopack 2x4 mesjes
23,99  15,59

Bondi Sands self tanning 
alle varianten prijsvoorbeeld
Gradual Tanning Milk 375 ml 
16,90  13,52

1099
2 stuks 2198

1099
2198

669
2 stuks 1338

69
1338

398
3 stuks 597

98
59797

Philips Series 
1000 neustrimmer 
NT1151/15
13,99  9,99

Gillette navulmesjes 
8-pak alle varianten 
per stuk 
27,55-44,89

2+1
gratis

1+1
gratis

20
korting

35
korting

op = op

400
korting

1000
korting

1+1
gratis

korting
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overgang

* gezondheidsproduct; lees vóór het kopen de informatie op de verpakking
1 gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating

Always Dailies en Ultra
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Dailies Extra Protect 
inlegkruisjes Long Plus 22 stuks
3 stuks 8,07

Durex alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. condooms 3 stuks en 
Durex Sensilube gel 40 ml 

prijsvoorbeeld Classic 
natural condooms 12 stuks

A. Vogel Famosan, 
Salvia en 
Contour*1

alle varianten 
prijsvoorbeeld
Famosan Contour 
tabletten 47 gram
19,99  14,99

Membrasin Omega 7 
Duindoornbesolie*1

60 stuks
22,11  16,58

1079
2 stuks 2158

1079
2158

25
korting

Ymea*1

prijsvoorbeeld
Overgang Dag & 
Nacht capsules 
64 stuks
23,99

Promensil Menopauze*1

alle varianten 
prijsvoorbeeld
Cooling Spray 75 ml
19,95  16,95

op basis van rode klaver extract, 
helpt bij algemene 
overgangsverschijnselen zoals 
opvliegers, nachtelijk zweten en 
stemmingswisselingen

Duindoornbes helpt bij 
een droge huid, ogen en 
vagina

houd controle op de

25
korting

600
3 stuks

8,07

15
korting

1+1
gratis

Salie helpt bij opvliegers, 
nachtelijk transpireren 
en zweten

op basis van Yerba Mate, 
biedt ondersteuning bij 
behoud van je gewicht 
tijdens de overgang



1616 Gratis thuisbezorgd bij besteding vanaf 30 euro

Huggies Little Swimmers
alle varianten

prijsvoorbeeld Zwemluiers 5-6 
11 stuks

Zonbescherming en 
aftersun alle varianten 
m.u.v. Vision, Lucovitaal, 
Ambre Solaire en Australian 
Gold

prijsvoorbeeld Nivea Sun 
Protect & Refresh 
transparante zonnespray 
SPF 50 200 ml

J-Club Sterling Zilver collectie

prijsvoorbeeld zilveren oorbellen  

Ambre Solaire zonbescherming 
en aftersun alle varianten
m.u.v. 50 ml

prijsvoorbeeld Hydraterende 
zonnemelk SPF 50+1049

2099

10
2099

997
1995

997
1995

566
755

5
755
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50
korting

50
korting

op = op

25
korting

+ gratis 
commode 
mandje*

J-Club Sterling Zilver collectie

prijsvoorbeeld zilveren oorbellen  

999

Zwitsal
alle varianten 
m.u.v. luiers

prijsvoorbeeld Baby 
zachte crème pot 200 ml

598
2 stuks
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Etos luiers voordeelpakken 
alle varianten, combineren mogelijk 

prijsvoorbeeld Woezel & Pip luiers 
Junior 5 46 stuks
3 stuks 29,97

Pampers Pants en Premium 
Protection maat 1 of 2 en 
lotiondoekjes 4-pak 
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Premium 
Protection luiers 2 41 stuks

Hero Nutrasense standaard  
2, 3 en 4

prijsvoorbeeld Standaard 2 
800 gram

Olvarit
alle varianten, combineren mogelijk
m.u.v. pappen

prijsvoorbeeld doperwten kip 
aardappel 6 Maanden 200 gram

997

999
2 stuks 1998

99
1998

182
2 stuks 244

82
244

1121
1319

11
1319

Pampers lotion billendoekjes
12-pak alle varianten, combineren 
mogelijk prijsvoorbeeld Fresh 
Clean 624 stuks 
2 stuks 29,98  14,99

Organix alle varianten, combineren 
mogelijk prijsvoorbeeld Bio knijpzakje 
Just Apple Sweet Potato Pineapple
100 gram
2 stuks 2,18  1,62

Mead Johnson Procare 
Affinity 1+ Year 800 gram 
  m.u.v. Procare tot 1 jaar

19,99  17,99

1+1
gratis

 10
korting

1+1
gratis

op = op

2500
3 stuks

29,97

15
korting
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XT luis** alle varianten
m.u.v. geneesmiddelen

prijsvoorbeeld Protect & Go 
spray 200 ml

Toco-Tholin alle varianten

prijsvoorbeeld druppels 6 ml

Nurofen*** bij koorts en pijn,
bevat Ibuprofen

prijsvoorbeeld Ibuprofen omhulde 
tabletten 400 mg 24 stuks

Prioderm Shampoo 
Plus Anti-Hoofdluis 
250 ml**

VSM* Spiroflor Warm en spray
alle varianten

prijsvoorbeeld Prioderm 
Shampoo Warm gel 75 gram 

* gezondheidsproduct; lees vóór het kopen de informatie op de verpakking  ** medisch hulpmiddel; lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing  
*** geneesmiddel; lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking

30%
korting

1193
1705

11
1705

525

449
529

4
529

60
korting

1279
3199

1036
1219

gratis
15

15
korting

Vitaliserende spray voor de 
verzorging van zwaarbelaste 
spieren, ook bij ochtendstijfheid

Ondersteunt het herstel van 
je spieren en pezen, geeft een 
warm en weldadig gevoel
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voordeel
en nog veel meer

Colgate doosjes
alle varianten, 
combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Total 
Original tandpasta 75 ml 
2 stuks  8,38  

Actie-uitleg: bij de actie 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Bij de 2+1 gratis krijg je 33,33% korting op de totaal-
prijs. Bij de actie 2e halve prijs krijg je 25% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 70% korting krijg je 35% korting op 
de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 80% korting krijg je 40% korting op de totaalprijs. Bij de actie 5+1 gratis krijg je 17% kort-
ing op de totaalprijs. Bij de actievorm 2e artikel voor 1.- (of 5.- of 3.- etc), kost het goedkoopste artikel 1.- (of 5.- of 3.- etc). 
Bij elke actie geldt: alle combinaties zijn mogelijk en per combinatie kan de prijs verschillen; mini’s en cadeausets lopen niet 
mee. Bij acties van Etos eigen merkproducten lopen mini’s en voordeelselectie niet mee. De acties uit deze folder zijn niet 
geldig in combinatie met andere kortingen, zoals reeds afgeprijsde artikelen. Niet alle in deze folder afgebeelde producten 
zijn bij iedere Etos-winkel of etos.nl verkrijgbaar. Prijswijzigingen en afwijkingen in afbeelding voorbehouden. Etos kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten. Heb je klachten over de bezorging, bel dan (088) 6594245
(normaal gesprekstarief). KOAG/KAG nr 4214-0819-3490. Kijk op www.etos.nl voor de dichtstbijzijnde winkel. 
Uitgave: Etos B.V., Provincialeweg 11 , 1506 MA Zaandam, www.etos.nl.

Alyssa Ashley Musk 
badgel 750 ml of 
bodylotion 750 ml 
 m.u.v. White Musk 
per stuk

Amando en Blue Stratos
alle varianten, combineren 
mogelijk prijsvoorbeeld
Amando Rich eau de 
toilette 50 ml 2 stuks 
19,98  9,99  

Amando en Blue StratosAmando en Blue StratosAmando en Blue Stratos

1+1
gratis
mixen mag

Van Gils en Fresh Up
alle varianten 
prijsvoorbeeld Van Gils 
Bow Tie eau de toilette 
100 ml 
49,99  37,49  

Van Gils en Fresh UpVan Gils en Fresh Up

25
korting

Huggies DryNites alle 
varianten prijsvoorbeeld
Boys Pyjama Pants 8-15 
9 stuks m.u.v. bedmats 
6,79  5,77  

Herôme alle varianten, 
combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Cuticle 
Night Repair 2 gram
2 stuks  
21,30 15,96

Corega kunstgebit-
verzorging alle 
varianten, combineren 
mogelijk prijsvoorbeeld
Free Kleefcrème 40 gram
2 stuks  
10,18  7,62  

Real Techniques 
Everyday Essentials Set
per stuk
63,00

Sebamed alle varianten, 
combineren mogelijk
prijsvoorbeeld body-
lotion 200 ml 2 stuks  
10.78  8.08

Casting alle varianten, 
combineren mogelijk 
  m.u.v. Magic Retouch en 
Colorista 2 stuks  
21,98-25,78

Olia en Nutrisse   
m.u.v. Magic Retouch 
en Colorista 2 stuks  
27,18-28,98

shop nu ook op

stuks  
10.78  8.08
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Clearasil alle varianten, 
combineren mogelijk
prijsvoorbeeld Ultra 
Rapid Action Cream 
15 ml 2 stuks  
15,78  7,89

Clearasil alle varianten, Clearasil Clearasil alle varianten, 

1+1
gratis

1600
2 stuks

1600
2 stuks

599
2 stuks

15
korting

1000
op = op

2995



* gezondheidsproduct; lees vóór het kopen de informatie op de verpakking.
** medisch hulpmiddel; lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing

Alle Elvive, Studio 
Line, Elnett en 
Botanicals
combineren mogelijk 
m.u.v. Elnett 400 ml en kuren

prijsvoorbeeld 
Elvive Color-Vive shampoo 250 ml 399

2 stuks 798

99
798

Alle Lucovitaal*

combineren mogelijk
m.u.v. zon

prijsvoorbeeld
Glucosamine Chondroïtine 
tabletten 150 stuks

Alle Sensodyne en 
Parodontax**

mondverzorging
combineren mogelijk 
m.u.v. 50 ml

prijsvoorbeeld Sensodyne 
Fresh Mint tandpasta 75 ml3769

2 stuks 7538

3769376937
7538

672
2 stuks 898

72
898

1+1
gratis
mixen mag

mixen mag

1+1
gratis

365
2 stuks 730

365
730

Alle Nivea
combineren mogelijk
m.u.v. Sun

prijsvoorbeeld 
Creme Soft douchecrème 
250 ml

1+1
gratis
mixen mag
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