
deze folder is 2 weken geldig! maandag 21 september t/m zondag 4 oktober 2020

altijd de beste acties voor jou.

Alle Davitamon 
en Bional*

combineren mogelijk
m.u.v. Bional 
ideaalgewicht en 
geneesmiddelen

prijsvoorbeeld Davitamon 
Aquosum Vitamine D 
druppels 25 ml
2 stuks 17,18/8,59    

      Alle Davitamon 
*

combineren mogelijk

ideaalgewicht en 
geneesmiddelen

prijsvoorbeeld Davitamon 
Aquosum Vitamine D 
druppels 25 ml

 17,18/ 17,18/ 17,18 8,59    

      

haal de Voel Je 
Goed Wijzer op in 
de winkel of kijk 
op etos.nl

gezondheid

vo
ed

in
gbew

eging

ui
te

rlij
k balans

1+1
gratis

Alle 
L’Oréal Paris
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Elvive 
Color Vive Gekleurd 
Haar shampoo 250 ml
2 stuks
8,78 /4,39  

      1+1
gratis

    V   



deze folder is 2 weken geldig! maandag 21 september t/m zondag 4 oktober 2020

altijd de beste acties voor jou.

Alle Davitamon 
en Bional*

combineren mogelijk
m.u.v. Bional 
ideaalgewicht en 
geneesmiddelen

prijsvoorbeeld Davitamon 
Aquosum Vitamine D 
druppels 25 ml
2 stuks 17,18/8,59    

      Alle Davitamon 
*

combineren mogelijk

ideaalgewicht en 
geneesmiddelen

prijsvoorbeeld Davitamon 
Aquosum Vitamine D 
druppels 25 ml

 17,18/ 17,18/ 17,18 8,59    

      

haal de Voel Je 
Goed Wijzer op in 
de winkel of kijk 
op etos.nl

gezondheid

vo
ed

in
gbew

eging

ui
te

rlij
k balans

1+1
gratis

Alle 
L’Oréal Paris
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Elvive 
Color Vive Gekleurd 
Haar shampoo 250 ml
2 stuks
8,78 /4,39  

      1+1
gratis

    V   



Alle Kneipp
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld
Lavendel Douchegel 
200 ml  

2 stuks 1178/

589  1+1
gratis

    V   

Alle Sensodyne 
en Parodontax
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld
Sensodyne Fresh Mint 
tandpasta 75 ml  

 2 stuks 898 /

673  
2e

halve prijs
    V   

** medisch hulpmiddel; lees voor het kopen de verpakking.

** ** ** 

Alle Garnier Loving 
Blends, Head&Shoulders, 
Hask, Aussie, Neutral, 
Dermolin, Herbal 
Essences shampoo, 
conditioner en maskers
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Garnier Loving Blends 
Honing Goud shampoo 300 ml  

 2 stuks 858 /

429  

1+1
gratis

    V   



 2   

Louis Widmer 
Skin Appeal
alle varianten

prijsvoorbeeld Skin 
Care stick 10 ml  

2 stuks

2020  

Remescar 
alle varianten
m.u.v. Oppervlakkige
Spataders crème

prijsvoorbeeld
Retinol Serum 30 ml  

2499/

1249  

50%
korting

    V   

Garnier gezichtreiniging
alle varianten, combineren mogelijk
2 stuks 9,78-19,10/  

 2 stuks

    900
    V   

Weleda Skin Food
alle varianten prijsvoorbeeld
Light Cream 30 ml
5,99 /4,49  

      25%
korting

    V   

Nivea Micellair Skin Breath 
reinigingsdoekjes limited edition 
25 stuks OP=OP
8,90 /  

      
 2 stuks

    500
    V   

+ gratis
smartphone 

tasje*
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Neutrogena gezichtsverzorging 
en -reiniging  alle varianten,
combineren mogelijk m.u.v. maskers

prijsvoorbeeld Hydroboost wipes 
25 stuks  

 2 stuks 858 /

429  
/

1+1
gratis

    V   

 3   

Etos 
gezichtsverzorging 
en -reiniging  alle 
varianten, combineren 
mogelijk m.u.v. maskers

prijsvoorbeeld Truly 
Natural Face Wash 
150 ml    

 2 stuks 798 /

598  

2e
halve prijs

    V   

 99% van de ingredienten zijn van 
natuurlijke oorsprong, 100% vegan 
en de verpakking bestaat voor 50% 
uit gerecycled plastic    

Dr. Van der Hoog
alle varianten, combineren mogelijk 

prijsvoorbeeld Honing Peel-Off 
masker 10 ml  

 2 stuks 458 /

229  

      1+1
gratis

    V   

      1+1
gratis

    V   Olaz Total Effects, 
Regenerist en Eyes
alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Total 
Effects 7-In-1 Verstevigende 
Nachtcrème 50 ml  

 2 stuks 4630/

2315  







699  
Zenner scrunchies 
met strik
alle varianten

prijsvoorbeeld
Gestrikt scrunchie 
zwart OP=OP

 6   

Etos en Zenner 
make-up spiegels
alle varianten 
m.u.v. QVS

prijsvoorbeeld
Zenner scheerspiegel
5,90 / 4,42  

25%
korting

    V   

      

Op zaterdag 26 september krijg je in alle 
Etos winkels en op etos.nl 

20% extra korting op alle make-up, geuren 
en beauty- en haaraccessoires*

Dus ook geldig bovenop lopende acties. *m
.u

.v
. s

al
e

25
korting

    V       V   

      

Zenner scrunchies 

99  

*



Poly Color Crème, Kératine 
Color en Tone Supreme
alle varianten
per stuk 11,65-14,85 /        

 849
    V   

      

John Frieda  alle 
varianten,
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Sheer 
Blonde Go Blonder 
Lightening Shampoo 250 ml  

 2 stuks 2198/

1099  
John Frieda  alle  alle  alle 

1+1
gratis

    V   

Olia en Nutrisse
alle varianten, combineren mogelijk
2 stuks 28,98-29,98 /        

 2 stuks

1600
    V   

Gliss Kur, Nature Box 
en N.A.E.  alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Gliss Kur Total 
Repair Shampoo 250 ml  

 2 stuks 1210/

605  

1+1
gratis

    V   

 7   

Andrélon 
alle varianten, 
combineren mogelijk 
m.u.v. mini’s

prijsvoorbeeld Special 
Droogshampoo Klei 
Fris 250 ml  

 2 stuks 1198/

599  

1+1
gratis

    V   



+ gratis 
panda masker*
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 8   

+ gratis 
panda masker

La Rive eau de 
toilette 75 ml, 90 ml 
en 100 ml
alle varianten

prijsvoorbeeld River 
Of Love 100 ml
9,99 /  

      

 899
    V   

essence Bye Bye Panda Eyes! 
Mascara

prijsvoorbeeld Volumizing and 
Defining Mascara   359  

Etos lip make-up
alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Color 
Care Lipstick Pretty Liar
2 stuks 9,98 /              

 2 stuks

    699
    V   

Adidas, David Beckham, 
Beyoncé, James Bond, 
Katy Perry, Gabriela 
Sabatini en Mexx  alle 
varianten m.u.v. geuren vanaf 
60 ml, deodorant en bodymist

prijsvoorbeeld Bruno Banani 
Woman eau de toilette 20 ml  

1999/

1499  

25%
korting

    V   

Van Gils
alle varianten

prijsvoorbeeld I Dare 
eau de toilette 50 ml  

3495/

2621  

25%
korting

    V   

Maybelline lip en 
mascara  alle varianten

prijsvoorbeeld The Falsies 
Lash Lift mascara 01 Black 
volume mascara
15,99/  

      

 900
    V   



voor hem voor haar

top 5 geuren 

1
2
3
4
5
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d
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ijs

, O
P=

O
P

Kenzo
Flower by Kenzo 
eau de parfum 30 ml  

 6249/*

    3200   

Calvin Klein
Eternity for Women 
eau de parfum 50 ml  

 7000/*

    2400   

Tommy Hilfiger
Men 
eau de toilette 100 ml  

 6900/*

    2400   

Calvin Klein
Eternity For Men 
eau de toilette 100 ml  

 7800/*

    2800   

DKNY
Woman
eau de toilette 30 ml  

 3650/*

    2000   
Tommy Hilfiger
Girl 
eau de toilette 100 ml  

 6499/*

    2200   

Jil Sander
Ultrasense White 
eau de toilette 60 ml  

 5099/*

    1800   

Hugo Boss
Boss Bottled Men 
eau de toilette 50 ml  

 7199/*

    2800   
Hugo Boss 
Hugo Man
eau de toilette 75 ml  

 6500/*

    3500   

Calvin Klein
Euphoria 
eau de parfum 30 ml  

 5200/*

    2500   

 9   

op diverse*

luxe geuren! 
OP=OP

* voorraad verschilt per winkel

60 sale



gratis bezorgd bij besteding vanaf 20 euroshop nu ook op etos.nl

Neutrogena Hydro Boost formule
Voor non-stop hydratatie zolang mijn huid het 
nodig heeft - de hele dag door!

weten hoe Neutrogena Hydro Boost voor je huid werkt?

De nieuwe Neutrogena Hydro Boost formule combineert een 
Hyaluron-Gel-Complex voor een intense hydratatie met 100% 
plantaardige trehalose om het vocht langdurig vast te houden.

klik hier

een 
superieure 
hydratatie-

boost!

10



altijd de beste acties voor jou.

ontdek jouw Neutrogena routine
Hoogwaardige en doeltreffende verzorgingsproducten 
voor elk type huid, ontwikkeld in samenwerking met 
dermatologen.

voor een 
gezonde en 

mooie huid!

Neutrogena 
gezichtsverzorging 
en -reiniging 
alle varianten,  
combineren mogelijk
m.u.v. maskers
 
prijsvoorbeeld 
Hydro Boost aqua 
reinigingsgel 200 ml

899
2 stuks 1798

11++11
gratis

11



 12   

Dermolin
alle varianten m.u.v. 
shampoo en conditioner

prijsvoorbeeld Zeepvrije 
Hand Wash 250 ml  

595 /

446  

25%
korting

    V   

Love Beauty and Planet
alle varianten

prijsvoorbeeld Oceans 
Edition Moisture Marine 
Algae & Eucalyptus 
shampoo 400 ml  

 2 stuks 1798/

1348  
Love Beauty and Planet

2e
halve prijs

    V   

Etos douche foams 
alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Green 
Tea & Bamboo 2-In-1 
showerfoam 200 ml  

 2 stuks 498 /

373  

2e
halve prijs

    V   

      

Fa
alle varianten

prijsvoorbeeld Pink Passion 
deospray 150 ml
per stuk 2,69-4,29 /

      

 2,69-4,29 / 2,69-4,29 / 2,69-4,29  100
    V   

voor de beste
prijs

eigen merk



Neutral 
alle varianten, combineren mogelijk
m.u.v. shampoo en conditioners

prijsvoorbeeld Douchegel 250 ml  

 2 stuks 918 /

688  
2e

halve prijs
    V   

Sanex
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Dermo Sensitive 
deodorant roller 50 ml  

 2 stuks 690 /

345  

1+1
gratis

    V   

Axe en Dove
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Dove Nourishing 
Secrets Coco & Jasmine Restoring 
Anti-Transpirant spray 150 ml  

 2 stuks 918 /

459  

1+1
gratis

    V   

Nivea
alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. dames en heren 
gezichtsverzorging, 
zonbescherming, 
geuren en scheren

prijsvoorbeeld Nivea 
Soft crème pot 300ml   

 2 stuks 1470/

835  

2e artikel

    100
    V   

 13   



gezondheid

vo
ed

in
g

bew
eging

ui
te

rlij
k balans

m
et meer kennis lekker in

je
ve

l

vo
el-je

-goed-wijzer

 14   

Purition 40 gram
alle varianten
per stuk 2,99 /  

 199
    V   

Purition 250 gram
alle varianten
per stuk 14,99/  

 999
    V   

YOS bottles
per stuk
12,95-14,95  

Je goed voelen is een subtiele balans tussen verschillende dingen; 
je gezondheid speelt een belangrijke rol. Beweging en voeding. 

Maar ook uiterlijke verzorging en balans. De Voel Je Goed Wijzer is een 
geheugensteuntje. Een ‘beginnershandleiding’ met een set 
samenhangende tips om je lekker in je vel te laten zitten. 

Haal de Voel Je Goed Wijzer gratis in je winkel of kijk op etos.nl.

alles goed?

waterfles en 
pillendoosje 
in één!



 15   **** lees voor het kopen de verpakking

Body&Fit 
alle varianten,
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Whey 
Perfection Vanilla  

 3 stuks 5067/

3378  

2+1
gratis

    V   

Barebells en Nocco
alle varianten

prijsvoorbeeld Nocco Miami BCAA 
330 ml  

199 /

169  
/1 /199 /99

15%
korting

     V  

Etos maaltijdshakes en 
repen****

alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Pinda Nougat
60 gram  

 2 stuks 216 /

162  

2e
halve prijs

    V   

Sunny Naturals Healthstyle
alle varianten

prijsvoorbeeld Biologische 
Cacao Poeder 300 gram  

479 /

359  
/

25%
korting

    V   

Aspire  alle varianten, 
combineren mogelijk
2 stuks 2,90 /        

      
 2 stuks

    200
    V   

YES! proteïnerepen
alle varianten OP=OP

prijsvoorbeeld Amandel, Pinda & 
Extra Pure Chocolade 45 gram  

169 /

143  
/1 /169 /69

      15%
korting

    V   

bewewee we wging ui

ter
lijijik

ba
la
n
s

voeding

gezon
dheid

wist je dat proteïne een 
ander woord voor eiwit 
is? Eiwitten dragen bij tot 
de groei van spiermassa



 16   

Lucovitaal*

alle varianten,
combineren mogelijk 
m.u.v. geneesmiddelen

prijsvoorbeeld One A Day 
Magnesium 400 Forte 
oplosdrank Citroen 20 
stuks  

 2 stuks 1658/

829  

1+1
gratis

    V   

Swisse*

alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Vrouw 
50+ Multivitaminen 
voedingssupplement 30 stuks
2 stuks 35,70/17,85  

      

1+1
gratis

    V   

      

 Bij Etos helpen we je bij de ondersteuning van je voeding. 
Of het nou gaat om sportvoeding, dieet en gewichtsbeheersing 

of supplementen, bij Etos ben je aan het juiste adres. 
Kijk voor meer advies en informatie ook in 

de Voel Je Goed Wijzer op etos.nl.

bewewee we wging ui

ter
lijijik

ba
la
n
s

voeding

gezon
dheid



 17   

Davitamon en Bional*

alle varianten, combineren mogelijk
m.u.v. Bional ideaalgewicht en 
geneesmiddelen

prijsvoorbeeld Davitamon Aquosum 
Vitamine D druppels 25 ml  

 2 stuks 1718/

859  

+ gratis
massage 

tool**

1+1
gratis

    V   

* gezondheidsproduct; lees voor het kopen de verpakking
** t.w.v. €9,95 bij aankoop van 2 actieproducten OP=OP



 18   

Etos Sport
prijsvoorbeeld
Sporttape 10 m 
x 3,75 cm
3,59  

      

STOX Energy Socks 
 alle varianten OP=OP
prijsvoorbeeld Sports 
Socks dames turquoise/
fuchsia W2
39,00  

beweging

u
iterlijiji k

balans vovov

ed
ing

ge
zo
n
d
h
ei
d

1. Hoodie maat s/m of l/xl 19,99 2. Wikkeltop maat s/m of 
l/xl 14,99 3. Yoga bra maat s/m of l/xl 9,99 4. Yoga legging
maat s/m of l/xl 14,99 5. Top strik maat s/m of l/xl 9,99 6. 
Boek Foodie-ness Het Geluksdieet 17,50

1 2

3

Foodie-ness
vanaf

999
foodie-ness

5 6

4

Bij Etos kun je ook terecht voor 
producten als bewegingsondersteuning, 

sportuitrusting en benodigdheden 
voor blessureherstel.

+ gratis
douchegel 50 ml

arnica, duindoorn 
of granaatappel*

Weleda Arnica 
Sport 
alle varianten OP=OP
prijsvoorbeeld
douchegel 200 ml
7,99 / 5,99  

      
OP=OP

      20%
korting

    V   



Kussens spaaractie via campagne

  

V

1 volle 
spaarkaart 

+ bijbetaling 
van €9,99

OP=OP

spaar voor Swizz 
hoofdkussens
en word iedere ochtend 
uitgerust wakker!
t.w.v. €29,95

Je ontvangt spaarzegels van 

maandag 7 september t/m 

zondag 8 november 2020. 

Lever je volle spaarkaart in 

t/m zondag 15 november 2020.

zo makkelijk spaar je!

- bij iedere  €5,- ontvang je een spaarzegel 

- bij 7 spaarzegels heb je een volle spaarkaart 

- bij inlevering van deze volle spaarkaart inclusief 

een bijbetaling van €9,99 ontvang je een hoofdkussen OP=OP 

geschikt voor wasmachineén droger

60

100%katoen

vulling naar wens aan te passen

antiallergisch

t.w.v. €29,95

1594 kussensparen Spaarkaart drieluik 90x65 landscape.indd   2-3

07-08-20   10:00

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

spaarzegel

1 hoofdkussen

Actievoorwaarden

Van  maandag 7 september  t/m  zondag  8 november 2020  ontvang je  1  spaarzegel  

bij iedere besteding van €5,- per transactie bij alle  Etos-winkels  in Nederland.  Bij 7 

spaarzegels heb je een volle spaarkaart. Bij iedere online transactie via de webshop 

van Etos.nl ontvang je 1 volle spaarkaart. Je ontvangt 1 Swizz kussen na inlevering van 

een volle spaarkaart aan de kassa van een Etos-winkel inclusief een bijbetaling van 

€9,99. Per transactie kunnen er meerdere volle spaarkaarten ingeleverd worden. 

Bij deze actie geldt; OP=OP! Uitsluitend volle spaarkaarten kunnen uiterlijk tot 

en met  zondag 15 november 2020  verzilverd worden. Online inleveren van de 

spaarkaarten (op Etos.nl) is niet mogelijk. Inleveren van Etos extra spaarpunten is niet 

mogelijk, kussens sparen is een losse spaaractie. Swizz kussens gekocht met gespaarde 

korting zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Van de actie zijn uitgezonderd: mini’s, 

cadeaukaarten en flesvoeding (babyvoeding) tot 6 maanden. Over het aankoopbedrag 

van deze producten worden geen spaarzegels uitgereikt. Spaarkaarten kunnen niet in 

combinatie met (ingeleverde) airmiles worden verzilverd. Etos behoudt zich het recht 

voor om de actie voortijdig te stoppen en zal dan de uitgifte van spaarzegels en volle 

spaarkaarten voortijdig stoppen. Spaarkaarten kunnen dan niet 

meer verzilverd worden. Etos is niet aansprakelijk voor eventuele 

zet- of drukfouten. Deze actie is van toepassing in combinatie 

met andere kortingsacties. Door deelname aan deze actie ga 

je akkoord met de actievoorwaarden. Kijk voor de uitgebreide 

actievoorwaarden op etos.nl/hoofdkussens

1 volle 

spaarkaart 

+ bijbetaling 

van €9,99

OP=OP

spaar voor Swizz 

hoofdkussens

en word iedere ochtend 

uitgerust wakker!

t.w.v. €29,95

1594 kussensparen Spaarkaart drieluik 90x65 landscape.indd   2-1

07-08-20   10:00

Actievoorwaarden

Van  maandag 7 september  t/m  zondag  8 november 2020  ontvang je  1  spaarzegel  

bij iedere besteding van €5,- per transactie bij alle  Etos-winkels  in Nederland.  Bij 7 

spaarzegels heb je een volle spaarkaart. Bij iedere online transactie via de webshop 

van Etos.nl ontvang je 1 volle spaarkaart. Je ontvangt 1 Swizz kussen na inlevering van 

een volle spaarkaart aan de kassa van een Etos-winkel inclusief een bijbetaling van 

€9,99. Per transactie kunnen er meerdere volle spaarkaarten ingeleverd worden. 

Bij deze actie geldt; OP=OP! Uitsluitend volle spaarkaarten kunnen uiterlijk tot 

en met  zondag 15 november 2020  verzilverd worden. Online inleveren van de 

spaarkaarten (op Etos.nl) is niet mogelijk. Inleveren van Etos extra spaarpunten is niet 

mogelijk, kussens sparen is een losse spaaractie. Swizz kussens gekocht met gespaarde 

korting zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Van de actie zijn uitgezonderd: mini’s, 

cadeaukaarten en flesvoeding (babyvoeding) tot 6 maanden. Over het aankoopbedrag 

van deze producten worden geen spaarzegels uitgereikt. Spaarkaarten kunnen niet in 

combinatie met (ingeleverde) airmiles worden verzilverd. Etos behoudt zich het recht 

voor om de actie voortijdig te stoppen en zal dan de uitgifte van spaarzegels en volle 

spaarkaarten voortijdig stoppen. Spaarkaarten kunnen dan niet 

meer verzilverd worden. Etos is niet aansprakelijk voor eventuele 

zet- of drukfouten. Deze actie is van toepassing in combinatie 

met andere kortingsacties. Door deelname aan deze actie ga 

je akkoord met de actievoorwaarden. Kijk voor de uitgebreide 

actievoorwaarden op etos.nl/hoofdkussens

1 volle 

spaarkaart 

+ bijbetaling 

van €9,99

OP=OP

spaar voor Swizz 

hoofdkussens

en word iedere ochtend 

uitgerust wakker!

t.w.v. €29,95

1594 kussensparen Spaarkaart drieluik 90x65 landscape.indd   2-1

07-08-20   10:00

Je ontvangt spaarzegels van maandag 7 september 
t/m zondag 8 november 2020 . Lever je volle spaarkaart in 
t/m zondag 15 november 2020. Kijk voor de uitgebreide
actievoorwaarden op etos.nl/hoofdkussens

*inleveren van Etos extra spaarpunten is niet mogelijk

- bij iedere €5,- ontvang je een SWIZZ spaarzegel 
- bij 7 spaarzegels heb je een volle spaarkaart*

- bij inlevering van 1 volle spaarkaart 
+ een bijbetaling van €9,99 
ontvang je een hoofdkussen OP=OP 

zo makkelijk spaar je

geschikt voor 
wasmachine

én droger

60

100%
katoen

vulling naar 
wens aan te 

passen

anti
allergisch

Hoofdkussens sparen 2020 week 39.indd   1 26-08-20   13:2517

4556.indd   1 9/3/2020   12:30:59 PM
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 20   

1.  Etos
hoesttabletten 8 mg 
30 stuks****  2.19
2.  Etos  Kind 
Hoestdrank 
Broomhexine HCI 
4 mg/5 ml****  3.69

      

Nicotinell****

bevat nicotine

prijsvoorbeeld TTS-
30 Pleisters voor 
Transdermaal Gebruik 7 
stuks  2369  

 De Nicotinell pleister 
vermindert 24 uur lang 
je trek in een sigaret   

stoppen 
met roken?

NiQuitin****

bevat nicotine

prijsvoorbeeld Clear 
Pleisters 21 mg Stoppen Met 
Roken 7 stuks  2249  

 Niquitin transparante 
pleister vermindert 24 
uur lang je behoefte 
aan een sigaret   

Nicorette****

bevat nicotine

prijsvoorbeeld
Nicorette 2 mg 
Menthol Mint 
Kauwgom  

2615  

 Nicorette mint spray verlicht 
je trek in een sigaret na 30 
seconden   

1

2



 **** lees voor het kopen de verpakking.  21 

Jordan mondverzorging
alle varianten, combineren 
mogelijk prijsvoorbeeld
Double Ended Extra Thin 
tandenstokers 140 stuks
2 stuks 6,30 /4,72  

      

2e
halve prijs

    V   

Colgate doosjes
alle varianten, combineren 
mogelijk m.u.v. Colgate Ultimate 
White en Anti Stain tandpasta 
prijsvoorbeeld Max White 
Expert White tandpasta 75 ml
2 stuks 12,58/  

 2 stuks

    500
    V   

Oral-B elektrische 
opzetborstels 4 en 5 stuks
alle varianten

prijsvoorbeeld Precision 
Clean opzetborstel met 
Cleanmaximiser 4 stuks  

2199/

1429  

35%
korting

    V   

Vitis For Life baby gel

prijsvoorbeeld 30 ml  990  

 eerste hulp bij door-
komende tandjes, 
    verzorgt het tandvlees   

nieuw!

Prodent en Zendium 
mondverzorging  alle varianten, 
combineren mogelijk m.u.v. 
voordeelpakken prijsvoorbeeld
Prodent Coolmint tandpasta 75 ml
2 stuks 3,78 /1,89  

      1+1
gratis

    V   

Oral-B, Elmex, GUM, 
Listerine en Aquafresh 
mondverzorging
alle varianten, combineren 
mogelijk m.u.v. Aftaclear, 
Hydral, elektrisch poetsen 
en voordeelpakken 

prijsvoorbeeld Aquafresh 
Freshmint Tandpasta 75 ml  

 2 stuks 370 /

185  

Oral-B, Elmex, GUM, 
      1+1

gratis
    V   
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Always duopakken
alle varianten, combineren mogelijk
3 stuks 13,86-15,76 /        

 3 stuks

1000
    V   

Libresse, Lights by Tena en Tena 
 alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Ultra Thin 
maandverband Normal 14 stuks  

 2 stuks 518 /

388  
 2 stuks 5 / 5 / 518 /18

2e
halve prijs

    V   

Etos lenzen, brillen 
en oor- oogverzorging
alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Zachte 
lenzenvloeistof all in one 
360 ml  

 2 stuks 898 /

673  

2e
halve prijs

    V   

Lactacyd
alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld
Verzorgende 
Wasemulsie 300 ml  

 2 stuks 1198/

599  1+1
gratis

    V   

voor de beste
prijs

eigen merk
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Dettol vloeibare zeep
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Soft on Skin Hard on 
Dirt Hydraterende Wasgel 250 ml  

 2 stuks 630 /

472  

2e
halve prijs

    V   

Gillette voordeelpakken
alle varianten

prijsvoorbeeld Mach3 
scheermesjes 16 stuks  

5759/

2879  

50%
korting

    V   

1.  Etos  hygiëne handgel 
125 ml  1,99  2.  Etos  
hygiëne handgel 300 ml 
3,15  3.  Etos  Sensitive 
silk soap navulling 
1000 ml  2,99               

1

2

3

Blink en Unicare
alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Blink Intensive 
Tears oogdruppels 10 ml  

 2 stuks 2078/

1558  

2e
halve prijs

    V   

Wilkinson wegwerpmesjes
alle varianten

prijsvoorbeeld Xtreme 3 
Sensitive wegwerpmesjes 6 stuks  

699 /

489  

30%
korting

    V   

voor de beste
prijs

eigen merk
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Pure Goat babyvoeding 
alle varianten m.u.v. Pure Goat 1
prijsvoorbeeld Opvolgmelk 2 
800 gram
29,95  

      

Naïf babyverzorging 
alle varianten, m.u.v. zonbescherming 
en aftersun prijsvoorbeeld Baby 
Care Cleansing Wash Gel 200 ml
9,95 /8,45  

      

15%
korting

    V   

Difrax babyaccessoires 
alle varianten m.u.v. baby cadeau 
prijsvoorbeeld Fopspeen Natural 
Extra Sterk 18+ Maanden
5,49 /4,94  

      

10%
korting

    V   

Etos luiers en 
luierbroekjes
alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. voordeelpakken 
en zwemluiers

prijsvoorbeeld Woezel 
& Pip luierbroekjes 
Extra Large 6 broekjes 
vanaf 16 kg 20 stuks  

 4 stuks 2796/

Pampers luiers, 
broekjes en doekjes
alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. Premium 
Protection

prijsvoorbeeld Baby-
Dry Luiers 5 24 stuks  

 3 stuks 2697/

1798    
Neolac  alle varianten 
m.u.v. zuigelingenvoeding nr. 1
prijsvoorbeeld Biologisch 
Opvolgmelk 2 800 gram
17,19  

      

2+1
gratis

2000
4 stuks

1700
3 stuks

1200
2 stuksvoor de beste

prijs

eigen merk

en nog veel meer



voordeel
en nog veel meer

nog m
eer

aa
nbiedingen in

 

de w
inkel!

** medisch hulpmiddel; lees voor het kopen de verpakking.
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% korting 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). Kijk op www.etos.nl voor de dichtstbijzijnde winkel.  4214-0920-3555   

Zwitsal babyverzorging 
200 ml  alle varianten
per stuk 2,99-7,99 /   

 200
    V   

Yoni  alle varianten, 
combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Biologische 
Tampons Medium 16 stuks
3 stuks 13,17/8,78   

2+1
gratis

    V   

HiPP biologische 
opvolgmelk  alle 
varianten prijsvoorbeeld
Nr 3 Biologisch 
opvolgmelk Combiotik 
12M+ 800 gram
 16,49    5,79 /   

Etos zwemluiers
alle varianten 
prijsvoorbeeld Woezel 
& Pip Zwembroekjes 
Medium 11 stuks

 500
    V   

De Kleine Keuken 
en Badkamer  alle 
varianten prijsvoorbeeld
Biologische Rozijntjes 
Zonder Sulfiet 140 gram
 2,83 /2,40   

15%
korting

    V   

Odorex, Melkmeisje 
en Sanicur  alle 
varianten, combineren 
mogelijk m.u.v. Odorex 
extra dry prijsvoorbeeld
Odorex Natural Fresh 
deodorant roller 55 ml

Odorex, Melkmeisje Odorex, Melkmeisje Odorex, Melkmeisje 

2 stuks 5,98 /2,99   

1+1
gratis

    V   

Labello  alle varianten, 
combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Cherry 
Shine Verzorgende 
Lippenbalsem

Labello  alle varianten,   alle varianten,   alle varianten, 

2 stuks 5,38 /3,69   

2e artikel

    100
    V   

Etos Seconde 
Body Spray 
200 ml  alle varianten

Etos Seconde Etos Seconde Etos Seconde 

per stuk 3,69-3,99 /   

 250
    V   

Isla** mint en cassis  alle 
varianten prijsvoorbeeld
Mint Pastilles 30 stuks
 4,75 /   

 400
    V   

Etos Poets-Je-Toet
m.u.v. 3-pak  
Etos Poets-Je-Toet

3 stuks 3,87 /   

 3 stuks

    300
    V   

Etos For Men 
Aftershave Balsem 
Normal 100 ml
 4,49 /    

 399
    V   

Zwitsal babyverzorging 
400 ml  alle varianten
per stuk 4,49-6,99 /   

 400
    V   



Alle Kneipp
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld
Lavendel Douchegel 
200 ml  

2 stuks 1178/

589  1+1
gratis

    V   

Alle Sensodyne 
en Parodontax
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld
Sensodyne Fresh Mint 
tandpasta 75 ml  

 2 stuks 898 /

673  
2e

halve prijs
    V   

** medisch hulpmiddel; lees voor het kopen de verpakking.

** ** ** 

Alle Garnier Loving 
Blends, Head&Shoulders, 
Hask, Aussie, Neutral, 
Dermolin, Herbal 
Essences shampoo, 
conditioner en maskers
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Garnier Loving Blends 
Honing Goud shampoo 300 ml  

 2 stuks 858 /

429  

1+1
gratis

    V   
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