
altijd de beste acties voor jou

deze folder is 2 weken geldig! maandag 17 t/m zondag 30 januari 2022

  Alle L’Oréal Paris
combineren mogelijk m.u.v. 
Garnier gezichtsverzorging, 
-reiniging, maskers, 
Nutrisse, Olia, Loving Blends 
 
prijsvoorbeeld Age Perfect 
dagcrème 50 ml

2 stuks 2198/

1099

1+1
gratis

V

Alle Andrélon
combineren mogelijk
m.u.v. bad en douche

prijsvoorbeeld Classic 
Iedere Dag shampoo 300 ml

4 stuks 1596/

798

  2+2
gratis

V

Alle Roter vitamines en supplementen, 
Dagravit, Optimax en Melatomatine* 
combineren mogelijk m.u.v. medicijnen

prijsvoorbeeld Roter vitamine C bruis 1000 mg 
abrikoos-sinaasappel 40 bruistabletten

2 stuks 19,38/ 9,69

  1+1
gratis

V

altijd de beste acties voor jou

11++11
gratis

alle Davitamon, 
Bional en Ymea 8-in-1

geldig van 17 t/m 23 januari 2022 
blader snel verder!

voel 
je fit!

* gezondheidsproduct; lees voor het kopen de verpakking
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2 etos.nlshop nu ook op 

Nivea dames en heren 
gezichtsverzorging, -reiniging 
en maskers
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld MicellAIR Skin 
Breathe Micellair Water Gevoelige 
huid 200 ml 

2 stuks 1030/

515

  1+1
gratis

V

  1+1
gratis

V

L’Oréal Paris
alle varianten, 
combineren mogelijk 
m.u.v. Garnier, Nutrisse, 
Olia, Loving Blends

prijsvoorbeeld Age 
Perfect verstevigende 
anti-age dagcrème 50 ml

2 stuks 4398/

2199

  

Remescar** alle varianten, 
combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld bijvoorbeeld 
Remescar Wallen & Donkere 
Kringen Crème 8 ml

2 stuks 61,78/ 30,89

1+1
gratis

V

Louis Widmer Remederm 
per stuk 8,49-26,49 *t
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Kneipp 
gezichtsverzorging 
alle varianten prijsvoorbeeld 
Protecting Day Cream 
Mindful Skin 50 ml

per stuk 19,99/ 13,99

30%
korting

V
  

Neutrogena 
gezichtsverzorging en 
-reiniging alle varianten, 
combineren mogelijk m.u.v. hand 
en body prijsvoorbeeld Deep 
Clean verfijnende peeling 150 ml

2 stuks 16,78/ 8,39

1+1
gratis

V

+ gratis  
Zilver Crème 
Repair 15 ml 
t.w.v. 3,60*

2 etos.nlshop nu ook op 
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3altijd de beste acties voor jou** medisch hulpmiddel; lees voor het 
kopen de verpakking. 3altijd de beste acties voor jou

John Frieda 
alle varianten, combineren mogelijk
 
prijsvoorbeeld Frizz Ease Dream 
Curls shampoo golvend en krullend 
haar 250 ml

2 stuks 2398/

1199

  1+1
gratis

V

BiSjU Jewellery
alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. BiSjU Valentijn items

prijsvoorbeeld Oorbellen 
vlinder met kraal gold plated

2 stuks 1998/

1498

  2e
halve prijs

V

  1+1
gratis

V

L’Oréal Paris
alle varianten, 
combineren mogelijk 
m.u.v. Garnier, Nutrisse, 
Olia, Loving Blends

prijsvoorbeeld Elvive 
Color Vive Gekleurd 
Haar – Shampoo 250 ml

2 stuks 938 /

469

  

Loving Blends shampoo en 
conditioner alle varianten, 
combineren mogelijk m.u.v. 
maskers, kuren en shampoo bars 

3 stuks 12,87-13,17 / 

3 stuks

800
V

Splendid kleine haarclip set 
multi OP=OP
per stuk 4,95

Zenner Stay-in-Hair grote 
haarklemmen OP=OP
per stuk 3,99
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** medisch hulpmiddel; lees voor het 
kopen de verpakking. 3altijd de beste acties voor jou

John Frieda 
alle varianten, combineren mogelijk
 
prijsvoorbeeld Frizz Ease Dream 
Curls shampoo golvend en krullend 
haar 250 ml

2 stuks 2398/

1199

  1+1
gratis

V

BiSjU Jewellery
alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. BiSjU Valentijn items

prijsvoorbeeld Oorbellen 
vlinder met kraal gold plated

2 stuks 1998/

1498

  2e
halve prijs

V

  1+1
gratis

V

L’Oréal Paris
alle varianten, 
combineren mogelijk 
m.u.v. Garnier, Nutrisse, 
Olia, Loving Blends

prijsvoorbeeld Elvive 
Color Vive Gekleurd 
Haar – Shampoo 250 ml

2 stuks 938 /

469

  

Loving Blends shampoo en 
conditioner alle varianten, 
combineren mogelijk m.u.v. 
maskers, kuren en shampoo bars 

3 stuks 12,87-13,17 / 

3 stuks

800
V

Splendid kleine haarclip set 
multi OP=OP
per stuk 4,95

Zenner Stay-in-Hair grote 
haarklemmen OP=OP
per stuk 3,99
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4 etos.nlvind nog veel meer aanbiedingen in de winkel en op

Etos droge huid lanette, 
cetomacrogol en ureum crème 
100 ml alle varianten prijsvoorbeeld 
Cetomacrogol crème 100 gram

per stuk 4,99 / 4,24

  15%
korting

V

Nivea deodorant 
50ml en 150ml
alle varianten, 
combineren mogelijk

5 stuks 
17,95-33,25 /

  2+1
gratis

V

Axe, Dove, Rexona 
en Zwitsal deodorant  
alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. Dove powered by 
plants 
 
prijsvoorbeeld Dove 
Original anti-transpirant 
spray 150 ml

3 stuks 1107/

738

Etos droge huid vaseline 
paraffine zalf 100 ml 
per stuk 4,99 / 4,24

4 etos.nlvind nog veel meer aanbiedingen in de winkel en op

vettende crème  
voor de droge huid

verzorg en voed je huid met 
een hydraterende crème om 
uitdroging te voorkomen en 
de huidbarrière te verzorgen 

en hydrateren 

hulp nodig? 
vraag het onze medewerkers

tot wel 70% korting

merk merk
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5altijd de beste acties voor jou

Etos droge huid lanette, 
cetomacrogol en ureum crème 
100 ml alle varianten prijsvoorbeeld 
Cetomacrogol crème 100 gram

per stuk 4,99 / 4,24

5altijd de beste acties voor jou

  1+1
gratis

V

Alle hand- en bodyverzorging
combineren mogelijk m.u.v. 
Etos, Sebamed, Jacob Hooy, 
Dermacare, babyverzorging en 
medicinale huid 

prijsvoorbeeld Nivea soft 
bodycrème 300 ml

2 stuks 1398/

699

  1+1
gratis

V

Alle bad en douche
combineren mogelijk 
m.u.v. Etos, Sebamed, 
Dermacare, babyverzorging, 
medicinale huidverzorging en 
voordeelpakken 

prijsvoorbeeld Nivea Natural 
Oil doucheolie 200 ml

2 stuks 998 /

499

in 4 stappen 
je huid in 
topconditie? 

stap 1 douchen

stap 2 verzorg je 
huid na het douchen

stap 3 handcrème

stap 4 onderweg

s’ochtends 
snel weg? 
Kies een snel 
intrekkende 
bodylotion

fijn de dag 
beginnen 
met een 
verfrissende 
douchegel

s’avonds meer tijd? 
Verzorg je huid 
uitgebreid met een 
bodybutter, crème of olie

altijd handig: een 
all-purpose crème 
in je tas voor 
extra verzorging 
gedurende  
de dag 

droge handen? 
In de winter 
kunnen jouw 
handen extra 
verzorging 
gebruiken!  
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  1+1
gratis

V

L’Oréal Paris make-up
alle varianten,  
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Air Mega Volume 
Mascara 01 Black Waterproof 

2 stuks 3798/

1899

BiSjU jewellery 
Valentijn OP=OP 
9,99 – 12,99

Max Factor mascara’s 
alle varianten,  
combineren mogelijk
 
prijsvoorbeeld Masterpiece 
Max mascara 001 black

2 stuks 3598/

1799

  1+1
gratis

V

  

Etos lip en teint make-up alle 
varianten, combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Bronzing Powder 
light medium

2 stuks 9,98 / 7,48

2e
halve prijs

V

Make-up tasjes OP=OP
per stuk 6,95

Maybelline mascara, 
foundation, 
concealer en lipstick 
alle varianten, 
combineren mogelijk
 
prijsvoorbeeld Instant 
anti-age eraser 03 fair

2 stuks 2598/

1948

  2e
halve prijs

V

6 etos.nlshop nu ook op 

merk

met gratis ring  
t.w.v. 9,99 in de 
verpakking

14 februari, verras jouw valentijn!
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voor hem voor haar

geuren top 5
Op zoek naar een geur die goed bij hem, haar 
of bij jezelf past? Scan de QR code voor meer 
informatie over de verschillende geursoorten 

of ga naar etos.nl/geurenwijzer
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7altijd de beste acties voor jou

1. Chopard Wish eau de parfum 75 ml 70,15 //* 
2. Hugo Boss Deep Red eau de parfum 50 ml 
69,30 //* 3. Burberry London For Woman eau 
de parfum 30 ml 46,00 //* 4. Amor Amor eau de 
toilette 30 ml 43,95 //* 5. Bruno Banani Woman 
eau de toilette 30 ml 20,99 //*

 

1. JOOP! Homme eau de toilette 125 ml 75,88 //* 
2. Hugo Boss Men eau de toilette 75 ml 70,68 //* 
3. Davidoff Cool Water Men eau de toilette 125 ml 
73,50 //* 4. Bruno Banani Magic Man eau de toilette 
30 ml 20,99 //* 5. Calvin Klein Be eau de toilette 
50 ml 39,16 //*

Foam O hartvormige 
showersteamer  
alle varianten OP=OP
per stuk 5,50 /

499
V

Valentijnskaart met 
zeepjes OP=OP
per stuk 
2,99

Tony’s Chocolonely 
Valentijn
per stuk
2,79 – 3,49

Therme Mystic Rose 
showergel 200 ml
2 stuks 11,30/ 
5,65

1+1
gratis

V

1699

3200

1259

1800

2200

2200 1900

2200

1259

2300

14 februari, verras jouw valentijn!
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8 etos.nlvind nog veel meer aanbiedingen in de winkel en op

Ontdek het uitgebreide assortiment 
langhoudende, super gepigmenteerde 
vegan* producten.

NYX  
Professional Makeup
Blink uit met onze vegan* producten!

*zonder ingrediënten
 of bijproducten van
 dierlijke oorsprong

De Rimmel London Lasting Finish 
Multi-Tasker Concealer is een 
zachte camouflagestift die iedere 
oneffenheid wegwerkt. Nu met 
50% korting!

Rimmel 
Multi-Tasker 
Concealer



9altijd de beste acties voor jou

L’Oréal Paris

Met de mascara van L’Oréal Paris laat je 
zien waar je voor staat. Daarom nu al je 
favoriete L’Oréal Paris mascara 1+1 Gratis.

Brave, Confident, Strong, Ambitious
Jouw ogen vertellen een verhaal. 

De Truly Natural producten van Etos zijn 99% natuurlijk en 
100% vegan en verzorgen de huid op zachte wijze. Daarnaast 
zijn de tubes gemaakt van 50% gerecycled materiaal en zijn 
de verpakkingen 100% recyclebaar.

Truly Natural



10 etos.nlshop nu ook op 

     

lief voor je huid,  
lief voor de wereld! 

voor je huid

voor je gezicht

Earth Line gezichtsverzorging 
en -reiniging
alle varianten

prijsvoorbeeld Aloe Vera dag en 
nachtcrème 50 ml

per stuk 21,95/ 15,36

  30%
korting

V

Garnier SkinActive en 
Bio gezichtsverzorging 
en -reiniging
alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. maskers

prijsvoorbeeld Bio micellair 
reinigingswater 400 ml

2 stuks 16,50/ 9,25

  
2e artikel

100
V

Sea Line 
gezichtsverzorging 
en -reiniging
alle varianten

prijsvoorbeeld 
Repair Oil 30 ml

per stuk 
18,95/ 13,26

  30%
korting

V

  2e
halve prijs

VEtos dames 
gezichtsverzorging 
-reiniging en 
-maskers
alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. prijstoppers

prijsvoorbeeld Truly 
Natural Eye Cream 
15 ml

2 stuks 
9,98 / 7,48

8 etos.nlvind nog veel meer aanbiedingen in de winkel en op

alle hoofdingrediënten 
zijn biologisch geproduceerd 
en afkomstig van  
hernieuwbare bronnen die 
elk jaar opnieuw groeien

…

wist je dat alle 
gezichtsverzorging 
van Etos vegan is?

…

merk

nieuw!

nieuw!

met krachtige 
mineralen uit de 
Dode Zee

…

gecertificeerde 
natuurlijke
huidverzorging

…
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om op te frissen

voor de kleintjes

9altijd de beste acties voor jou

Weleda babyverzorging alle varianten 
prijsvoorbeeld Calendula shampoo en 
douchecrème 200 ml

per stuk 8,75 / 7,43

  15%
korting

V

Naïf 
babyverzorging 
en doekjes
per stuk 
3,49-19,95

Etos babyverzorging 
Pure & Organic alle 
varianten prijsvoorbeeld 
Bad en wasgel 200 ml

per stuk 2,79 / 2,37

15%
korting

V

  2e
halve prijs

V

Alle natuurlijke deodorant 
van Happy Earth, Marcels 
Green Soap, The Lekker 
Company en Dove Powered 
by Plants
combineren mogelijk
prijsvoorbeeld Weleda Citrus 
24h roll-on deodorant 50 ml

2 stuks 14,98/ 11,23

Happy Earth Zeep 
alle varianten m.u.v. 
deodorant prijsvoorbeeld 
Pure Hand Soap lavender 
ylang 300 ml

per stuk 3,99 / 1,99

  50%
korting

V

Etos Truly Natural douche 
alle varianten, combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Showergel Ginger & 
Turmeric 250 ml

2 stuks 5,98 / 4,48

  2e
halve prijs

V

Labello alle varianten, 
combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Vegan Naturally 
hennepzaadolie 1 stuk

2 stuks 12,38/ 7,19

  
2e artikel

100
V

merk

vegan

…

alle Weleda producten hebben het  
nature-kwaliteitslabel. Het bewijs 
dat Weleda alleen 100% natuurlijke  
ingrediënten gebruikt

…

met hennepzaadolie en biologische 
sheaboter om je lippen de hele dag 
mooi glad en soepel te houden

…
98% ingrediënten van
natuurlijke oorsprong

…
100% natuurlijk

…

5489.indd   35489.indd   3 12/28/2021   3:02:26 PM12/28/2021   3:02:26 PM



12 etos.nlvind nog veel meer aanbiedingen in de winkel en op10 etos.nlshop nu ook op 6

kijk voor tips over griep op etos.nl of stel je vraag aan
één van onze gediplomeerde assistent drogisten in de winkel

je eigen Etos 
thuisapotheek

Het is winter; koud en vochtig. Er is een grote kans 
dat je last krijgt van griepsverschijnselen zoals een 

vastzittende hoest of neusverkoudheid. Bij Etos 
hebben we allerlei producten in huis om je te helpen 

en de klachten te verminderen.

3

4

5

Etos Hoestdrank*** 
BroomhexineHCI  
8 mg/5 ml 150 ML

3,69

Etos Paracetamol*** 
500mg tabletten

1,19

Etos Neusspray*** 
Xylometazoline  
HCl 1,0mg 10ml*

3,19

Etos Honing & 
Citroen*** 
zuigtabletten

4,10

2 3 41

licht 
ontstekingsremmend 

en verlichtend bij 
keelpijnverschijnselen

werkt pijnstillend en 
koortsverlagend

broomhexine is een 
slijmoplosser en 

wordt gebruikt bij 
vastzittende hoest

2

3

1

4

voor een snelle en 
enkele uren

verlichting van 
neusverstoppingen

*** geneesmiddel; lees voor het kopen de verpakking

merk
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13altijd de beste acties voor jou

wat je vraag over gezondheid ook is...  
we helpen je graag verder

11altijd de beste acties voor jou

 1.Davitamon Compleet Weerstand* met Vitamine C en D 10,59 2. Physiomer Normal Jet – Neusspray** bij verkoudheid 
10,29 3. Nurofen*** Fastine Liquid Caps 400 mg bij pijn en koorts bevat ibuprofen 6,99 4. Etos kinderneusspray*** 
xylometazoline 0,5 mg 2-12 jaar 10 ml 2,89 5. Bisolvon** 2-in-1 bij droge en vastzittende hoest voor kinderen 133 ml 
12,39 6. Natterman** voor alle hoest 180 ml 12,99 7. Strepfen*** Spray Citroen & Honing 10,49 8. Bronchostop 
Direct** Pastilles met honing 9,99 9. Etos Xylometazoline HCl Menthol*** 1 mg/ml Neusspray 10 ml 3,79

  

Luuf neusspray 
alle varianten
m.u.v. geneesmiddelen
 
prijsvoorbeeld Mare 
neusspray 20 ml

649 /

486

25%
korting

V

  

Daro, Midalgan, Tantum en 
Dr. Swaab alle varianten m.u.v. 
geneesmiddelen prijsvoorbeeld 
Daro Thijmsiroop Original 200 ml

per stuk 6,79 / 5,09

25%
korting

V

Etos 20 inhalatiecapsules
per stuk 3,39

  

Otrivin zoutoplossingen** alle 
varianten, combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Neusspray bij een 
verstopte neus 15 ml

2 stuks 10,18/ 5,09

1+1
gratis

V

merk

1

2

4 5 6

7

83 9

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

6

kijk voor tips over griep op etos.nl of stel je vraag aan
één van onze gediplomeerde assistent drogisten in de winkel

je eigen Etos 
thuisapotheek

Het is winter; koud en vochtig. Er is een grote kans 
dat je last krijgt van griepsverschijnselen zoals een 

vastzittende hoest of neusverkoudheid. Bij Etos 
hebben we allerlei producten in huis om je te helpen 

en de klachten te verminderen.

3

4

5

Etos Hoestdrank*** 
BroomhexineHCI  
8 mg/5 ml 150 ML

3,69

Etos Paracetamol*** 
500mg tabletten

1,19

Etos Neusspray*** 
Xylometazoline  
HCl 1,0mg 10ml*

3,19

Etos Honing & 
Citroen*** 
zuigtabletten

4,10

2 3 41

licht 
ontstekingsremmend 

en verlichtend bij 
keelpijnverschijnselen

werkt pijnstillend en 
koortsverlagend

broomhexine is een 
slijmoplosser en 

wordt gebruikt bij 
vastzittende hoest

2

3

1

4

voor een snelle en 
enkele uren

verlichting van 
neusverstoppingen

*** geneesmiddel; lees voor het kopen de verpakking

merk
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wat je vraag over gezondheid ook is...  
we helpen je graag verder

11altijd de beste acties voor jou

 1.Davitamon Compleet Weerstand* met Vitamine C en D 10,59 2. Physiomer Normal Jet – Neusspray** bij verkoudheid 
10,29 3. Nurofen*** Fastine Liquid Caps 400 mg bij pijn en koorts bevat ibuprofen 6,99 4. Etos kinderneusspray*** 
xylometazoline 0,5 mg 2-12 jaar 10 ml 2,89 5. Bisolvon** 2-in-1 bij droge en vastzittende hoest voor kinderen 133 ml 
12,39 6. Natterman** voor alle hoest 180 ml 12,99 7. Strepfen*** Spray Citroen & Honing 10,49 8. Bronchostop 
Direct** Pastilles met honing 9,99 9. Etos Xylometazoline HCl Menthol*** 1 mg/ml Neusspray 10 ml 3,79

  

Luuf neusspray 
alle varianten
m.u.v. geneesmiddelen
 
prijsvoorbeeld Mare 
neusspray 20 ml

649 /

486

25%
korting

V

  

Daro, Midalgan, Tantum en 
Dr. Swaab alle varianten m.u.v. 
geneesmiddelen prijsvoorbeeld 
Daro Thijmsiroop Original 200 ml

per stuk 6,79 / 5,09

25%
korting

V

Etos 20 inhalatiecapsules
per stuk 3,39

  

Otrivin zoutoplossingen** alle 
varianten, combineren mogelijk 
prijsvoorbeeld Neusspray bij een 
verstopte neus 15 ml

2 stuks 10,18/ 5,09

1+1
gratis

V

merk

1

2

4 5 6

7

83 9

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

6

kijk voor tips over griep op etos.nl of stel je vraag aan
één van onze gediplomeerde assistent drogisten in de winkel

je eigen Etos 
thuisapotheek

Het is winter; koud en vochtig. Er is een grote kans 
dat je last krijgt van griepsverschijnselen zoals een 

vastzittende hoest of neusverkoudheid. Bij Etos 
hebben we allerlei producten in huis om je te helpen 

en de klachten te verminderen.

3

4

5

Etos Hoestdrank*** 
BroomhexineHCI  
8 mg/5 ml 150 ML

3,69

Etos Paracetamol*** 
500mg tabletten

1,19

Etos Neusspray*** 
Xylometazoline  
HCl 1,0mg 10ml*

3,19

Etos Honing & 
Citroen*** 
zuigtabletten

4,10

2 3 41

licht 
ontstekingsremmend 

en verlichtend bij 
keelpijnverschijnselen

werkt pijnstillend en 
koortsverlagend

broomhexine is een 
slijmoplosser en 

wordt gebruikt bij 
vastzittende hoest

2

3

1

4

voor een snelle en 
enkele uren

verlichting van 
neusverstoppingen

*** geneesmiddel; lees voor het kopen de verpakking

merk
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Sambucol alle varianten, 
combineren mogelijk 
Prijsvoorbeeld Sambucol extra 
defence

2 stuks 28,98/ 14,49

1+1
gratis

V

1. Iberogast*** druppels bij Maag-
Darmklachten 50 ml 19,99 
2. Iberogast*** druppels bij 
Maag-Darmklachten 20 ml 9,19

1. Dettol wondspray*** 100 ml 
bevat benzalkoniumchloride reinigt 
kleine wonden 8,65 2. Gaviscon*** 
kauwtabletten pepermunt 16 
stuks bij brandend maagzuur 3,15 
3. Nurofen*** omhulde tabletten 
400 mg bevat Ibuprofen bij pijn en 
koorts 5,29 

  

Bronchostop** bij droge 
en vastzittende hoest en 
Coldrex** alle varianten m.u.v. 
geneesmiddelen prijsvoorbeeld 
Codrex 3in1 neusspray 

per stuk 7,99 / 5,59

30%
korting

V

Etos zuigtabletten*** Honing 
& Citroen amylmetacresol 
plus dichloorbenzylalcohol 24 
zuigtabletten bij keelpijn

per stuk 4,10

1. Etos O.R.S. poeder sachets 
12 stuks 6,25 2. Etos O.R.S. 
bruistabletten 6 stuks 5,99

12 etos.nlvind nog veel meer aanbiedingen in de winkel en op

merk

1

1 1

2

2

2

3

merk

Natterman**

bij droge of vastzittende hoest
alle varianten m.u.v. geneesmiddelen

prijsvoorbeeld Natterman Voor Alle 
Hoest 180 ml

per stuk 1299/

909

  30%
korting

V

Roter hoest***

bij prikkelhoest of droge hoest, 
bevat noscapine

7,99-10,19
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Etos vitamines*

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

prijsvoorbeeld Vitamine D 
gummies 60 stuks

2 stuks 1598/

1198
  2e

halve prijs
V

  1+1
gratis

V

Davitamon, Bional en Ymea 
8-in-1*

alle varianten, combineren mogelijk
m.u.v. geneesmiddelen
prijsvoorbeeld Davitamon Junior 
3+ multivitamine kinderen 120 
kauwvitamines frambozensmaak 
120 stuks

2 stuks 3598/

1799

Lucovitaal*

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

prijsvoorbeeld Magnesium 
Citraat 400 mg 60 tabletten

2 stuks 2798/

1399

  1+1
gratis

V

Supradyn*

alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Vital 
50+ multivitamines voor 
vijftigplussers 95 tabletten

2 stuks 5390/

2695

  1+1
gratis

V

merk

deze actie is één week geldig, t/m zondag 23 januari 2022

* gezondheidsproduct; lees voor het kopen de verpakking 
** medisch hulpmiddel; lees voor het kopen de verpakking 
*** geneesmiddel; lees voor het kopen de verpakkin

nieuw!
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  2e
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V

  1+1
gratis

V

Davitamon, Bional en Ymea 
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kauwvitamines frambozensmaak 
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2 stuks 3598/
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Lucovitaal*
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combineren mogelijk
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prijsvoorbeeld Magnesium 
Citraat 400 mg 60 tabletten

2 stuks 2798/

1399

  1+1
gratis

V

Supradyn*

alle varianten, 
combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Vital 
50+ multivitamines voor 
vijftigplussers 95 tabletten

2 stuks 5390/

2695

  1+1
gratis

V

merk

deze actie is één week geldig, t/m zondag 23 januari 2022

* gezondheidsproduct; lees voor het kopen de verpakking 
** medisch hulpmiddel; lees voor het kopen de verpakking 
*** geneesmiddel; lees voor het kopen de verpakkin

nieuw!
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  50%
korting

V

Oral-B opzetborstels 
en Gillette 
grootverpakkingen en 
Gillette scheerapparaten
alle varianten

prijsvoorbeeld Gillette 
Fusion5 scheersysteem voor 
mannen 2 mesjes

per stuk 1749/

874

King C Gillette 
alle varianten, combineren mogelijk
 
prijsvoorbeeld Double Edge Safety 
Razor 10 navulmesjes

2 stuks 1030/

772

  2e
halve prijs

V

  

Prodent 5-pak 
alle varianten

per stuk 

600
V

  

Oral-B tandpasta 
multipacks alle varianten 
prijsvoorbeeld 3D White 
Vitalize tandpasta 4 x 75 ml

per stuk 16,76/

1000
V

  

Elmex en Meridol alle varianten, 
combineren mogelijk m.u.v. kids 
en voordeelpakken

3 stuks 9,45-18,87/

3 stuks

1000
V

Philips OneBlade apparaten 
en multipak mesjes  
alle varianten
m.u.v. 1 stuks scheermesjes
 
prijsvoorbeeld QP220 
navulmesjes 2 stuks

per stuk 2575/

1931

  25%
korting

V

14 etos.nlshop nu ook op 
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2 stuks

800
V

Sensodyne en 
Parodontax**

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

2 stuks 8,02-12,78/

** Parodontax en Sensodyne Repair & Protect zijn medische hulpmiddelen. Lees voor het kopen de verpakking.

  699
V

CB12 mondwater
alle varianten

per stuk 9,25-10,29/

GUM Soft-Picks 
100 stuks

  599
V

Oral-B 3D whitening tandpasta
alle varianten, combineren mogelijk 
m.u.v. voordeelpakken

prijsvoorbeeld White Vitalize 
tandpasta 75 ml

2 stuks 878 /

439

  1+1
gratis

V

scan de  
QR-code en  
doe mee!

maak kans op een gratis 
Wellnessweekend t.w.v. 449,00 bij 

aankoop van CB12 mondwater
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haal alles in huis 
om jouw jaar 
fit te beginnen

Weight Care, Modifast en We Care****

alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Weight Care 12-uurtje 
maaltijdreep pinda-noga 2 stuks

2 stuks 430 /

215   1+1
gratis

V

  

Tunturi sportartikelen 
alle varianten
OP=OP
 
prijsvoorbeeld Neopreen 
dumbbells 2 stuks

495 /

371

25%
korting

V

Yoga kleding Legging, Wikkeltop, 
Sporttop, Striktop 
OP=OP
9,99-14,99

  

16 etos.nlvind nog veel meer aanbiedingen in de winkel en op

goede weerstand,
goede prijs
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goede weerstand,
goede prijs

• vegan
• helpt bij vermoeidheid en moeheid
• draagt bij tot een normale werking 

van het immuunsysteem

Etos Vitamine C 1000 mg Bruistablet 
Citroen 20 stuks 

199

Goede verzorging hoeft niet 
veel te kosten. Daarom hebben 

we bij Etos de prijstoppers. 
Producten die je vaak gebruikt 
en waar je niet teveel voor wilt 

betalen. Niet alleen tijdelijk 
maar altijd. Daarom hebben 
onze prijstoppers altijd een 

vaste lage prijs voor een hoge 
kwaliteit.

altijd lief 
voor je 

portemonnee

•      

**** het vervangen van twee dagelijkse hoofdmaal-
tijden van een energiebeperkt dieet draagt bij tot 
gewichtsverlies. Lees voor het kopen de verpakking.

Etos 
Sensitive 
Cleansing 
Wipes 

075 
Etos 
Skincare 
Daycream 
50 ML 

249  
Etos Hand 
Cream 
Hydrating

199

Etos 
Vitamine D3 
10 µg*

249 
Etos Zacht & 
Sterk Tissues 
100 stuks

089 
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Tena duopakken 
alle varianten, 
combineren mogelijk

2 stuks 15,18-15,98 /

2 stuks

1000
V

  

Always en Tampax alle varianten, 
combineren mogelijk m.u.v. 
enkelpakken Discreet en Dailies 
Cotton prijsvoorbeeld Always Ultra 
maandverband normal maat 1 met 
vleugels 14 stuks

2 stuks 5,18 / 3,88

2e
halve prijs

V
  

Tena enkelpakken 
alle varianten, combineren mogelijk 
m.u.v. Tena man en pants

2 stuks 6,18-8,18 /

2 stuks

600
V

18 etos.nlshop nu ook op 

Libresse duopakken
alle varianten, combineren mogelijk

3 stuks 13,77-14,85 /   

  
3 stuks

1000
V

Libresse enkelpakken
alle varianten, combineren 
mogelijk

3 stuks 7,35-8,07 /   

  
3 stuks

600
V

  1+1
gratis

V

Lactacyd 
alle varianten, combineren mogelijk
 
prijsvoorbeeld Verzorgende 
wasemulsie 300 ml

2 stuks 1398/

699
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Pampers en Etos 
luiers en luierbroekjes 
alle varianten, 
combineren mogelijk
m.u.v. zwemluiers, 
megaboxen en Puur & 
Zacht
 
prijsvoorbeeld Pampers 
Harmonie pants maat 5 
20 stuks

3 stuks 4047/

2698

  2+1
gratis

V

  

Inoli babyverzorging
alle varianten
prijsvoorbeeld Badolie intensief 
vettend 100 ml

per stuk 7,89 / 6,31

20%
korting

V
  

Oh-Lief babyverzorging
alle varianten m.u.v. doekjes 
prijsvoorbeeld Natural Olive Bum 
Balm 100 gram

per stuk 12,95/ 9,06

30%
korting

V
  

Philips Avent babyaccessoires
alle varianten, combineren mogelijk
prijsvoorbeeld Natural fles 
transparant 260 ml

2 stuks 15,78/ 11,83

2e
halve prijs

V

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. Voor de acties van Etos Merk zijn geneesmiddelen, cadeaukaarten, prijstoppers, 
flesvoeding t/m 6 maanden uitgezonderd en niet geldig i.c.m. andere acties en sale. 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. Uitgave: Etos B.V., Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, www.etos.nl. KOAG/KAG nr

Olvarit potten, 
knijpzakjes en granen
alle varianten, combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Aardbei banaan kiwi 
fruithapje knijpzakje 12 maanden 
90 gram

2 stuks 190 /

142

  2e
halve prijs

V

Etos luiers Puur & Zacht 
alle varianten
 
prijsvoorbeeld Junior Maat 5 
22 stuks

per stuk 799 /

519

  35%
korting

V

merk

214-1221-11950
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Etos, Naïf, Zwitsal, WaterWipes, 
Pampers en Neutral 
voordeelpak billendoekjes
alle varianten
OP=OP

prijsvoorbeeld Etos lotion 
billendoekjes mild vochtige doekjes 
megabox 24 x 80 stuks

per stuk 4536/

2268
  50%

korting
V

online deal
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Start het jaar met balans in je 
buik. Doe mee met de Spice up 
je spijsvertering challenge van de 
Maag Lever Darm Stichting en leer 
over wat voeding, beweging en 
ontspanning voor je spijsvertering 
kunnen betekenen.

Goede voornemens?

*Spice up je spijsvertering challenge van de Maag 
Lever Darm Stichting is in samenwerking met Etos 
en wordt je aangeboden door Iberogast.



24 etos.nlshop nu ook op 

  1+1
gratis

V

Alle bad en douche
combineren mogelijk
m.u.v. Etos, Sebamed, Dermacare, 
babyverzorging, medicinale 
huidverzorging en voordeelpakken

prijsvoorbeeld Dove Nourishing 
Care & Oil Verzorgende 
Douchecrème 250ml

2 stuks 818 /

409

  
2 stuks

800
V

Alle Sensodyne en 
Parodontax**

combineren mogelijk m.u.v. 
voordeelpakken

2 stuks 8,02-12,78/

  1+1
gratis

V

Alle Schwarzkopf, Gliss 
Kur, Nature Box, Syoss, 
Taft, Got2B, Poly Color, 
Poly Palette, Fa en N.A.E. 
combineren mogelijk m.u.v. Junior en 
mini’s prijsvoorbeeld Gliss Kur A-klit 
Total Repair 200ml

2 stuks 1198/

599

altijd de beste acties voor jou** Parodontax, Sensodyne Rapid en Sensodyne Repair & 
Protect zijn medische hulpmiddelen. Lees voor het kopen 
de verpakking
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