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Τρόποι Αποστολής 

Μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα σας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Μέσω των συνεργαζόμενων με το κατάστημά μας, εταιρειών ταχυμεταφορών (courier). 

- FIS COURIER SERVICES για αποστολές στην Ελληνική Επικράτεια 

- DHL για αποστολές στο εξωτερικό 

2. Παραλαβή από το πλησιέστερο κατάστημα courier της ACS COURIER. Συμπληρώστε τον «ταχυδρομικό κώδικα παραλαβής» στο σχετικό 

πεδίο πριν το τελικό checkout, ενημερωθείτε για το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα και επιλέξτε την παραλαβή από αυτό. 

3. Παραλαβή από το φαρμακείο μας στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη 172, Νίκαια Αττικής, Τ.Κ. 18454 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, 

ήτοι, Δευτέρα & Τετάρτη 08:30 -14:30, Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 08:30 – 14:00 και 17:00 -  20:30 τις εργάσιμες ημέρες. Παρακαλείσθε να 

προσέρχεσθε στο κατάστημά μας για παραλαβή παραγγελίας, μόνο εφόσον έχετε λάβει σχετική ενημέρωση ότι η παραγγελίας σας είναι 

έτοιμη για παραλαβή.  

Τα παραγγελθέντα προϊόντα, εφόσον είναι διαθέσιμα, παραδίδονται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι 

διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο για τον χρόνο παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση εφόσον 

εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων μας σε εσάς (απεργίες, καιρικά φαινόμενα κλπ), θα ενημερωθείτε 

αμελλητί για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.  
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Χρεώσεις παραδόσεων εντός Ελληνικής Επικράτειας: 

 Χρεώσεις μεταφορικών 

Συνολικό 

Κόστος 

Παραγγελίας 

Κόστος 

Μεταφορικών 

Για Βάρος  

Μέχρι 2 Κιλά 

Κόστος  

Μεταφορικών Για 

Κάθε Επιπλέον Κιλό 

Κόστος Αντικαταβολής 

 Πανελλαδικά Πανελλαδικά Πανελλαδικά 

Μέχρι 38,99€  2,00€ 1,00€/ kg 1,50€ 

Από 39,00€ έως 
79,99€ 

Δωρεάν 1,00€/ kg 1,50€ 

Άνω των 
80,00€ 

Δωρεάν 1,00€/ kg Δωρεάν 
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 Γ. Το κόστος για την αποστολή των προϊόντων στο πλησιέστερο κατάστημα courier της ACS COURIER είναι 2,00 ευρώ.  

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην παράδοση προϊόντων του ηλεκτρονικό μας καταστήματος εντός της Επικράτειας. 

  Μέσω του ειδικού συνδέσμου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ» μπορείτε να ενημερώνεστε online για την πορεία της παραγγελίας 

σας έως την παράδοση των προϊόντων μας σε εσάς.  


