Platnost akční nabídky
14. 1.–15. 2. 2019

PRO POSÍLENÍ IMUNITY

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE

ADDITIVA VITAMIN C + ZINEK
33 % GRATIS (80 tobolek)

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÝ ČAJ (20x 2 g)
•
•
•
•

• tobolky s postupným uvolňováním vitaminu C a zinku
• vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému
• obsahují 300 mg vitaminu C a 5 mg zinku

20 tobolek

182

Doplněk stravy.

ZDARMA

20
tobolek

Made in Germany

www.additiva.cz

POSÍLENÍ IMUNITY DĚTÍ

18

Kč

Kč
www.naturprodukt.cz

PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST

DETRITIN KIDS LÍZÁTKA NA IMUNITU (12 ks)

ECHINACEA KAPKY (50 ml)

lízátka obsahují výtažky z propolisu
vitamin D, vitamin C a zinek přispívají k normální činnosti imunitního systému
s višňovou příchutí
pro děti od 3 let

•
•
•
•

přispívají k přirozené obranyschopnosti a normální funkci imunitního systému
obsahují výtažek z kořene Echinacea pallida (třapatka bledá)
kořen v BIO kvalitě
vhodné pro děti již od 3 let

99

Kč

NOVINKA
www.zdrovit.cz

SLEVA

152 Kč

119

Doplněk stravy.

VITAMIN
D, C + ZINEK
Doplněk stravy, bylinný přípravek s minerálem.

•
•
•
•

SLEVA

87 Kč

69

Doplněk stravy.

Bezalkoholová
varianta tradičních
ŠVÉDSKÝCH KAPEK

ZDARMA

Kč

směs 9 bylin v nálevových sáčcích k přípravě čaje
andělika lékařská přispívá k dobrému zažívání a chuti k jídlu
pampeliška lékařská podporuje detoxikaci těla stimulací vylučovacího systému
benedikt lékařský pomáhá udržovat žaludek a střeva v harmonické rovnováze

Kč

33

Kč
www.naturprodukt.cz

AKCE PLATÍ POUZE PRO VYBRANÉ LÉKÁRNY! SEZNAM
LÉKÁREN NALEZNETE NA ZADNÍ STRANĚ.
*Nezávazná doporučená spotřební cena v lékárnách. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši. Změna sortimentu vyhrazena. Za tiskové chyby
neručíme. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl.

Made in Italy

ŠETRNÁ LÉČBA NACHLAZENÍ U DĚTÍ

ECHINAX ROZTOK
PRO PŘIROZENOU
OBRANYSCHOPNOST (200 ml)

SLEVA

220 Kč

198 -22
Kč

Kč

IMMUNO ROZTOK PRO
NORMÁLNÍ FUNKCI IMUNITNÍHO
SYSTÉMU (200 ml)
• bylinný přípravek s přírodními vitaminy, minerály a
rostlinnými extrakty
• vitamin B6, zinek a měď přispívají k normální funkci
imunitního systému
• vitamin E a měď chrání buňky před oxidačním stresem
• žen-šen nepravý a kozinec blanitý podporují
přirozenou obranyschopnost těla

Doplněk stravy.

• povzbuzuje přirozenou obranyschopnost organizmu
především v zimním období
• černý bez, třapatka, šípky a žen-šen nepravý
přispívají k přirozené obranyschopnosti
• zinek a měď napomáhají normální funkci imunitního
systému.

Doplněk stravy.

• roztok složený z extraktu z bylin a koncentrované
pomerančové šťávy
Byliny:
• zaplevanka podporuje vykašlávání
• smil a jitrocel přispívají k normální funkci 		
dýchacích cest
• olej z borovice, eukalyptu a tymiánu napomáhají
normální funkci dýchacího systému

NOVINKY

Doplněk stravy.

BRONCAMIL ROZTOK PŘI
PROBLÉMECH S DÝCHÁNÍM
(200 ml)

SLEVA

220 Kč

198 -22
Kč

SLEVA

179 Kč

159 -20 Kč

Kč

Kč

www.naturprodukt.cz

BEZ složek GMO • BEZ pesticidů, hnojiv a těžkých kovů • BEZ alkoholových rozpouštědel • BEZ vedlejších účinků

ZDRAVÉ MLSÁNÍ
DR. MUNZINGER GUMOVÉ
OVOCNÉ BONBONY (450 g)
•
•
•
•
•

s přírodním vitaminem C z acerola třešní
bez umělých barviv
bez konzervačních látek
bez posilujících příchutí
OVOCNÍ
až 25% podíl ovoce

PÉČE OD NAROZENÍ

XXL

BALENÍ

BÜBCHEN BABY KOUPEL (400 ml)
•
•
•
•
•

zklidňuje podrážděnou pokožku a současně ji chrání a ošetřuje
obsahuje heřmánkový a rozmarýnový extrakt
stimuluje a prokrvuje pokožku
vhodná již od
neobsahuje mýdlo a barviva
dermatologicky testováno
NAROZENÍ

MEDVÍDCI
OVOCNÁ
SRDÍČKA

MadeLinie
in Germany
Bübchen Blaue
_ Creme Pflegebad
HELIUM.K.ESPACH.2016

189

SLEVA

164 Kč

Kč

124 -40 Kč
Kč

NOVINKA
www.naturprodukt.cz

Akce platí do 15. 2. 2018 nebo do vyprodání zásob.

www.bubchen.cz

LUXUSNÍ PÉČE O TVOJE RTY

RYCHLÉ A PŘESNÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

RUGARD BALZÁM NA RTY (1 ks)

AGU BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚR PRO DĚTI

• poskytuje rtům dlouhodobou hydrataci
• složení přírodního původu
• obsahuje vitamin E, bambucké máslo, kokosový olej,
včelí vosk, karnaubský vosk, mandlový olej

• bezkontaktní
• vysoká přesnost měření
• barevná a zvuková signalizace

BEZ PARABENŮ
BEZ PARAFINŮ
BEZ SILIKONŮ

159

Kč

899

NOVINKA

Kč

NOVINKA

www.rugard.cz

www.agu-baby.cz

STRES, ÚNAVA, VYČERPÁNÍ

ZAPOMEŇTE NA KRUHY POD OČIMA

ZDROVIT MAGIMAG HOŘČÍK
375 MG + VITAMIN B6 (50 tobolek)

RUGARD HYALURON KRÉM
PRO OČNÍ OKOLÍ (15 ml)

HOŘČÍK PŘISPÍVÁ K:
• normální funkci nervového systému a svalů
• zmírnění únavy a vyčerpání
• 375 mg hořčíku v 1 tobolce

• intenzivní hydratace
• efektivně bojuje proti prvním příznakům stárnutí
• mírní kruhy pod očima

POUZE
1 TOBOLKA

110 Kč

84

Kč

SLEVA

-26

Kč

Doplněk stravy.

denně

SLEVA

285 Kč

229 -56 Kč
Kč

www.zdrovit.cz

Akce platí do 15. 2. 2018 nebo do vyprodání zásob.

www.rugard.cz

NÁPOJE Z PŘÍRODY

VITAMINY A MINERÁLY

NATURPRODUKT PŘÍRODNÍ SIRUPY (250 ml)

ADDITIVA MULTIVITAMIN+MINERAL
(20 šumivých tablet)

• bez aromat, chemických konzervantů, barviv, ochucovadel,
posilovačů chuti a vůně, sladidel
• vše potřebné dodává poctivá dávka bylinek
• ke konzervaci použity přírodní silice

•
•
•
•

Bylinné varianty:
Bazalka
Levandule
Máta
Meduňka
Šalvěj
Tymián
Fresh
Zimní pohoda

Kč

-20

SLEVA

132 Kč

99

Kč

Kč

-33

Kč

www.naturprodukt.cz

POSÍLENÍ IMUNITY

Doplněk stravy.

119

Příchutě:
Pomeranč
Mango
Broskev
Mandarinka
Ananas

SLEVA

139 Kč

10 základních vitaminů
obohaceno o 3 základní minerály
23 let na českém trhu
ideální k doplnění pitného režimu

www.additiva.cz

ÚČINNÉ BĚLENÍ ZUBŮ

DETRITIN 2000 (60 tablet)

GLUCADENT+ ZUBNÍ PRÁŠEK (30 g)

• pomáhá udržovat normální funkci imunitního systému
• 2000 jednotek vitaminu D v jedné tabletě

• zubní prášek s kombinací beta-glukanu, bambusových vláken, xylitolu,
extraktu z kosatcového kořene a extraktu z rozmarýnu
• snižuje tvorbu zubního plaku a zubního kamene
• prášková forma má šetrné abrazivní vlastnosti, které pomáhají k bělení zubů
• neobsahuje fluoridy

ZNÁTE
Z TV

SLEVA

183 Kč

149 -34 Kč
Kč

Doplněk stravy.

NOVINKA

www.zdrovit.cz

159 Kč

119

Kč

SLEVA

40

Kč
www.glucadent.cz

Distribuci produktů pro ČR zajišťuje Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, Praha-východ, ČR, www.naturprodukt.cz
*Nezávazná doporučená spotřební cena v lékárnách. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši. Změna sortimentu vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.
Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl.

