Razítko lékárny:

Platnost akční nabídky
1. 7. – 9. 8. 2019

ÚČINNÁ POMOC PŘI PARADONTÓZE

SUCHÁ, ZTVRDLÁ A ZROHOVATĚLÁ
KŮŽE CHODIDEL

GLUCADENT AKTIV (95 g)

PARASOFTIN - EXFOLIAČNÍ PONOŽKY (1 pár)

• zubní pasta s výrazným stahujícím účinkem vhodná při
zubní paradontóze a při problémech s krvácivostí dásní

• odstraňuje tvrdou kůži chodidel, mozoly a kuří oka
• hydratuje, zvláčňuje a vyhlazuje pokožku nohou
• vhodný při zrohovatělé pokožce

ÚČINKY:
• snižuje krvácivost dásní
• protizánětlivý účinek
• antimikrobiální účinek
• s účinnou kombinací látek: laktát hlinitý, beta-glukan,
fluorid sodný, rostlinné éterické oleje, alantoin

ÚČINEK
DO 1 TÝDNE
PO POUŽITÍ

ZNÁTE Z

SLEVA

169 Kč

139

ZNÁTE Z

TV
Desktop

Kč

Kód: 93.154.

30

SLEVA

99 Kč

89

Kč
www.parasoftin.com

TV
Desktop

Kč

Kód: 15.37.

10

Kč

NEJSILNĚJŠÍ STAHUJÍCÍ ÚČINEK
z řady Glucadent

www.glucadent.cz

100%

OTEKLÉ NOHY, NADVÁHA

Z RODINNÉ MANUFAKTURY

FORFEMINA SLIM - PŘÍPRAVEK
NA ODVODNĚNÍ TĚLA (60 kapslí)

NATURPRODUKT PŘÍRODNÍ
OVOCNÉ SIRUPY (250 ml)

•
•
•
•
•

• přírodní produkty vyrobené manufakturně z prvotřídních surovin
• bez aromat, chemických konzervantů, barviv, ochucovadel, posilovačů chuti
a vůně, sladidel
• ke konzervaci použity přírodní silice

pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
pomáhá udržet normální tělesnou hmotnost
přispívá k detoxikaci organismu
brání vzniku otoků dolních končetin a rozvoji celulitidy
nehormonální přípravek

209
Kód: 93.1481.

Kč

Doplněk stravy.

69

Kč
ZNÁTE Z

AB
z prvotřídních
surovin

PŘÍCHUTĚ:
borůvka
jahoda
lesní směs
malina
meruňka a další

SLEVA

278 Kč

přírodní

TV
Desktop

82
Kód: 96.0021

Kč

NOVINKA
www.naturprodukt.cz

www.forfemina.eu

*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.

Opruzeniny vás mohou potkat v jakémkoli ročním období,
ale v létě se děti přece jen více potí, a tak je to časté letní
trápení. Dostatečná hygiena především v kožních záhybech
a v „plenkových“ místech je důležitou
prevencí proti vzniku opruzenin.
s měsíčkem

LÉTO BEZ OPRUZENIN
BÜBCHEN BABY KRÉM
NA OPRUZENINY (150 ml)

SLEVA

30

Kč

BÜBCHEN MĚSÍČKOVÝ
OCHRANNÝ KRÉM
(75 ml)

129 Kč

99

lékařským pro
suchou pokožku

SLEVA

Kč

30

Kód: 18.0010

Kč

139 Kč

109

Kč

Kód: 18.0250

S heřmánkem
pro normální
pokožku
S MĚSÍČKEM
LÉKAŘSKÝM

BÜBCHEN ULTRA SENSITIV
KRÉM NA OPRUZENINY
(75 ml)

BÜBCHEN BABY SPREJ
NA OPRUZENINY (100 ml)

SLEVA

194 Kč

149

POHODLNÁ
APLIKACE

Kód: 18.0020

Kč

45

125 Kč

99

s avokádovým
olejem pro extra
citlivou pokožku

Kč

Kód: 18.106.

Kč

SLEVA

26

Kč

www.kosmetika-bübchen.cz

NEVOLNOST PŘI CESTOVÁNÍ

HYDRATACE PRO VAŠI PLEŤ

PREVOMIT KIDS - LÍZÁTKA PROTI
ZVRACENÍ A NEVOLNOSTI (6 lízátek)

RUGARD HYALURONOVÝ
HYDRATAČNÍ KRÉM (50 ml, 100 ml)

•
•
•
•

•
•
•
•

snižují nepříjemné stavy způsobené kinetózou (nemoc z pohybu)
proti zvracení a nevolnosti v důsledku cestování dopravními prostředky
s extraktem ze zázvoru a s malinovou šťávou
vhodné pro děti od 3 let

ideální hydratační krém pro zralou a suchou pleť
s vitaminy A, B6 a E
přítomná kyselina hyaluronová vyhlazuje mimické vrásky a rehydratuje suchou pleť
protein ze sladkých mandlí zlepšuje hydrataci pleti

HLOUBKOVÁ
HYDRATACE

50 ml

SLEVA

311 Kč

127 Kč

99
Kód: 93.175.

Kč

Doplněk stravy.

249
SLEVA

28

Kód: 80.101.

ZNÁTE Z

Desktop
TV

62

Kč

100 ml

SLEVA

511 Kč

399

Kč

Kč

Kód: 80.1006

Kč

112

www.zdrovit.cz
Akce platí do 9. 8. 2019 nebo do vyprodání zásob.

Kč
Made in Germany

www.rugard.cz

KOMPLEXNÍ OCHRANA JATER

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

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

SILYMARIN S ČERNÝM RYBÍZEM +
SILYMARIN SLIM (40+60 tablet)

SILYMARIN
S ČERNÝM RYBÍZEM

SLEVA

87 Kč

69

Doplněk stravy.

pro ochranu jater a kardiovaskulárního
systému

Kč

Kód: 15.28.

18

Kč

www.naturprodukt.cz

312

Kč

Silymarin
SLIM
ZDARMA

SILYMARIN SLIM
pro ochranu jater a kontrolu
tělesné hmotnosti

Doplněk stravy.

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE

1+1
ZDARMA

Kód: 98.6138

www.naturprodukt.cz

Pokud se vám nadměrně potí chodidla, je zápach často nepříjemným příznakem. Je způsoben bakteriemi, které se objevují ve vlhkém a teplém prostředí v botě.

ZBAVTE SE ZPOCENÝCH
NOHOU A ZÁPACHU

BEZPEČNĚ PROTI POCENÍ
GLUCAN ANTIPERSPIRANT (30 g)

NANOSIL ANTIZÁPACH DO BOT
S NANOSTŘÍBREM (100 ml)
• antipachový a bakteriostatický preparát pro ochranu vnitřku
obuvi a ponožek před vznikem nepříjemných pachů
• chrání před bakteriemi a plísněmi
• efektivně ničí původce pachů – 			
bakterie a plísně – příjemně voní
a chrání po dlouhou dobu před 			
vznikem nepříjemných pachů

• přírodní složení
• odsává pot a pokožka zůstává suchá
• zklidňuje pokožku a brání vzniku podráždění

STOP
zápachu

129

Kč

129 Kč

99

NOVINKA

Kód: 15.310.

Kód: 90.501.

Kč

SLEVA

30

www.nanostribro.cz

Akce platí do 9. 8. 2019 nebo do vyprodání zásob.

Kč
www.naturprodukt.cz

NĚMECKÁ
KVALITA

ADDITIVA MAGNESIUM

Dostatek hořčíku v potravě je důležitý pro správnou
činnost svalů a nervů (mírní podrážděnost a nervozitu),
ale i pro uvolňování energie z glukózy a pro správnou
stavbu kostí. Udržuje v dobrém stavu oběhový systém
a je prevencí infarktu. Řadě žen odstraní potíže spojené
s premenstruačním syndromem. Mírní deprese a přispívá
ke zdravým zubům.

MAGNESIUM PŘISPÍVÁ K:
• snížení míry únavy a vyčerpání
• elektrolytické rovnováze
• normálnímu energetickému metabolismu
• normální činnosti nervové soustavy a svalů
• normální syntéze bílkovin
• normální psychické činnosti
• udržení normálního stavu zubů a kostí

LAHODNÁ
POMERANČOVÁ
CHUŤ

IDEÁLNÍ
PŘI SPORTU

POUZE
1 TABLETA
DENNĚ

ADDITIVA MAGNESIUM 375 Mg,
NÁPOJ POMERANČ (20 sáčků)
• rozpustný nápoj s příchutí pomeranče
Kód: 71.263.

Made in Germany

149

Kč

NOVINKA

ADDITIVA MAGNESIUM 375 Mg,
DIRECT POMERANČ (20 sáčků)

ADDITIVA MAGNESIUM 400 Mg,
TABLETY (30 tablet)

• granulát k okamžitému užití

• vysoký obsah hořčíku v jedné tabletě

Kód: 71.264.

Kód: 71.265.
www.additiva.cz

Doplňky stravy.

PRO DĚTI OD 3 LET
REIDRATO PRÁŠEK PŘI DEHYDRATACI
(10 sáčků)

HYDRATACE JE DŮLEŽITÁ
PRO DOSPĚLÉ
LITORSAL ŠUMIVÉ TABLETY
PŘI DEHYDRATACI
(24 šumivých tablet)

• doplněk stravy s glukózou a minerály
• okamžitá rehydratace
• s pomerančovou příchutí

ZNÁTE Z

SLEVA

101 Kč

79
Kód: 93.173.

TV
Desktop

Kč

22

Doplněk stravy.

• je ideální jej užívat v horkém letním období,
jelikož účinně hydratuje tělo a hasí žízeň
• obsahuje glukózu a elektrolyty, které jsou
důležitým zdrojem pro rehydrataci
• je doporučován i sportovcům, aby u nich během
fyzické aktivity nedošlo k dehydrataci organizmu
• skvěle doplňuje tělu potřebné minerální soli
a elektrolyty
• s příchutí citron-máta

Kč
www.zdrovit.cz

SLEVA

169 Kč

109
Kód: 76.108.

Kč

60

Kč
www.naturprodukt.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.

