Razítko lékárny:

Platnost akční nabídky
28. 10. – 20. 12. 2019

ÚČINNÁ POMOC PŘI PARADONTÓZE
GLUCADENT AKTIV (95 g)
• zubní pasta s výrazným stahujícím účinkem vhodná 		
při paradontóze a při problémech s krvácivostí dásní
ÚČINKY:
• snižuje krvácivost dásní
• protizánětlivý účinek
• antimikrobiální účinek
• s účinnou kombinací látek: laktát hlinitý,
beta-glukan, fluorid sodný, rostlinné
éterické oleje, alantoin

SLEVA

99 Kč*

89

Kč

Kód: 15.37.

10

Kč
www.glucadent.cz

*z produktů řady Glucadent

KOMPLEXNÍ PÉČE PŘI NACHLAZENÍ

VIRÓZA, NACHLAZENÍ

DVĚ VARIANTY DÁRKOVÝCH BALENÍ

ADDITIVA VITAMIN C 1000 Mg ZITRONE
BLUTORANGE (20 šumivých tablet)

• Naturprodukt Sirup pro dýchací cesty • Naturprodukt Kapky při kašli
• Naturprodukt Koupelová bylinná směs • Naturprodukt Balzám při nachlazení
• Ponožky Naturprodukt jako dárek
• Ponožky Naturprodukt jako dárek

366

Kč

při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích
vhodný během těhotenství a v období kojení
ideální také pro kuřáky a sportovce
s příchutí citrónu a červeného pomeranče
20 let na českém trhu

Kód: 98.6160

PONOŽKY
v hodnotě 120 Kč
JAKO DÁREK

1 000 mg
VITAMINU C
v každé tabletě!

113 Kč*

79

Kód: 60.6.,60.7.

Kč

SLEVA

34

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

Kód: 98.6159

Kč

Doplňky stravy.

242

•
•
•
•
•

Kč

*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.

www.additiva.cz

POTÍŽE S TRÁVENÍM

Originální
receptura

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÉ KAPKY
Oddech, zotavení a odpočinek po velkém pracovním nebo psychickém vytížení,
po dlouhé nemoci či chirurgickém zákroku se nazývá rekonvalescence. Toto
období je často doprovázeno únavou, nechutenstvím, slabostí. Vedle klidového
režimu, zdravé, lehké stravy je v této fázi důležité optimálně podpořit lidské
tělo posilujícím rostlinným přípravkem z divoce rostoucích bylin. Pomohou
organismu při regeneraci a při vylučování tělu cizích látek.
Benedikt: přispívá k normálnímu trávení a normální činnosti dýchacího systému.
Angelika: přispívá k normálnímu trávení, podporuje chuť k jídlu a činnost jater,
napomáhá normálním funkcím žaludku a činnosti dýchacího systému.
Hořec: osvěžuje tělo a napomáhá normálnímu trávení.
Hořký pomeranč: pozitivně ovlivňuje metabolismus lipidů a podporuje chuť k jídlu.
Yzop: podporuje normální stav kostí a kloubů a normální funkce dýchacího systému.
Puškvorec: osvěžuje tělo a normalizuje trávení.
Kardamom: napomáhá normální činnosti kardiovaskulárního systému, trávicího traktu,
nervové soustavy, ledvin a močového systému, pozitivně ovlivňuje imunitní systém.

100 ml

250 ml

149 Kč*

134

Kč

Kód: 15.709.

SLEVA

15

Kč

500 ml

SLEVA

299 Kč*

269

Doplněk stravy.

Skořice: podporuje chuť k jídlu, přispívá k normální hladině cukru a cholesterolu v
krvi, podporuje normální činnost střev, dýchacího systému, přispívá k osvěžení těla a
normalizuje trávení a funkce žaludku.

Kč

Kód: 15.710.

30

SLEVA

599 Kč*

539

Kč

Kód: 15.711.

Kč

60

Kč

ENERGIE PRO CELOU RODINU

OCHRANA PŘI MRAZU A VĚTRU

INTACT ROLIČKA HROZNOVÝ CUKR
S VITAMINEM C (40 g)

BÜBCHEN OCHRANNÝ KRÉM
DO KAŽDÉHO POČASÍ (75 ml)

•
•
•
•

• chrání pokožku před negativním působením počasí
• vhodný do větru, chladu a mrazu
• stabilizuje vlhkost v pokožce a předchází vysoušení
vlivem počasí
• obsahuje mandlový olej a bambucké máslo

15 ovocných příchutí
120 mg vitaminu C v každé pastilce (= 150 % RHP*)
vhodné při zvýšené fyzické i psychické námaze
24 let jednička v lékárnách

Chuť
čerstvého
ovoce

Doplňky stravy.

VHODNÝ
JIŽ OD
NAROZENÍ

Made in Germany

26

Kč*

19

Kč

Kód: 80.501. - 80.519.

SLEVA

7

Kč

102 Kč*

76

SLEVA

26

Kč
Kč Creme
Bübchen Blaue Linie _ Wind & Wetter
HELIUM.K.ESPACH.2016

Kód: 18.014.
www.naturprodukt.cz

Made in Germany

Akce platí do 20. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob.

www.kosmetika-bubchen.cz

212

SILYMARIN FORTE (40 tablet)
Ostropestřec mariánský (silymarin) přispívá ke zdraví jater, trávení, čištění
organismu, napomáhá udržení normální hladiny cukru v krvi a zdraví srdce.
Mikronizovaná forma silymarinu zvyšuje biologickou dostupnost.

POMÁHÁ
PŘI KONTROLE
HMOTNOSTI

Kód: 15.421.

PODPORUJE
ŽENSKOU
SEXUALITU

Kód: 15.418.

OCHRANA
PŘED OXIDAČNÍM
STRESEM

SLEVA

249 Kč*

37

Kč

PODPORUJE
IMUNITU
Kód: 15.417.

Kód: 15.414.

Kč

PRO ZDRAVÉ
KLOUBY
A KOSTI

Doplňky stravy.

OCHRANA JATER S PŘIDANOU HODNOTOU

Kód: 15.419.

SILYMARIN FORTE 1 SLIM
Tělesná hmotnost

SILYMARIN FORTE 2
Menopauza

SILYMARIN FORTE 3
Oxidační stres

SILYMARIN FORTE 4
Imunitní systém

SILYMARIN FORTE 5
Hybnost

s extraktem z plodu černého pepře
- přispívá ke kontrole tělesné
hmotnosti a procesům trávení

S obsahem selenu a maky.
Maka je zdrojem přírodního
fytoestrogenu, má příznivý
účinek na hormonální systém.
Podporuje sexualitu ženy v období,
kdy dochází k jejímu poklesu a
přispívá tak k udržení fyzického a
duševního zdraví v menopauze.

Vitamin C přispívá k normální
funkci imunitního systému.
Vitamin E přispívá k ochraně
buněk před oxidačním stresem.

vitamin D přispívá k udržení
normálních svalových funkcí,
kostí, zubů a normální funkci
imunitního systému.

Pelyněk estragon a bříza
bělokorá přispívají k
normálnímu stavu kloubů.
Kozinec blanitý napomáhá
normální pohyblivosti kloubů,
bambus normálnímu stavu
kostí
www.naturprodukt.cz

PODPORA PŘIROZENÉ IMUNITY

PŘÍRODOU KE ZDRAVÍ

NATURPRODUKT ŠALVĚJOVÉ
PASTILKY (20 pastilek)

GLUKAN PLUS (30 tobolek)
PŘISPÍVÁ K:
• normální funkci imunitního systému
• ochraně buněk před oxidačním stresem
• normální funkci štítné žlázy
• normálnímu stavu vlasu a nehtu

75 Kč*

64
Kód: 15.851.

Kč

SLEVA

11

SLEVA

178 Kč*

150

Kč

Kód: 15.420.

Kč

28

www.naturprodukt.cz

Akce platí do 20. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob.

Kč

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• šalvěj podporuje přirozenou obranyschopnost a imunitní systém,
napomáhá také normální funkci dýchacího systému
• s šalvějovým extraktem, eukalyptovým olejem a vitamin. C
• 1 pastilka obsahuje 6,4mg vitaminu C, což je 8% RHP
• s cukrem, bez náhradních sladidel
• vysoká koncentrace šalvějového extraktu, 1 pastilka obsahuje 66,
24mg šalvějového extraktu

www.naturprodukt.cz

TIPY NA VÁNOCE
STOP VRÁSKÁM

PRO UCPANÝ NOSÍK

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM
V DÁRKOVÉM BALENÍ (50 ml)

AGU DAISY NOSNÍ ODSÁVAČKA (1 ks)
•
•
•
•

• krém proti předčasnému stárnutí buněk s vitaminy A, B6 a E
• redukuje vrásky i jemné linky v obličeji
• intenzivně podporuje regeneraci buněk

pomáhá účinně a rychle vyčistit nos
nízká hlučnost
bezpečné a měkké koncovky různých tvarů
napájení pomocí baterií

NÁKUPNÍ TAŠKA
NA KAŽDODENNÍ
SHOPPING

VÁNOČNÍ

HIT

249

Kč

TIP NA
DÁREK

1099 Kč*

SLEVA

999 100 Kč
Kč

www.rugard.cz

Kód: 98.6147

www.agu-baby.cz

Kód: 95.006.

NIPPES SOLINGEN
ZLATÁ SADA

PRO VÁNOČNÍ
POHODU

ŠVÉDSKÁ LIMONÁDA
NA TRÁVENÍ

NIPPES SOLINGEN
ZLATÁ SADA

VÁNOČNÍ SIRUP Z RODINNÉ
MANUFAKTURY (250 ml)

• kvalitní ruční výroba z města Solingen
• pouzdro z pravé kůže

Vánoční sirup je 100% přírodní bylinná dobrota s
intenzivní chutí pomeranče pro celou rodinu. Ideálně
se hodí k oslazení Vánočního čaje, kterému ještě
více povznese vůni a chuť.
Pomeranč, citron, cukr, skořice,
badyán, hřebíček a nové koření
tvoří vyladěnou kompozici,
stvořenou na míru pro klidnou
adventní atmosféru.

NATURPRODUKT
ŠVÉDSKÉ KAPKY
V DÁRKOVÉM
BALENÍ

OSLAĎTE SI

7DÍLNÁ SADA
5DÍLNÁ SADA
•
•
•
•
•

nůžky na nehty rovné
nůžky na nehty zahnuté
safírový pilník
pinzeta
rádýlko

SLEVA

1647 Kč*

•
•
•
•
•
•
•

SLEVA

1565 82 Kč 2445 129 Kč
Kč

Kód:86.299.

VÁNOČNÍ
SVÁTKY

nůžky na nehty rovné
nůžky na nehty zahnuté
safírový pilník
pinzeta
rádýlko
exkavátor
kleště na nehty

2574 Kč*

Kč

Kód:86.300.

NATURPRODUKT
BYLINNÝ SIRUP
JAKO DÁREK

99
Kód: 96.0701

Kč

TIP NA
DÁREK

599

Kč

TIP NA
DÁREK

Kód: 98.6161

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.

