Razítko lékárny:

Platnost akční nabídky
31. 8. – 31. 10. 2020

100% DÁVKA HOŘČÍKU
S RYCHLÝM ÚČINKEM

ÚČINNÁ OCHRANA JATER
SILYMARIN FORTE 4 –
IMUNITNÍ SYSTÉM (40 tablet)

190

Kč*

Doplněk stravy. Minerálový přípravek s vitamínem B6 a sladidly.

• šumivé tablety k rozpuštění
ve vodě s příchutí citronu
• hořčík a vitamín B6 přispívají
ke snížení únavy a vyčerpání
• šumivá forma zajišťuje rychlejší 		
nástup účinku

2+1

ZDARMA

www.naturprodukt.cz

Kód: 15.0020

• jedinečná kombinace účinných látek, přispívá ke zdraví
jater a imunitního systému
• mikronizace účinných látek zvyšuje biologickou
dostupnost přípravku

259 Kč*

194

Kč

Kód: 15.414.

Doplněk stravy.

IQ MAG HOŘČÍK 375 MG +
B6 ŠUMIVÉ TABLETY 2+1
(40 + 20 šumivých tablet)

SLEVA

65

Kč

www.naturprodukt.cz

KOMPLEXNÍ PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU
GLUCADENT AKTIV (95 g)

GLUCADENT AKTIV
ÚSTNÍ VODA (200 ml)

Medicinální řada ústní hygieny Glucadent aktiv
s výrazným stahujícím účinkem je vhodná při
paradontóze a při problémech s krvácivostí dásní.
•
•
•
•
•

při paradontóze a zánětech dásní
silný stahující účinek
snižuje krvácivost dásní
protizánětlivý účinek
antimikrobiální účinek

103 Kč*

82

Kč

Kód: 15.37.

82

Kč*

66
Kód: 15.38.

Kč

Nejsilnější
stahující
účinek

SLEVA

21

bez alkoholu
snižuje tvorbu zubního plaku a kamene
udržuje zdravý stav dutiny ústní
vhodná pro nositele zubních náhrad
a rovnátek
• bez alkoholu

155 Kč*

124

Kč

Kód:15.34.

SLEVA

16

•
•
•
•

Kč

Kč

SLEVA

31

Kč

GLUCADENT AKTIV ZUBNÍ
KARTÁČEK ULTRASOFT

•
•
•
•

snadné a příjemné držení ve všech polohách
vysoce kvalitní jemná vlákna se zaoblenými konci
4700 ultra jemných vláken
vhodné pro citlivé dásně

*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.

Obohaceno
o laktát
hliníku

PŘÍRODNÍ ÚLEVA PŘI NACHLAZENÍ
Vhodné pro děti od 1 roku. Schváleno Českou pediatrickou společností

• přírodní kapky při nachlazení
• květ petrklíče, nať plicníku a tymiánu 			
přispívají k normální funkci dýchacího 			
systému
• květ lípy napomáhá pocení a příznivě 			
ovlivňuje spánek.

• velice jemná chuť
• kořen petrklíče a proskurníku, nať jitrocele
a plícníku a výhonky borovice přispívají
k normální funkci dýchacího systému

159 Kč*

127

Kč

Kód: 15.298.

SLEVA

32

Kč

www.naturprodukt.cz

Kód: 15.852.

Doplněk stravy, bylinný přípravek.

SLEVA

15

www.naturprodukt.cz

BÜBCHEN HEŘMÁNKOVÝ
MYCÍ GEL (400 ml)

• oddenek zázvoru podporuje přirozenou 		
obranyschopnost a přispívá k normální
funkci dýchacích cest
• vitamin C napomáhá normální činnosti 		
imunitního systému

Kč

Kč

VHODNÉ JIŽ OD NAROZENÍ

NATURPRODUKT
ZÁZVOROVÉ PASTILKY
(20 pastilek)

88

33

Kč

Kód: 15.293.

SÍLA ZÁZVORU

103 Kč*

SLEVA

165 Kč*

132

Doplněk stravy.

NATURPRODUKT SIRUP
PRO DÝCHACÍ CESTY (200 ml)

Doplněk stravy.

NATURPRODUKT KAPKY PRO DĚTI
NA DÝCHACÍ CESTY (50 ml)

Kč

• pro denní očistu citlivé pokožky
a jemných dětských vlásků
• poskytuje jemné čištění a obohacuje
pokožku a vlasy obsaženými účinnými
látkami (heřmánek, pšeničné proteiny)
• zklidňuje pokožku a uchovává
její přirozenou vlhkost
• bez barviv a konzervačních látek
• dermatologicky testováno

NEOBSAHUJE
MÝDLO

vhodný již od

NAROZENÍ
NATURPRODUKT
ZÁZVOROVÉ KAPKY
S KARDAMOMEM (50 ml)

Doplněk stravy, bylinný přípravek.

• oddenek zázvoru a semeno kardamovníku
podporují přirozenou obranyschopnost a
přispívají k normální funkci dýchacích cest.
Made in Germany

SLEVA

Bübchen Blaue Linie _ Creme Pflegebad

225 Kč*

HELIUM.K.ESPACH.2016

99 Kč*

84
Kód: 15.297.

Kč

SLEVA

15

Kč

157
Kód: 15.852.

www.naturprodukt.cz

Akce platí do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Kč

68

Kč
www.kosmetika-bubchen.cz

VYBERTE SI SVOU PŘÍCHUŤ

STRES, ÚNAVA, VYČERPÁNÍ

INTACT SÁČKY S HROZNOVÝM CUKREM
(100 g)

IQ MAG HOŘČÍK 375 mg + B6 +
KYSELINA LISTOVÁ 33 % ZDARMA
(40 + 20 tablet zdarma)

• směs pastilek s hroznovým cukrem
• bez lepku a laktózy
• bohaceno o vitamin C
Ovocný MIX: s příchutí třešně, banánu, pomeranče, citrónu a maliny
Tropic MIX: s příchutí boysenberry (ostružinomalina), citrónu, mandarinky, 		
manga a marakuji
Zahradní MIX: s příchutí višně,
černého rybízu, jahody a jablka
Brause MIX: s příchutí jablka,
maliny a pomeranče

• hořčík hraje důležitou úlohu při mineralizaci kostí, přenosu
nervových vzruchů, svalových kontrakcích a uvolňování
hormonů.
• obsahuje 2 formy hořčíku: oxid hořečnatý,
citronan hořečnatý
• obohaceno o vitamin B6 a kyselinu listovou

Doplněk stravy. Minerální přípravek s vitamíny.

100% denní
dávka Hořčíku
a vitaminu B6
v jedné tabletě

100 ml

Made in Germany

SLEVA

59 Kč*

44

Kč

Kód: 80.610.

15

148

Kč
www.naturprodukt.cz

Kč*

33%

ZDARMA

Kód: 15.0020

www.naturprodukt.cz

OKAMŽITÝ PŘÍSUN ENERGIE

OCHRANA BUNĚK PŘED OXIDACÍ

ADDITIVA B12 SHOTS (10 ampulí)

SANOTACT VITAMIN C 1000 mg
(20 šumivých tablet)

• doplněk stravy, vitaminový přípravek s vitaminy B12, B2, B6
a L-karnitinem s cukrem a sladidly
• vitaminy B12, B2 a B6 přispívají ke zmírnění míry únavy
a vyčerpání, k normálnímu energetickému metabolismu
a k normální funkci nervového systému
• s příchutí manga a marakuji

• Šumivé tablety s příchutí pomeranče
Vitamin C přispívá k:
• normální psychické činnosti
• udržení normální funkce imunitního systému
během intenzivního fyzického výkonu a po něm
• ochraně buněk před oxidativním stresem
• snížení míry únavy a vyčerpání

VÝHODNÁ
CENA

1000 mg
Vitaminu C

10 ampulí

SLEVA

363 Kč*

309
Kód: 71.269.

30 ampulí

Kč

54

Kč

100 ml

SLEVA

935 Kč*

86 Kč*

795 140 Kč 50
Kč

Kód: 71.2690.

Kód: 80.640.

Kč

SLEVA

36

www.naturprodukt.cz

Akce platí do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Kč
www.naturprodukt.cz

OLIVOVÁ PÉČE

BYLINNÁ MÝDLA

RUGARD OLIVOVÝ
DENNÍ A NOČNÍ KRÉM (50 ml)

NATURPRODUKT BYLINNÉ
MÝDLO RŮZNÉ DRUHY (100 g)

• obsahuje olivový olej a extrakt z olivových listů
• s vitaminy A, B6 a E

• příjemně hydratuje a zlepšuje pružnost pokožky
• má ochranný a regenerační vliv na pokožku
• bojuje proti volným radikálům a stimuluje tvorbu kolagenu
DRUHY:
rakytník
levandule
oliva
růže

Regenerační
krém

S AVOKÁDOVÝM
OLEJEM
Posilující krém

S ARGANOVÝM
OLEJEM

Made in Germany

SLEVA

261 Kč*

209

Kč

Kód: 80.110.

52

89 Kč*

76

Kč
www.naturprodukt.cz

Kč

SLEVA

13

Kč
www.naturprodukt.cz

PŘÍRODNÍ SIRUPY Z RODINNÉ MANUFAKTURY

100%

NATURPRODUKT PŘÍRODNÍ OVOCNÉ
A BYLINNÉ SIRUPY (250 ml)

přírodní

AB

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

z prvotřídních
surovin

OVOCNÉ VARIANTY:
borůvka
jahoda
lesní směs
malina
meruňka a další
BYLINNÉ VARIANTY:
bazalka
levandule
máta
meduňka
šalvěj
tymián
fresh
zimní pohoda a další...

89 Kč*

79

Kč

SLEVA

10

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.

