Razítko
lékárny:

Platnost akční nabídky 2. 11. – 31. 12. 2020

100% DÁVKA HOŘČÍKU
S RYCHLÝM ÚČINKEM

VIRÓZA, NACHLAZENÍ
ADDITIVA VITAMIN C 1000 mg
ZITRONE A BLUTORANGE (20 šumivých tablet)

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

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 citronu a červeného pomeranče
20 let na českém trhu

Made in Germany

SLEVA

117 Kč*

88

Kč

Kód: 60.6.60.7.

29

Kč
www.additiva.cz

190

Kč*

2+1

Doplněk stravy.

1 000 mg
VITAMINU C
v každé tabletě!

• 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
Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

•
•
•
•
•

ZDARMA

www.naturprodukt.cz

Kód: 15.0020

JEDINEČNÉ SPOJENÍ KOLAGENU A ROSTLINNÝCH EXTRAKTŮ
NCE NATUR COLLAGEN EXPERT
BEAUTY (30 sáčků)

PO
VRÁKOŽKA
SKY

Kombinace mořského hydrolyzovaného kolagenu, kyseliny
hyaluronové, vzácných rostlinných extraktů a vitaminů pro
normální stav pokožky.
•
•
•
•

NCE NATUR COLLAGEN EXPERT
MOBILITY (30 sáčků)

KLO
PO UBY
HY
B

Kombinace bioaktivního hydrolyzovaného kolagenu a vzácných
rostlinných extraktů pro normální stav a pohyblivost kloubů.
•
•
•
•

5 000 mg kolagenu
jedinečné složení
s velmi chutnou malinovou příchutí
kúra na jeden měsíc

10 000 mg kolagenu
jedinečné složení
s velmi chutnou jahodovou příchutí
kúra na jeden měsíc

1119 125 Kč
Kč

Kód: 15.900.

SLEVA

990 Kč*

899
Kód: 15.901.

Kč

91

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.

Doplněk stravy.

SLEVA

1244 Kč*

Doplněk stravy.

VYSOKÝ
OBSAH
KOLAGENU

PŘIROZENĚ ZÁŘIVĚ KRÁSNÁ

POTÍŽE S TRÁVENÍM

RUGARD BEAUTY LIQUID

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.

Doplněk stravy.

S PŘÍCHUTÍ
ČERNÉHO
RYBÍZU

1+1

ZDARMA

Meduňkový
sirup ZDARMA,
250 ml

Doplněk stravy, bylinný přípravek.

BEAUTY-KOMPLEX V PRAKTICKÉ AMPULI
• praktické balení
• s příchutí černého rybízu
• kolagenový hydrolyzát snižuje tvorbu vrásek a zlepšuje elasticitu pleti
• kyselina hyaluronová váže vlhkost a je nezbytná pro udržení pružnosti pleti
• biotin, zinek a vitaminy C a E dodávají pleti cenné živiny

Made in Germany

393 Kč*

299

Kč

Balení
7 ampulí

1312 Kč*

998

Kód:80.0010

Kč

623

Balení
28 ampulí
www.rugard.cz

Kód:80.001.

OCHRANA PŘI MRAZU A VĚTRU

Kč*

SIRUP
ZDARMA
www.naturprodukt.cz

Kód: 98.6161

VITAMINY A MINERÁLY

BÜBCHEN OCHRANNÝ KRÉM
DO KAŽDÉHO POČASÍ (75 ml)

ADDITIVA MULTIVITAMIN + MINERAL
(40 + 20 šumivých tablet)

• 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

• 10 základních vitaminů
• obohaceno o 3 základní
minerály
• 23 let na českém trhu
• ideální k doplnění 		
pitného režimu
Příchutě:
pomeranč
mango
broskev
mandarinka
ananas

Made in Germany

SLEVA

Kč*
Bübchen
Blaue
Linie _ Wind & Wetter Creme
106

74

HELIUM.K.ESPACH.2016

Kód: 18.014.

Kč

32

Kč

VHODNÝ
JIŽ OD
NAROZENÍ

283

Kč*

2+1

ZDARMA

Kód: 98.6083
www.kosmetika-bubchen.cz

Akce platí do 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Doplněk stravy.

Made in Germany

www.additiva.cz

NALAĎTE SE NA VÁNOČNÍ VLNU

KVALITA NA CELÝ ŽIVOT

VÁNOČNÍ SIRUP Z RODINNÉ
MANUFAKTURY (250 ml)

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

NIPPES SOLINGEN

Voňavý, mírně kořeněný domácí vánoční sirup pro
chvíle pohody v období Adventu.
Obsahuje:
citron
pomeranč
badyán
skořici
hřebíček
nové koření

K DOSTÁNÍ ZDE V LÉKÁRNĚ!

7DÍLNÁ SADA
6DÍLNÁ SADA
•
•
•
•
•

89

Kč

limitovaná
edice

SLEVA

1713 Kč*

1370 343 Kč
Kč

www.naturprodukt.cz

Kód: 96.0701

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

Kód:86.297.

•
•
•
•
•
•
•

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

2677 Kč*

2142 535 Kč
Kód:86.298.

TO CHCE KLID A NOHY V TEPLE

ZŮSTAŇ PŘIROZENĚ KRÁSNÁ

NATURPRODUKT SIRUP PRO DÝCHACÍ
CESTY (OD 1 ROKU)
V DÁRKOVÉM BALENÍ

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM +
BALZÁM NA RTY ZDARMA

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM (100 ml)

Vhodnost přípravku pro děti od jednoho roku schválila Česká pediatrická komora.
Kořen petrklíče a proskurníku, nať jitrocele a plícníku a výhonky borovice
přispívají k normální funkci dýchacího systému.

165
Kód: 98.6203

• vysoce kvalitní balzám na rty s vitaminem E, bambuckým
máslem a rostlinnými oleji
• pro dlouhodobě hydratované sametové rty

Doplňek stravy.

Bavlněné
ponožky
ZDARMA

• unikátní komplexní péče s vitaminem A, vitaminem B6, 		
vitaminem E, panthenolem a kolagenem
• intenzivně se stará o normální až suchou pokožku a 		
působí proti předčasnému stárnutí pokožky

RUGARD BALZÁM NA RTY (4,35 g)

PONOŽKY
v hodnotě 120 Kč
JAKO DÁREK

Kč

SLEVA

Kč

Made in Germany

408
www.naturprodukt.cz

Kč

Balzám na
rty ZDARMA

Kód: 98.6208

Akce platí do 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob.

www.rugard.cz

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE

PRO PODPORU IMUNITY

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÝ ČAJ (20× 2 g)

GLUKAN PLUS (30 tob.)

•
•
•
•

PŘISPÍVÁ K:
• normální funkci imunitního systému
• ochraně buněk před oxidačním stresem
• normální funkci štítné žlázy
• normálnímu stavu vlasu a nehtu

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

SLOŽENÍ:
beta-glukan
selen
extrakt z Leuzey
saflorové

SLEVA

93 Kč

70

Kč

Kód: 15.28.

23

SLEVA

185 Kč

148

Kč
www.naturprodukt.cz

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Bezalkoholová
varianta tradičních
ŠVÉDSKÝCH KAPEK

Kč

Kód: 15.420.

37

Kč
www.naturprodukt.cz

ČESKÁ KVALITA

HEDVÁBNÁ POKOŽKA

SPOKAR ZUBNÍ KARTÁČEK
3428 + EXTRA MĚKKÝ
(výhodné balení 3 ks)

HEDVÁBNÉ
LIFTINGUJÍCÍ SÉRUM

Obohaceno
o kyselinu
HYALURONOVOU

Hedvábné liftingující sérum s pravým
hedvábím, kyselinou hyaluronovou
a vitamínem E.

Zaoblené držadlo se příjemně a pohodlně drží při
čištění. Stomatology doporučovaná hlava
s malými rozměry zaručuje perfektní dosah ke
všem zubům. Osazení vlákny Hexagonal, která
díky svému šestihrannému průřezu velmi účinně
odstraňuje zubní plak. Zaoblené konce vláken
garantují šetrnost k dásním při čištění.

Sérum slouží pro regeneraci pokožky
tváře, šíje a dekoltu.
Zjemňuje a zmatňuje pleť, vyhlazuje
vrásky, hydratuje, zpevňuje kontury
obličeje, zmenšuje viditelnost pórů.
Vynikající i jako podklad pod make-up.
Panthenolvý
balzám
na rty v hodnotě
149 Kč ZDARMA

SLEVA

158 Kč

120
Kód: 15.3806

Kč

38

589

Kč
www.naturprodukt.cz

Kód: 85.1105

Kč

Balzám
ZDARMA
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.

