Akční

PARTNER

LÉKÁRNA

Vašeho zdraví

Platnost podzimní akční nabídky

listopad/prosinec**

 výhodné balení

 tip měsíce

HOŘČÍK S LÉČIVÝMI BYLINKAMI

TIP NA DÁREK

IQ MAG RELAX ŠUMIVÉ TABLETY 2 + 1

VÁNOČNÍ MÝDLO + SIRUP (250 ml)

2+1
262 Kč*

Kč

Kód: 15.0060

manufakturní
výroba

194 Kč*

-10%

174

www.naturprodukt.cz

Kč

Kód: 98.6216

 sleva + dárek

www.naturprodukt.cz

 sleva + dárek

PÉČE O POKOŽKU

ZDRAVÝ POHYB

NCE NATUR COLLAGEN EXPERT BEAUTY

NCE NATUR COLLAGEN EXPERT MOBILITY

SANOTACT VITAMIN C 1 000 mg ZDARMA

NATURQUELLE HŘEJIVÝ BALZÁM FORTE
NA SVALY A KLOUBY ZDARMA (50 ml)

(30 sáčků)

(30 sáčků)

(20 tablet)
NCE Natur Collagen Expert BEAUTY:
· kombinace mořského hydrolyzovaného kolagenu (5 000 mg), kyseliny
hyaluronové, rostlinných extraktů a vitaminů pro normální
stav pokožky
· jedinečné složení
· s velmi chutnou malinovou příchutí
Kč
· kúra na jeden měsíc
· český výrobek

NCE Natur Collagen Expert MOBILITY:
· kombinace vepřového hydrolyzovaného kolagenu (10 000 mg)
a rostlinných extraktů pro normální stav kloubů
· jedinečné složení
· s velmi chutnou jahodovou příchutí
· kúra na jeden měsíc
Kč
· český výrobek

-100

Doplněk stravy.

vitamin C
v hodnotě 88 Kč ZDARMA

990 Kč*

890

Kč

Kód: 98.6233.

-100

www.naturprodukt.cz

990 Kč*

890

Kč

balzám Naturquelle
v hodnotě 249 Kč ZDARMA
Kód: 98.6234

Doplněk stravy.

akce

175

· limitovaná sváteční edice vánočního
mýdla a sirupu
· vánoční mýdlo se skořicí
· vánoční sirup se svěží chutí
pomeranče doplněný jemnými
podtóny orientálního koření
· obsahuje pomeranč, citron, badyán,
skořici, hřebíček, nové koření
· český výrobek

Doplněk stravy. Minerálový přípravek.

(40 + 20 šumivých tablet)
· hořčík přispívá k normální
činnosti nervové soustavy
a k normální psychické činnosti
· mučenka napomáhá zvládat stres
a usnadňuje spánek
· heřmánek přispívá k pozitivní náladě
a podporuje relaxaci a kvalitu spánku

www.naturprodukt.cz

**Platnost akční nabídky: 1. 11. – 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob. 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.

trávení

zdraví
 výhodné balení

TIP NA DÁREK

VITAMIN D PRO SENIORY S ŽENŠENEM
A ROZMARÝNEM

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÉ KAPKY (500 ml)
+ VÁNOČNÍ SIRUP ZDARMA (250 ml)

NATURPRODUKT VITAMIN D SENIOR 60+
(30 tablet)
· vitamin D pomáhá snižovat riziko pádu u seniorů s nestabilním
držením těla
· ženšen podporuje duševní stav a výkon
· rozmarýn lékařský přispívá k osvěžení těla
· bylinný přípravek s vitaminem D
· 100% vegan
· bez alergenů
· český výrobek

· posilující rostlinný přípravek z divoce rostoucích bylin
· pomáhá organismu při regeneraci
· benedikt přispívá k normálnímu trávení
a normální činnosti dýchacího systému
· kardamon pozitivně ovlivňuje imunitní
systém
· hořec osvěžuje tělo a napomáhá
normálnímu trávení
· český výrobek
vánoční
sirup 250 ml

♥

ZDARMA

Doplněk stravy.

100%
vegan

149

Kč

Kód: 15.628

www.naturprodukt.cz

649

Doplněk stravy.

novinka

Kč

Kód: 98.6236

www.naturprodukt.cz

Made in Germany

OCHRANA PŘI MRAZU A VĚTRU

OBRANYSCHOPNOST

BÜBCHEN OCHRANNÝ KRÉM
DO KAŽDÉHO POČASÍ

NATURPRODUKT
LAKTOBACILY + BIFIDOBAKTERIE 9
+ GLUCAN PLUS ZDARMA

(75 ml)
· chrání pokožku před negativním působením
počasí
· vhodný do větru, chladu a mrazu
· stabilizuje vlhkost v pokožce a předchází
jejímu vysoušení vlivem počasí
· obsahuje mandlový olej a bambucké máslo

(30 kapslí)
· 1 tobolka obsahuje: 9 probiotických kmenů,
20 miliard živých kultur, prebiotický inulin
· pro rovnováhu střevní mikroflóry
· při a po léčbě antibiotiky
· nutný doplněk na cestách
· není nutné skladovat v ledničce

 vhodné již od narození

♥

novinka

-30

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

76

Kč

Kód: 18.014

www.bubchen.cz

379

Doplněk stravy.

Kód: 15.423

Glucan Plus
v hodnotě 195 Kč ZDARMA

Kč
Kód: 15.3050

www.naturprodukt.cz

Akce platí do 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob.

tip na dárek
 vhodné pro děti

PRO LEPŠÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

NA PODZIM A ZIMU

SPOKAR ZUBNÍ KARTÁČEK
EXTRA MĚKKÝ

SIRUP PRO DÝCHACÍ CESTY (200 ml)
V DÁRKOVÉM BALENÍ S PONOŽKAMI
ZDARMA

(3 kusy)
· zubní kartáček osazený extra měkkými vlákny
· precizně zaoblené konce účinně odstraňují plak
a jsou šetrné k dásním
· zaoblené a prohnuté držadlo umožňuje příjemné
uchopení
· perfektní dosah do všech partií chrupu
· český výrobek

· kořen petrklíče a proskurníku, nať jitrocele a plícníku
a výhonky borovice přispívají k normální funkci dýchacího systému
· schváleno Českou pediatrickou společností pro děti od jednoho roku
· český výrobek

lze
podávat od

bavlněné ponožky
ZDARMA

-25%
169 Kč*

127

Kč

Doplněk stravy.

1 ROKU


EXTRA
SOFT

Kód: 15.3806

www.naturprodukt.cz

170

Kč

Kód: 98.6203

www.naturprodukt.cz

Made in Germany

 tip měsíce

POSÍLENÍ IMUNITY

TIP NA DÁREK

ADDITIVA VITAMIN C
S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM

VÁNOČNÍ SIRUP

(250 ml, 500 ml)
· navodí správnou vánoční atmosféru
· voňavý, mírně kořeněný vánoční sirup
· obsahuje citron, pomeranč, badyán,
skořici, hřebíček, nové koření
· k dostání ve dvou velikostech 250 ml
a 500 ml
· český výrobek

(60 kapslí, 80 kapslí)
· 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

limitovaná edice

60

250

kaps.

ml

95

-25%

199 Kč*

500
Kč

ml

Kód: 96.0701, 96.0702

135

Kč

www.naturprodukt.cz

149

Doplněk stravy.

manufakturní
výroba

80

kaps.

Kč

Kód: 60.101., 60.1010

219Kč

164

Kč

www.additiva.cz

www.naturprodukt.cz

krása

péče o pokožku
 výhodné balení

Made in France

Made in Germany

TIP NA DÁREK PRO ŽENU

PÉČE O OBLIČEJ

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM (100 ml)

MLLE AGATHE ANTI-AGEING
OBLIČEJOVÉ SÉRUM (30 ml)

· unikátní komplexní péče s vitaminy A, B6 a E, panthenolem
a kolagenem
· intenzivně se stará o normální až suchou pokožku a působí proti
jejímu předčasnému stárnutí

· certifikovaná biokosmetika
· vysoký obsah šněčího extraktu, který stimuluje tvorbu kolagenu
· doporučujeme ke každodennímu rituálu v péči o pokožku obličeje

BALZÁM NA RTY ZDARMA (4,35 g)

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



biokosmetika

balzám na rty
v hodnotě 179 Kč ZDARMA

-15%

439

999 Kč*

Kč

Kód: 98.6208

www.rugard.cz

849

Kč

Kód: 75.402

www.naturprodukt.cz

Made in Germany

MANIKÚRA

NIPPES SOLINGEN SADY

7DÍLNÁ SADA

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

· pouzdro ze světle hnědé kůže
· obsahuje nůžky, nůžky na nehty, safírový pilník, pinzetu, rádýlko,
exkavátor a kleště na nehty

6DÍLNÁ SADA

· pouzdro z černé kůže
· obsahuje nůžky, nůžky
na nehty, safírový pilník,
pinzetu, rádýlko
a exkavátor

skvělé jako
VÁNOČNÍ DÁREK

-20%
-20%

2 677 Kč*

2 142

1 777 Kč*

1 422

Kč

Kód: 86.297

www.naturprodukt.cz

Kč
Kód: 86.298

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

**Platnost akční nabídky: 1. 11. – 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob.
*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
www.naturprodukt.cz
styl.

