Akční

LÉKÁRNA
Platnost akční nabídky

březen/duben**

heartbeat podpora imunity

Made in Germany

K HYDRATACI POKOŽKY		

VITAMIN D3 + C + ZINEK

RUGARD HYALURONOVÝ 		
HYDRATAČNÍ KRÉM (50 ml)

NATURPRODUKT VITAMIN D3 2 000 IU (60 tablet)
+ ZDARMA VITAMIN C 500 mg + 10 mg ZINKU
· vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému
· k udržení normálního stavu kostí a činnosti svalů
· vitamin C i zinek přispívá k normální funkci imunitního sytému

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

ZDARMA

RAINDROPS hloubková hydratace

343 Kč*

230

Kč

vitamin C + zinek
v hodnotě 213 Kč
ZDARMA

sleva

113 Kč
Kód: 80.101.

www.rugard.cz

261

Kč

Doplňky stravy.

-33%

Kód: 15.623., 15.621.

www.naturprodukt.cz

WATCH-FITNESS kontrola hmotnosti

box-heart výhodné balení

HOŘČÍK V ŠUMIVÝCH TABLETÁCH

K ODVODNĚNÍ ORGANISMU			

IQ MAG RELAX ŠUMIVÉ TABLETY 2 + 1

NATURPRODUKT IZOFET NA ODVODNĚNÍ

(2 + 1 balení)
· meduňka přispívá ke kognitivnímu 				
a duševnímu zdraví a napomáhá 				
pozitivní náladě
· mučenka napomáhá zvládat stres 				
a usnadňuje spánek
· heřmánek přispívá k pozitivní náladě 				
a podporuje relaxaci a kvalitu spánku
· hořčík přispívá k normální činnosti 				
nervové soustavy a k normální 				
psychické činnosti			

(30 kapslí)					
· pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
· přispívá k detoxikaci organismu
· brání vzniku otoku dolních končetin
· podporuje normální funkce močové
soustavy a ledvin

sleva

184

2+1
Kč

Kód: 15.0060

Doplněk stravy.

akce

www.naturprodukt.cz

269 Kč*

Doplněk stravy.

81 Kč

s příchutí citronu a bylin

-30%

188

Kč

Kód: 15.620.

www.naturprodukt.cz

**Platnost akční nabídky: 1. 3.–30. 4. 2022 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.

pro děti

zdraví
child vitaminy pro děti

PRO SILNÉ, CHYTRÉ A ZDRAVÉ DÍTĚ

		

CHY

(15 tablet)

TÓ

ZY

DV Ě D

JA

Doplňky stravy.

Kód: 80.906., 80.907., 80.908., 80.909.

www.naturprodukt.cz

baby-carriage vhodné pro děti

BÜBCHEN BABY DĚTSKÝ 		
ŠAMPON (200 a 400 ml)
· k jemnému a šetrnému mytí dětských 		
vlásků a pokožky hlavy
· s účinnými látkami z heřmánku
a lipových květů
· pH k pokožce neutrální
· dermatologicky testováno
baby-carriage vhodné již od narození

ml

109 Kč*

76

BÜBCHEN BABY OLEJ

(200 a 400 ml)
· s obsahem slunečnicového oleje 			
a měsíčkového extraktu
· šetrně čistí jemnou pokožku a dodává jí lipidy
· neobsahuje barviva ani konzervační látky
· vhodný i k vyčesávání šupinek z vlásků na hlavičce,
kde je pokožka velmi citlivá
Spa bez konzervačních látek

-30%

-30%
200
ml

Kč

sleva

ml

169 Kč*

118

Kč

51 Kč
Kód: 18.005., 18.0051

80

· přirozeně jemné, na pokožce dobře snášené
tělové mléko udržuje kůži hebkou a elastickou,
dodává jí znovu vlhkost a promaštění, 		
obzvláště po procedurách s vodou
· tekutá emulze bílé barvy s pH neutrálním
k pokožce chrání před vysoušením
· působí protizánětlivě
· bez parafinového oleje a barviv
hand-holding-water rychlé vstřebávání

200
ml

Kč

ml

180 Kč*

126

Kč

sleva

54 Kč
Kód: 18.006., 18.0060

-30%

109 Kč*

76

Kč

sleva

34 Kč
400

sleva

114 Kč*

Made in Germany

BÜBCHEN BABY TĚLOVÉ
MLÉKO (200 a 400 ml)

sleva

33 Kč
400

LEV

Intact
Silný lev
s vápníkem,
vitaminem D3
a hroznovým
cukrem podporuje
zdravý růst.

PÉČE O DĚTI
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Intact
Statný
medvěd
s vitaminem D3
a dalšími 10
základními vitaminy
podporuje normální
funkci imunitního
systému.
K udržení normálního
stavu kostí, zubů
a činnosti svalů.

-20%

42
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Intact
Sluneční svit
s vitaminem D3
a hroznovým
cukrem podporuje
normální funkci
imunitního
systému.

52 Kč*

Intact
Chytrá liška
s železem
a vitaminem C
podporuje
rozvoj paměti
a myšlení.

JA

Y
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Ý

BEZ

INTACT ŠUMIVÉ TABLETY PRO DĚTI 			
PKU
LE
S RŮZNÝMI VITAMINY					
SL

Made in Germany

33 Kč
400
ml

179 Kč*

125

Kč

sleva

54 Kč
Kód: 18.004., 18.0041

www.naturprodukt.cz

Akce platí do 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob.

péče o pleť

podpora imunity
vitaminy

Made in Germany

BADGE-PERCENT výhodná koupě

POSÍLENÍ IMUNITY

STRES, ÚNAVA, VYČERPÁNÍ, IMUNITA 				

ADDITIVA MULTIVITAMIN + MINERÁL		

IQ MAG HOŘČÍK 375 mg + B6
+ KYSELINA LISTOVÁ KAPSLE (40 + 20 kapslí)

(20 tablet)
· multivitaminová směs z deseti navzájem se doplňujících vitaminů 		
obohacená o tři základní potřebné minerály
· vhodné používat při zvýšené potřebě vitaminů a minerálů		
· příchutě: pomeranč, mango, kofein s příchutí ananasu, 			
broskev a mandarinka

Vhodné při:
· stresu, únavě, vyčerpání
· pravidelné konzumaci alkoholu
· sportovních a fyzicky náročných 					
aktivitách
· svalových, žaludečních a střevních 					
křečích
· zažívacích potížích
100% denní dávka hořčíku
a vitaminu B6 + kyseliny listové
v jedné tabletě

sleva

37 Kč
-25%
149 Kč*

112

20tbl.

56 Kč
Doplněk stravy.

Doplňky stravy.

sleva

ZDARMA

169Kč*

Kč

Kód: 61.81., 61.82., 61.83., 		
61.84., 61.89.

www.naturprodukt.cz

Badge-check kolagen

113

Kč

Kód: 15.0030

www.naturprodukt.cz

Badge-check novinka

Made in Germany

PŘIROZENĚ ZÁŘIVĚ KRÁSNÁ

RÝMA				

RUGARD BEAUTY LIQUID			

PLASMA LIQUID NOSNÍ GEL

(28 ampulí a 7 ampulí)

(20 ml)
· čistý minerální gel s fyzikálním účinkem pro zvlhčení,
čištění a dekontaminaci nosní sliznice
· ideální při chorobách dýchacích cest
· ideální pro zmírnění pylových a respiračních alergií
· úspěšně testován na toleranci kůže a sliznic

BEAUTY-KOMPLEX V PRAKTICKÉ AMPULI

· 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
· praktické balení

pro správnou funkci
sliznice a nosu

s příchutí
černého rybízu

28

amp.

999 Kč*

sleva

200 Kč

799

Heart

-20%

sleva

7

amp.

Kč

Made in Germany

Kód: 80.001., 80.0010

60 Kč

299 Kč*

239

Kč

www.rugard.cz

novinka

590

kaps.

Kč

Kód: 76.200.

www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

trávení

manikúra a pedikúra

Made in Germany

Rocket kvalitní ocel

MANIKÚRA A PEDIKÚRA Z PRVOTŘÍDNÍ OCELI Z MĚSTA SOLINGEN

SOLINGEN SEŘEZÁVAČ NA
ZROHOVATĚLOU KŮŽI, ČERNÝ

SOLINGEN ZKOSENÁ PINZETA,
EXTRA JEMNÁ, 8 cm

· seřezávač je vhodný k ošetření, respektive 		
k odstranění zrohovatělé kůže na patách, 		
bříškách prstů a chodidlech
· není vhodný pro diabetiky

· kvalitní pinzeta, která má velmi jemně 			
zbroušené plošky
· je vhodná ke kosmetickým i zdravotnickým účelům

SOLINGEN KLEŠTĚ NA
NEHTY S ÚHLOVOU
PRUŽINOU, 12 cm

· kleště s vysokou přesností provedení za 		
použití kvalitních materiálů, které zaručují 		
dlouhou životnost
· snadnou manipulaci zaručuje úhlová pružina

Špičková kvalita, kterou
zajišťuje nejlepší ocel
z města Solingen.

-15%

105 Kč*

89

-15%

Kč

530 Kč*

450

Kód: 86.277.

140 Kč*

-15%

119

Kč

SOLINGEN ŠPIČATÝ SAFÍROVÝ
PILNÍK, ČERNÝ, 13 cm

· nepostradatelný pomocník při úpravě nehtů
· 100% kvalita a spolehlivost vám zaručí pohodlí 		
při práci s pilníkem

Kód: 86.278.

www.naturprodukt.cz

STOMACH

-15%

75 Kč*

64

Kč

PROTI PODRÁŽDĚNÍ ÚSTNÍ DUTINY

NATURPRODUKT ŽALUDEČNÍ KAPKY		

GLUCADENT DENTIO ÚSTNÍ VODA 		

(30 + 20 ml)

· bylinný přípravek přispívá k normálnímu trávení
· vhodné při zažívacích potížích, nechutenství, odmítání potravy		
nebo oslabení
· vhodné pro seniory						
a diabetiky

(250 ml)

· zlepšuje stav dásní, předchází hromadění 					
zubního plaku a zápachu z úst
· bez alkoholu
· s jedinečným dávkovacím systémem
· doporučováno pro podrážděné dásně
· s obsahem chlorhexidinu diglukonátu

sleva

sleva

45 Kč

69

40 Kč

20 ml
ZDARMA

Kč

Kód: 86.247.

Toothbrush péče o ústní dutinu

trávení

ŽALUDEČNÍ POTÍŽE, NECHUTENSTVÍ

114 Kč*

Kč

Kód: 86.212.

199 Kč*

Kód: 15.801.

www.naturprodukt.cz

-20%

159

Kč

Kód: 15.36.

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. 3. – 30. 4. 2022 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.

