Akční

PARTNER

LÉKÁRNA

Vašeho zdraví
Platnost akční nabídky

červenec/srpen**

Badge-check TIP měsíce

IQ MAG STOP KŘEČÍM FORTE

ADDITIVA VITAMIN C
S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM

(60 tablet)
· chinovník červený napomáhá relaxaci
svalstva
· hořčík přispívá k normální činnosti svalů
a spolu s vitaminem B3 a B6 k normální
činnosti nervové soustavy
· draslík přispívá k normální činnosti svalů
· vitamin B3 a B6 přispívá ke snížení míry

-16  %
213 Kč*

Kč

Kód: 15.007.

www.naturprodukt.cz

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

· tobolky s postupným uvolňováním vitaminu C a zinku
· vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému
· obsahují 375 mg vitaminu C a 5 mg zinku		

Heart

199

80
tbl.

179

Kč

60
159
tbl.
195 Kč*

Kód: 60.1010, 60.101.

BADGE-PERCENT TOP cena

IQ MAG HOŘČÍK 375 mg
+ B6 + KYSELINA LISTOVÁ

NATURPRODUKT IZOFET
NA ODVODNĚNÍ

(60 + 30 tablet)

(30 kapslí)

Hořčík hraje důležitou úlohu při mineralizaci
kostí, přenosu nervových vzruchů, svalových
kontrakcích a uvolňování hromonů. V lidském
těle je na něj odkázáno zhruba 300 enzymů.
Je také přírodním zklidňujícím prostředkem.

zdarma

Kč

Kód: 98.6226

-23  %

Doplněk stravy.

60+30

· pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
· přispívá k detoxikaci organismu
· brání vzniku otoku dolních končetin

Doplněk stravy.

Vhodné použití:
· stres, únava, vyčerpání
· pravidelná konzumace alkoholu
· sportovní a fyzicky náročné aktivity
· svalové, žaludeční a střevní křeče
· zažívací potíže

Kč

www.additiva.cz

PIGGY-BANK 30 tablet ZDARMA

159

Made in Germany

257 Kč*

www.naturprodukt.cz

199

Kč

Vyzkoušejte také IZOFET SLIM
na podporu hubnutí
Kód: 15.620.

www.naturprodukt.cz

**Platnost akční nabídky: 5. 7. – 3. 9. 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.

léto je za dveřmi

osvěžení
limitovaná edice

Made in Germany

BÜBCHEN OPALOVACÍ MLÉKO OF 30

NATURPRODUKT SIRUP MOJITO

(150 ml)

(250 ml)

· speciálně určeno pro citlivou dětskou pokožku
· obsahuje UVA/UVB systém filtrů, které účinně 		
chrání pokožku před negativními vlivy 			
a dlouhodobým poškozením
· nově s inovovaným složením: jednosušší aplikace 		
a rychlejší vstřebávání
· bez parfemace, barviv, konzervačních 			
látek a oktokrylenu

· vhodný i pro přípravu osvěžující nealkoholické limonády
· s obsahem šťávy z limetek, čerstvé máty a třtinového cukru
· vysoce jakostní, zdravotně bezpečný produkt		

hand-holding-seedling bez konzervantů

hand-holding-seedling bez konzervantů

info

Upozornění: Nevystavujte
kojence a malé děti přímému
slunci. Nadměrná expozice
slunci představuje vážné
zdravotní riziko.

lightbulb

-46%
478 Kč

TIP: Long drink Mojito Virgin
- 4 cl sirupu Mojito
- led
- sodovka
- plátek limetky
- lístek máty

150
ml

258

50
ml
99
142 Kč*

Kč

Kč

Kód: 18.0132, 18.0137

www.kosmetika-bubchen.cz

92

Kč

Kód: 96.0821

www.naturprodukt.cz

Made in Germany

INTACT ŠUMIVÉ TABLETY
Z HROZNOVÉHO CUKRU
(15 šumivých tablet)
Příchuť jahoda
Intact Sluneční svit s vitaminem D3 a hroznovým
cukrem podporuje normální funkci imunitního systému.
Příchuť tropic
Intact Statný medvěd s vitaminem D3 a dalšími
10 základními vitaminy podporuje normální funkci
imunitního systému a pomáhá udržovat normální stav
kostí, zubů a činnosti svalů.
Příchuť citron
Intact Silný lev s vápníkem, vitaminem D3 		
a hroznovým cukrem podporuje zdravý růst.
Příchuť pomeranč
Intact Chytrá liška se železem a vitaminem C
podporuje rozvoj paměti a myšlení.

52 Kč*

34

WHEAT bez lepku
Doplňky stravy.

bez laktózy

-35  %
Kč

Kód: 80.906.

www.naturprodukt.cz

*Platnost akční nabídky: 5. 7. – 3. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob.

citlivá pleť

imunita
Made in Germany

RUGARD HYALURONOVÝ HYDRATAČNÍ KRÉM

RUGARD HYALURONOVÝ KRÉM
PRO OČNÍ OKOLÍ

(100 ml)

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

(15 ml)
· intenzivní hydratace
· efektivně bojuje proti prvním příznakům stárnutí
· mírní kruhy pod očima

Water-Lower intenzivní hydratace

RAINDROPS hloubková hydratace

-30%
564 Kč*

100

314 Kč*

ml

395

Kč

50
ml
Kód: 80.101., 80.1006

220

343 Kč*

240

Kč

Kód: 80.130.

Kč
www.rugard.cz

PIGGY-BANK zubní pasta ZDARMA

GLUCADENT ÚSTNÍ VODA
& ZUBNÍ PASTA

NATURQUELLE CHLADIVÝ BALZÁM
NA SVALY A KLOUBY

(200 ml)

(200 ml)

· bez alkoholu
· snižuje tvorbu zubního plaku
a kamene
· udržuje zdravý stav dutiny ústní
· vhodná pro nositele zubních náhrad
a rovnátek
· se zvýšeným obsahem laktátu hliníku

Chladivý účinek je zajištěn vysokým podílem zejména mentolu, eukalyptu a kafru.
Balzám je vhodný i pro sportovce, kteří potřebují po námaze rychlou chladivou
úlevu a regeneraci.
· 7 rostlinných extraktů
· optimální vyvážené složení pro chladivý efekt
· příjemně chladí a uvolňuje

-19%

159

246 Kč*

Kč

Kód: 98.6145

www.glucadent.cz

199

Vyzkoušejte také Naturquelle
hřejivý balzám forte

Kč

Kód: 15.611.

www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

energie

krása & pohyb
 svěží pleť



zdravý pohyb

NATUR COLLAGEN EXPERT
NCE BEAUTY

NATUR COLLAGEN EXPERT
NCE MOBILITY

(30 sáčků)

(30 sáčků)

Kombinace mořského hydrolyzovaného kolagenu, kyseliny hyaluronové,
vzácných rostlinných extraktů a vitaminů pro normální stav pokožky.
· jedinečné složení
· s velmi chutnou malinovou příchutí
· kúra na jeden měsíc

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

-10%

-10%

990 Kč*

891

Kč

Kód: 15.900.

www.nce-kolagen.cz

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

· jedinečné složení
· s velmi chutnou jahodovou příchutí
· kúra na jeden měsíc

990 Kč*

891

Kč

Kód: 15.901.

www.nce-kolagen.cz

 rychlý nástup účinku

Made in Germany

ADDITIVA

B-komplex je skupina 8 vitaminů B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 a B12) nezbytných pro fungování základních funkcí celého organismu včetně nervové soustavy.
Nedostatek vitaminu B v těle se projevuje hlavně zvýšenou únavou a vyčerpáním, problémy s pokožkou a sníženou schopností koncentrace. Vitamin C přispívá k normální
činnosti imunitního systému.

ADDITIVA B-KOMPLEX
(60 tablet)

· vitaminový přípravek s vitaminy B - komplexu
· 100% veganský produkt

ADDITIVA B12 SHOTS

ADDITIVA MAGNESIUM 375 mg
+ B-KOMPLEX + VITAMIN C

· obsahují vitaminy B12, B2, B6 a L-karnitin
· s příchutí mango–marakuja

(40 + 20 tablet)
· obsahují vitaminy B12, B2, B6 a L-karnitin
· s obsahem vitaminu C
2 + 1 ZDARMA

Doplňky stravy.

%

60
tbl.
438 Kč*

192 Kč*

149

10
am. 299
374 Kč*

Kč

Kód: 71.271.

Kód: 71.269.

30
am. 799
963 Kč*

Kč

Kč

292

Kód: 71.2690.

Kód: 98.6217

Kč
www.additiva.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: 5. 7. – 3. 9. 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.

