Razítko lékárny:

Platnost akční nabídky
2. 3. – 1. 5. 2020

VITAMINY A MINERÁLY

ÚČINNÁ OCHRANA JATER

ADDITIVA MULTIVITAMIN + MINERAL
(40 + 20 šumivých tablet)

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

VÝHODNÉ
BALENÍ ZA
TOP CENU

•
•
•
•

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

Doplněk stravy.

SLEVA

545 Kč

398 147 Kč
Kč

www.naturprodukt.cz

Kód: 15.415.

2+1

ZDARMA

Doplněk stravy.

SILYMARIN FORTE 4 250 mg +
VITAMIN D (80 + 10 tablet)

SLEVA

396 Kč

264 132 Kč
Kč

Kód: 98.6083

www.additiva.cz

PŘIROZENĚ ZÁŘIVĚ KRÁSNÁ

S PŘÍCHUTÍ
ČERNÉHO
RYBÍZU

RUGARD BEAUTY LIQUID

KYSELINA
HYALURONOVÁ

Doplněk stravy.

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

HYDROLYZÁT
KOLEGANU
VITAMIN E

ZINEK

Made in Germany

BIOTIN
VITAMIN C

359
Kód: 80.0010

Kč

Balení
7 ampulí

1199

Kč

Balení
28 ampulí

Kód: 80.001.

www.rugard.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.

ENERGIE S VITAMINY

STOP VRÁSKÁM

INTACT HROZNOVÝ CUKR
MULTIVITAMINOVÉ PASTILKY (75 g)

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM (100 ml)
• krém proti předčasnému stárnutí buněk s vitaminy A, B6 a E
• redukuje vrásky i jemné linky v obličeji
• intenzivně podporuje regeneraci buněk

• v ústech rozpustné pastilky z hroznového cukru
• 1 pastilka obsahuje 10 základních vitaminů
• vhodné při fyzické i psychické zátěži v práci,
ve škole nebo při sportu
• s tropickou příchutí

VITAMINOVÝ
KOKTEJL
PRO VAŠI PLEŤ

VÝHODNÉ

100ml
BALENÍ

10

VITAMINŮ

SLEVA

55 Kč

44

Doplňky stravy.

v 1 pastilce

Kč

Kód: 80.631.

11

Made in Germany

275

Kč
www.naturprodukt.cz

ŠETRNÉ KOUPÁNÍ PRO NEJMENŠÍ

SLEVA

393 Kč
Kč

Kód: 80.1004

118

Kč
www.rugard.cz

ŽALUDEČNÍ POTÍŽE, NECHUTENSTVÍ

BÜBCHEN BABY DĚTSKÝ ŠAMPON

NATURPRODUKT ŽALUDEČNÍ KAPKY (50 ml)

• 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
NEOBSAHUJE
• dermatologicky testováno

• bylinný přípravek s extrakty z hořce zeměžluče a puškvorce
• přispívají k normálnímu trávení
• vhodné při zažívacích potížích, nechutenství, odmítání potravy, vyhublosti,
oslabení a nádorových onemocněních
• vhodné pro diabetiky a seniory i pro zvýšení apetitu

MÝDLO

vhodný již od

NAROZENÍ
Made in Germany

200 ml

SLEVA

69

Kč

Kód: 18.005.

29

Kč
Doplněk stravy.

98 Kč

400 ml

SLEVA

155 Kč

109
Kód: 18.0051

Kč

46

SLEVA

99 Kč*

89

Kč

Kč

10

Kód: 15.801.
www.kosmetika-bubchen.cz

Akce platí do 1. 5.. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Kč
www.naturprodukt.cz

PODPORA PŘIROZENÉ IMUNITY

PROFESIONÁLNÍ
PINZETA NA KLÍŠŤATA

NATURPRODUKT ŠALVĚJOVÉ PASTILKY
(20 pastilek)

NIPPES SOLINGEN PINZETA NA KLÍŠŤATA (1 ks)

• šalvěj podporuje přirozenou obranyschopnost a imunitní systém,
napomáhá také normální funkci dýchacího systému
• s šalvějovým extraktem, eukalyptovým olejem a vitaminem C
• s cukrem, bez náhradních sladidel
• vysoká koncentrace šalvějového extraktu (66,24 mg v jedné pastilce)

89

Doplněk stravy.

SLEVA

99 Kč
Kč

Kód: 15.851.

10

• vhodná pro odstranění klíšťat u lidí i zvířat
• zahnutý hrot pro lepší uchopení klíštěte
• vyrobena z nerezové oceli nejvyšší kvality

Kč
www.naturprodukt.cz

ÚČINNÁ POMOC PŘI PARADONTÓZE
GLUCADENT+ DENTIO ÚSTNÍ VODA (250 ml)
•
•
•
•

pomáhá při podráždění a zánětech dásní
má bakteriostatické účinky
s obsahem chlorhexidinu a cetylpyridiniumchloridu
bez alkoholu

Made in Germany

199

Kč

Kód: 86.264.

159

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

Kód: 15.36.

pro
každodenní
použití

SLEVA

Kč

20

www.naturprodukt.cz

GLUCADENT+ ÚSTNÍ VODA (200 ml)
•
•
•
•

při akutních
stavech
a zánětech

179 Kč

NOVINKA

149 Kč

119

Kč

Kč

Kód: 15.34.
www.glucadent.cz
Akce platí do 1. 5.. 2020 nebo do vyprodání zásob.

SLEVA

30

Kč

NATURPRODUKT BALZÁM
PŘI NACHLAZENÍ (100 ml)

BOJUJTE S NACHLAZENÍM
BEZ CHEMIE

• máta uvolňuje hlen v průduškách, uvolňuje
rýmu, pomáhá při bolestech hlavy
• levandule působí pozitivně na spánek,
psychiku a stavy úzkosti, prokrvuje pokožku
• eukalyptus uvolňuje hlen v průduškách
a vedlejších dutinách nosních
• vhodný také pro aplikaci na nohy, záda
hrudník, oblast ledvin a podbřišku

NATURPRODUKT
KAPKY PRO DÝCHACÍ
CESTY (50 ml)
• čistě rostlinný produkt na všechny
druhy kašle
• květ petrklíče, nať plicníku a nať 		
tymiánu přispívají k normální funkci
dýchacího systému
• květ lípy napomáhá pocení
a příznivě ovlivňuje spánek
• kaštan koňský podporuje
odolnost organismu

135

Kč

Kód: 15.294.

24

Kč

• nať konopice, plicníku , kořen a list
proskurníku přispívají k normální funkci
dýchacího systému
• kořen a list proskurníku vykazují
antibakteriální aktivitu
• list meduňky a máty
napomáhají relaxaci
a spánku

169
Kód: 15.295.

www.naturprodukt.cz

SLEVA

199 Kč

PRO BOLAVÉ KLOUBY A SVALY
NATURPRODUKT ŠVÉDSKÁ
BYLINNÁ MAST (100 ml)

Kč

30

Kč

SLEVA

159 Kč

135

Doplněk stravy.

JEDINEČNÉ
SLOŽENÍ

Doplněk stravy.

SLEVA

159 Kč

NATURPRODUKT SIRUP
PRO DÝCHACÍ CESTY
A KLIDNOU NOC (200 ml)

Kč

Kód: 15.297.

24

Kč

ŽÁDNÉ SVALOVÉ KŘEČE
IQ MAG STOP KŘEČÍM (60 tobolek)

Doplněk stravy.

• obsahuje přírodní éterické oleje z jalovce, eukalyptu, levandule,
borovice lesní a silice různých druhů rodu Pinus.
• uvolňuje svalstvo, působí hřejivě a tím zlepšují krevní oběh
• určena k aplikaci na kolena, ramena, kotníky nebo páteř

• účinná kombinace látek při svalových křečích s obsahem hořčíku, draslíku
a vitaminy B3, B6 a E
• hořčík přispívá k normální činnosti svalů
• vitaminy B3 a B6 přispívají k normální činnosti nervové soustavy

169

165

SLEVA

199 Kč
Kč

Kód: 15.708.

30

Kč

Kód: 15.004.

Kč

NOVINKA
www.iq-mag.cz

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.

