
Platnost akční nabídky
6. 5. – 7. 6. 2019

*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. 

AKCE PLATÍ POUZE PRO VYBRANÉ LÉKÁRNY!
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POTÍŽE S TRÁVENÍM

OTEKLÉ NOHY, NATEKLÉ PRSTY

SVALOVÉ KŘEČE

VITAMINY A MINERÁLY

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÉ KAPKY (250 ml)
• směs devíti bylin, které pomáhají při problémech s trávením
• benedikt lékařský: přispívá k 

normálnímu trávení a normální 
činnosti dýchacího systému

• hořec: osvěžuje tělo a napomáhá 
normálnímu trávení

• hořký pomeranč: pozitivně ovlivňuje 
metabolismus lipidů a podporuje 
chuť k jídlu.

FORFEMINA - PŘÍPRAVEK
NA ODVODNĚNÍ TĚLA (30 kapslí)
• pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
• přispívá k detoxikaci organizmu
• brání vzniku otoku dolních končetin
• s extraktem z klikvy velkoplodé a kopřivy

ADDITIVA MULTIVITAMIN + MINERÁL
(40+20 šumivých tablet)
• 10 základních vitaminů
• obohaceno o 3 základní 

minerály
• 23 let na českém trhu
• ideální k doplnění pitného 

režimu
• s příchutí pomeranče, 

manga, broskve, 
mandarinky a ananasu

ZNÁTE Z  TVDesktop

ZDROVIT MUSCOAKTIV STOP KŘEČÍM
(50 tablet)
• mírní svalové křeče a podporuje činnost kosterního svalstva
• účinná kombinace aktivních látek: hořčík, draslík a vitaminy
• ovlivňuje správnou a pravidelnou činnost svalstva

www.zdrovit.cz
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www.naturprodukt.cz

www.zdrovit.cz www.additiva.cz

POUZE
1 KAPSLE

DENNĚ

ORIGINÁLNÍ
RECEPTURA

30 
Kč

SLEVA139 Kč

109 
Kč

59 
Kč

SLEVA248 Kč

189 
Kč 132 

Kč
SLEVA396 Kč

264 
Kč
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Made in Germany

NOVINKA349 
Kč

Razítko lékárny:



Akce platí do 7. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob.

Made in Germany

Made in Germany Made in Germany

CHRAŇTE SVÉ DĚTI
I SEBE PŘED SLUNCEM

OLIVOVÁ PÉČE O PLEŤ

ENERGIE PRO CELOU RODINU

NANOSTŘÍBRO PRO 
CITLIVOU POKOŽKU

BÜBCHEN SENSITIVE OPALOVACÍ 
MLÉKO OF30 (150 ml)

• speciálně určen pro citlivou dětskou pokožku
• obsahuje UVA/UVB systém filtrů, které účinně chrání pokožku  
 před negativními vlivy a dlouhodobým poškozením pokožky
• bez: parfemace, barviv, konzervačních látek a oktokrylenu!

NASIL PŘÍRODNÍ MÝDLO
S NANOSTŘÍBREM (100 g)
• určeno ke každodenní hygieně pokožky celého těla
• NANOSTŘÍBRO působí preventivně proti vzniku kožních infekcí 
• bez aromat, barviv a alergizujících látek
• vhodné pro alergiky, osoby s akné nebo s lupénkou

RUGARD OLIVOVÝ DENNÍ
A NOČNÍ KRÉM (50 ml)
• obsahuje olivový olej a extrakt z olivových listů
• s vitaminy A, B6 a E

INTACT SÁČEK HROZNOVÝ CUKR
OVOCNÝ MIX (100 g)
• směs pastilek z hroznového cukru
• PŘÍCHUTĚ: třešně, banánu, pomeranče, citronu a maliny
• bez lepku a laktózy

www.kosmetika-bubchen.cz

www.naturprodukt.cz

www.rugard.cz www.nanostribroplus.cz

54 
Kč

SLEVA253 Kč

199 
Kč

147 
Kč

SLEVA446 Kč

299 
Kč 11 

Kč
SLEVA55 Kč

44 
Kč

Posilující krém
s arganovým 

olejem

NYNÍ 100 g
BALENÍ!

JEDNOSUŠŠÍ
APLIKACE

A RYCHLEJŠÍ 
VSTŘEBÁVÁNÍ.

Regenerační
krém

s avokádovým 
olejem

NOVINKA129 
Kč

NOVĚ
S INOVOVANÝM 

SLOŽENÍM



Akce platí do 7. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob.

UNTERWEGER REGENERAČNÍ
MĚSÍČKOVÝ KRÉM  (100 ml)
• zklidňuje a účinně regeneruje pleť

UNTERWEGER REGENERAČNÍ
MĚSÍČKOVÝ ROZTOK (250 ml)
• prospívá po tělesné námaze, při únavě
 a ochablosti svalstva

OBRANA PROTI HMYZU

KDYŽ BONBONY, TAK STYLOVĚ REGENERACE POKOŽKY

PROFESIONÁLNÍ 
PINZETA NA KLÍŠŤATA

MAPEZ SPREJ PROTI HMYZU  (100 ml)
• směs esenciálních, netoxických a nedráždivých olejů odpuzujících hmyz
• po aplikaci na kůži vytváří přirozenou bariéru
• nemastný, nebarví a rychle se vstřebává

BLINK BONBONY BEZ CUKRU  (15 g)
• jedinečný design
• luxusní plechová krabička
• netradiční příchutě: citron-malina, broskev, mango-marakuja,  
 máta, sladké šampaňské, růžový grapefruit, ananas-kokos

NIPPES SOLINGEN PINZETA 
NA KLÍŠŤATA (1 ks)
• vhodná pro odstranění klíšťat u lidí i zvířat
• zahnutý hrot pro lepší uchopení klíštěte
• vyrobena z nerezové oceli nejvyšší kvality

www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

NOVINKA249 
Kč NOVINKA199 

Kč

NOVINKA233 
Kč

NOVINKA195 
Kč

Made in Italy

BEZPEČNÝ
& NETOXICKÝ

Made in Germany

Made in Germany

6 
Kč

SLEVA41 Kč

35 
Kč

s výtažkem z

MĚSÍČKU
LÉKAŘSKÉHO



*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. 

Distribuci produktů pro ČR zajišťuje Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, Praha-východ, ČR, www.naturprodukt.cz

PRO VÁŠ ZDRAVÝ ÚSMĚV
GLUCADENT AKTIV (95 g)
• při paradontóze a zánětech dásní
• silný stahující účinek
• snižuje krvácivost dásní
• protizánětlivý účinek
• antimikrobiální účinek

NEJSILNĚJŠÍ STAHUJÍCÍ ÚČINEK z řady Glucadent

moderní
alternativa
zubní pasty

pro 
každodenní

péči v dutině
ústní

při akutních
stavech

a zánětech

pro zdravou
dutinu ústní

GLUCADENT+ ZUBNÍ PASTA (95 g)
• protizánětlivý účinek
• antimikrobiální účinek
• stahující účinek
• podporuje imunitu ústní dutiny

GLUCADENT+ ZUBNÍ PRÁŠEK  (30 g)
• šetrné bělení bez peroxidů
• odstraňuje zubní plak
• osvěžuje dech

GLUCADENT+
ÚSTNÍ VODA (200 ml)
• bez alkoholu
• snižuje tvorbu zubního plaku a kamene
• udržuje zdraví dutiny ústní
• vhodná pro nositele zubních
 náhrad a rovnátek
 + pro zdravou dutinu ústní

www.glucadent.cz

www.glucadent.cz

13 
Kč

SLEVA92 Kč

79 
Kč

30 
Kč

SLEVA159 Kč

129 
Kč

10 
Kč

SLEVA99 Kč

89 
Kč

30 
Kč

SLEVA149 Kč

119 
Kč

GLUCADENT+ DENTIO
ÚSTNÍ VODA (250 ml)
• bez alkoholu
• pomáhá při podráždění a zánětech dásní
• má bakteriostatické účinky
• s obsahem chlorhexidinu a 
cetylpyridiniumchloridu

20 
Kč

SLEVA179 Kč

159 
Kč

ZNÁTE
Z TV


