STRES? ÚNAVA? VYČERPÁNÍ?

MOČOVÁ INKONTINENCE?

ZDROVIT MAXIMAG HOŘČÍK 375 mg + B6 (70 tobolek)

FEMINHELP – PŘÍPRAVEK PRO KONTROLU ÚNIKU MOČI (56 tablet)

•
•
•
•

• pomáhá obnovit kontrolu nad nechtěným
únikem moči
• přispívá ke zdraví močových cest
• obsahuje sóju, která pomáhá udržovat
pohodu během menopauzy
• jedinečné přírodní složení

150 Kč*

107 Kč

351 Kč
Ušetříte: 116 Kč

192 Kč*
Kniha „Močová
inkontinence” ke
každému balení
ZDARMA!!

Ušetříte: 96 Kč

1

www.naturprodukt.cz

Kód: 93.149.

Akce 1+1
ZDARMA!

96 Kč
1+

www.zdrovit.cz

Kód: 93.1459
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%
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Ušetříte: 43 Kč

467 Kč*

www.naturprodukt.cz

Kód: 15.32.

TOP PÉČE PRO DĚTI

NEDOSTATEK ENERGIE?

VITAMINY PRO PLEŤ

BÜBCHEN HEŘMÁNKOVÝ MYCÍ GEL (400 ml)

INTACT ROLIČKA HROZNOVÝ CUKR S VITAMINEM C (40 g)

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM (50 ml)

•
•
•
•
•
•
•

• 20 ovocných příchutí
• 120 mg vitaminu C v každé pastilce
• 20 let jednička v lékárnách

• podporuje přirozený proces tvorby buněk
• s vitaminy A a E a kolagenem
• reguluje vlhkost a podporuje
regeneraci pokožky
• působí proti stárnutí
pokožky a tvorbě vrásek

vhodný pro mytí celého těla
pH k pokožce neutrální
s příjemnou vůní a zklidňujícími účinky heřmánku
chrání dětskou pokožku
s mycími látkami na přírodní bázi
s pšeničnými proteiny
vhodný také jako intimní mycí gel pro ženy

Made in Germany

Vhodný
již od
narození!

161 Kč

SILYMARIN FORTE 250 mg + VITAMIN D (40 tablet)
• přispívá ke zdraví jater a imunitního systému
• vynikajicí vstřebatelnost díky mikronizaci
účinných látek
• vitamín D přispívá k udržení
normálních svalových funkcí,
kostí, zubů a normální funkci
imunitního systému

Jedinečná
KOMBINACE
na trhu!

189 Kč

98 Kč

www.additiva.cz

88 Kč

Made in Germany

www.lacalut.cz

• směs 13 léčivých bylin přispívá k
normálnímu procesu trávení
• inovované složení, stejný účinek
• ideální po těžkém jídle
• 24 let na českém trhu

347 Kč*

239 Kč

260 Kč

Ušetříte: 80 Kč

Ušetříte: 87 Kč
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319 Kč*
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%

%

%

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

Kód: 33.22.

Made in Germany

www.doliva.cz

BEZ
PEROXIDŮ!

DR. THEISS SCHWEDENBITTER (250 ml)

Made in Germany

Kód: 04.415.,04.4153,04.4154

www.rugard.cz

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE?

S EXTRA
PANENSKÝM
olivovým
olejem!

• Olivový krém pro suchou a citlivou pleť 35+
• Olivový hydratační krém pro normální až smíšenou pleť 25+
• Olivový noční krém pro suchou až velmi suchou pleť 35+

www.allgasan.cz

Made in Germany

Ušetříte: 29 Kč

%

Made in Germany

DOLIVA OLIVOVÉ PLEŤOVÉ KRÉMY (50 ml)

117 Kč*

5
-2

Kód: 61.81.

225 Kč*

Made in Germany

Dokonale
chutná!

SUCHÁ A CITLIVÁ PLEŤ

EXTRA
účinný!

Kód: 80.1.

STOP

vráskám!

• medicinální zubní pasta s bělicím účinkem
na zesílení zubní skloviny
• lešticí a bělicí účinek
• šetrně odstraňuje pigmenty a zabarvení
zubní skloviny
• současně brzdí proces parodontózy, zpevňuje dásně a zastavuje jejich krvácení

Ušetříte: 32 Kč

• při krevních výronech, vyvrtnutích,
podlitinách a zhmožděninách
• mírní bolest, působí protizánětlivě,
při revmatických obtížích a chronických bolestech svalů a kloubů

Kód: 06.109.

www.hroznovycukr.cz

LACALUT WHITE ZUBNÍ PASTA (75 ml)

130 Kč*

ALLGA SAN MOBIL ARNIKOVÝ GEL
(100 ml)

Ušetříte: 56 Kč

Doplňky stravy.

Kód: 80.501.-525.

• multivitaminová směs z 10 navzájem
se doplňujících vitaminů, obohacena
o 3 základní potřebné minerály
• ideální k doplnění pitného režimu
• vynikající ovocná příchuť čerstvého
pomeranče
• 20 let na českém trhu

BOLEST SVALŮ
A KLOUBŮ?

169 Kč

Ušetříte: 60 Kč

ADDITIVA MULTIVITAMIN +
MINERÁL ORANGE (20 šum. tbl.)

%

%

www.silymarin.cz

Kód: 15.414.

Ušetříte: 6 Kč

PRO ZDRAVÉ
A BÍLÉ ZUBY

5
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5
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Ušetříte: 63 Kč

178 Kč

VITAMINY +
MINERÁLY

Doplněk stravy.

252 Kč*

19 Kč
%

PROBLÉMY S JÁTRY?

238 Kč*

5
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www.kosmetika-bubchen.cz

%

%

Kód: 18.017.

Made in Germany
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Ušetříte: 54 Kč

25 Kč*

Doplněk stravy.

215 Kč*

Jediný
ORIGINÁLNÍ
hroznový
cukr!

TRADIČNÍ
švédské
kapky!

Kód: 01.601.

*Nezávazná doporučená spotřební cena v lékárnách. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

20 tobolek
ZDARMA!

GLUCADENT+ ZUBNÍ PASTA (95 g)
• ryze česká medicinální zubní pasta
při problémech s krvácivostí dásní
a parodontózou
• klinicky ověřený účinek: stahující,
antimikrobiální, na zánět dásní

Doplněk stravy.

přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání
375 mg hořčíku v 1 tabletě + vitamin B6
pouze 1 tobolka denně
cena za 50tobolkové balení

KRVÁCENÍ DÁSNÍ?
PARODONTÓZA?

www.dr-theiss.cz

