Razítko lékárny:

Platnost akční nabídky
26. 6.–11. 8. 2017
VHODNÉ
PRO DĚTI

OPAKOVANÉ
ZÁNĚTY UŠÍ?

Zdravotnický prostředek.

154 Kč*

z TV
znáte

142 Kč

829 Kč*

746 Kč
Kód: 04.900.
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znáte
Made in Germany

www.naturprodukt.cz
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www.naturprodukt.cz

EYELASH BOOSTER ELIXÍR
PRO STIMULACI RŮSTU ŘAS
• stimuluje přirozený růst řas
• moderní kombinace účinných látek
s hyaluronem a panthenolem
• oční snášenlivost dermatologicky potvrzena
• přípravek je vhodný i při používání
kontaktních čoček
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Made in Germany

%
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Kód: 10.200.

OBJEMNĚJŠÍ, HUSTŠÍ
A DELŠÍ ŘASY

od 1 roku

DOLORGIT MED UŠNÍ KAPKY (10 ml)
• mírní bolesti, zarudnutí a svědění
• při zánětech vnějšího zvukovodu
• odstraňují otok
• působí preventivně při sklonech
k obtížím vnějšího zvukovodu

Balení
na 3 měsíce

SUCHÁ, ZTVRDLÁ A ZROHOVATĚLÁ
KŮŽE CHODIDEL?

Inovativní
řešení pro hladké
a jemné nohy

PARASOFTIN - EXFOLIAČNÍ PONOŽKY (1 pár, univerzální velikost)
• odstraňuje tvrdou kůži chodidel, mozoly a kuří oka
• hydratuje, zvláčňuje a vyhlazuje pokožku nohou
• vhodný při zrohovatělé pokožce
• účinná peelingová pedikúra v pohodlí domova

KA
NOVINz TV
znáte

143 Kč

HLADKÉ PATY
bez drastického
škrábání
www.lacalut.cz
www.naturprodukt.cz
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Kód: 93.154.

HYDRATACE PRO VAŠI PLEŤ

VAGINÁLNÍ MYKÓZY, VÝTOK

RUGARD HYALURONOVÝ HYDRATAČNÍ
KRÉM (50 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

INTIMOHELP: PŘI INFEKCÍCH INTIMNÍCH PARTIÍ
(14 vaginálních tablet)
• omezuje růst patogenů v pochvě
• zklidňuje svědění, mírní projevy leukorey a nepříjemný zápach
• obnovuje a udržuje fyziologické pH v pochvě
• uvolňuje napětí vaginální sliznice a
zvlhčuje ji
• snižuje množení bakterií způsobujících
bakteriální vaginózy

295 Kč*

221 Kč

Made in Germany

195 Kč*

156 Kč
Kód: 93.153.

www.zdrovit.cz
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www.rugard.cz
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Kód: 80.101.

DOKONALÁ
HYDRATACE!

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB DÁRKOVÝCH BALENÍ. SEZNAM LÉKÁREN NALEZNETE NA ZADNÍ STRANĚ.
*Nezávazná doporučená spotřební cena v lékárnách. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši.

Zdravotnický prostředek.

159 Kč*

TOP PÉČE PRO NEJMENŠÍ
PRO DĚTI
OD 3 LET!

105 Kč*

BÜBCHEN KIDS ŠAMPON A SPRCHOVÝ GEL (230 ml)

84 Kč

Kód: 18.0572-18.0810

Made in Germany

www.kosmetika-bubchen.cz
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(různé druhy: hrošík, včelka, mořská příšera, zelené jablko, malina, ahoj)
• s pšeničným proteinem a provitaminem B5
• zpevňuje vlasy a propůjčuje jim hedvábný lesk
• optimální složení pro jemnou dětskou pokožku
• neobsahuje alergizující vonné látky

DOPLNĚNÍ ENERGIE

CHUŤ
ČERSTVÉHO
OVOCE!

INTACT ROLIČKA
HROZNOVÝ CUKR S VITAMINEM C (40 g)
• 20 ovocných příchutí

• 120 mg vitaminu C v každé pastilce (150 % RHP*)
• vhodný při zvýšené fyzické i psychické námaze
• 20 let jednička v lékárnách
Do
ys

ňk

pl

25 Kč*

Kód: 80.501-530

.
vy
tra

19 Kč
Made in Germany

www.hroznovycukr.cz

*RHP = referenční hodnota příjmu pro průměrného dospělého
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OTEKLÉ NOHY? NADVÁHA?

FORFEMINA SLIM - PŘÍPRAVEK NA ODVODNĚNÍ
TĚLA (60 kapslí)
• pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
• pomáhá udržet normální tělesnou hmotnost
• přispívá k detoxikaci organismu
• brání vzniku otoků dolních končetin a rozvoji celulitidy
• nehormonální přípravek

260 Kč
Kód: 93.1481

www.naturprodukt.cz
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Doplněk stravy.

TRVALÁ HYDRATACE PRO VAŠI PLEŤ
RUGARD UREA 10% OBLIČEJOVÝ KRÉM (50 ml)
• s kyselinou hyaluronovou, vápníkem a hodnotným
rostlinným olejem
• hydratuje, strukturuje a trvale vyhlazuje pleť
• váže vlhkost a regeneruje
• dermatologicky testováno
• bez parabenů, parfému a barviv

249 Kč
Kód: 80.120.

RUGARD UREA 10% REGENERAČNÍ TĚLOVÉ
MLÉKO (200 ml)
• urea váže vlhkost
• vzácná mandlová a meruňková jádra a
avokádový olej pečují o pokožku a vyhlazují ji
• zklidňující účinek, jemně regeneruje
• dermatologicky testováno
• bez parabenů, parfému a barviv

359 Kč
NO

Kód: 80.121.
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Made in Germany

PRO
SUCHOU
A CITLIVOU
PLEŤ

Platnost akční nabídky
26. 6.–11. 8. 2017
*Nezávazná doporučená spotřební cena v lékárnách.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši.

1 000 mg
VITAMINU C
v každé tabletě!

78 Kč

94 Kč
Kód: 93.1455

www.zdrovit.cz
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SVALOVÉ KŘEČE?

CITLIVÉ ZUBY,
OBNAŽENÉ ZUBNÍ KRČKY

ZDROVIT MUSCOAKTIV STOP KŘEČÍM (50 tbl.)
• mírní svalové křeče a podporuje činnost kosterního svalstva
• účinná kombinace aktivních látek: hořčíku, draslíku a vitaminů
• ovlivňuje správnou a pravidelnou činnost svalstva

LACALUT EXTRA SENSITIVE ZUBNÍ PASTA, (75 ml)
• k ochraně citlivých zubů a obnažených zubních
krčků i při parodontóze
• velmi jemné, ale účinné částice mají nízkou
obrušovací schopnost
• účinné složky: laktát hliníku, chlorhexidin,
komplex fluoridů (fluorid sodný/aminfluorid)
• obsahuje 1 476 ppm fluoridů, RDA 35

Doplněk stravy.

z TV
znáte
130 Kč*

104 Kč

již nebude problém

89 Kč
Kód: 33.214.

1%

%

STOP ZTRÁTĚ VLASŮ

STUDENÉ
A TEPLÉ

113 Kč*
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www.zdrovit.cz
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Kód: 93.230.

Pro přímé
vysypání
do úst

117 Kč*

0

www.additiva.cz

ZDROVIT MAXIMAG DIRECT Mg+B6 (20 sáčků)
• pro normální funkci nervového systému a svalů
• pro zmírnění únavy a vyčerpání
• 375 mg hořčíku v jedné dávce
• stačí 1x denně
• rychlejší nástup účinku díky
přímému vysypání do úst
• ideální na cesty nebo na trénink
• s citronovou příchutí
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Made in Germany
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Kód: 60.6., 60.7.

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

ADDITIVA VITAMIN C 1000 mg
ZITRONE/BLUTORANGE (20 šum. tbl.)
• při infekcích horních cest dýchacích,
při chřipkových a jiných infekcích
• vhodný během těhotenství a v období kojení
• ideální také pro kuřáky a sportovce
• s příchutí citrónu a červeného pomeranče
• 20 let na českém trhu

104 Kč*

STRES, ÚNAVA, VYČERPÁNÍ

LÉČIVO

Doplněk stravy.

NADMĚRNÁ FYZICKÁ
A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ?

Made in Germany

www.lacalut.cz

PODPORUJE
RŮST NOVÝCH
VLASŮ

PARUSAN STIMULATOR ŠAMPON (200 ml)
PARUSAN ENERGIZER TONIKUM (200 ml)
Parusan Stimulační šampon je výživový
koncentrát, který zásobuje spodní část vlasů
výživnými látkami. Vedle biotinu, vitaminu
E a L-argininu obsahuje extrakt ze směsi
léčivých bylin, který redukuje vypadávání
vlasů a urychluje růst nových.

REDUKUJE
VYPADÁVÁNÍ
VLASŮ

STIMULUJE
VLASOVÉ
FOLIKULY

430 Kč*

387 Kč

%

0

-1

Kód: 02.100. 02.101.

Infolinka: 800 11 44 88

Made in Germany

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.

