Razítko lékárny:

TEN ZLATÝ KRÉM Z LÉKÁRNY
DOLGIT KRÉM (100 g)
• k zevní lokální léčbě akutních nebo chronických bolestivých a
zánětlivých stavů pohybového ústrojí
• při bolestech spojených s artrózou, u lokalizovaných forem artritid,
mimokloubního revmatizmu
• na poranění pohybového
ústrojí při sportu a nehodách
• pro dospělé, mladistvé od 14
let a starší pacienty

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

Platnost akční nabídky
22. 1.–16. 2. 2018

VÍTR, MRÁZ
BÜBCHEN OCHRANNÝ KRÉM
DO KAŽDÉHO POČASÍ (75 ml)
• chrání pokožku před negativním působením počasí
• vhodný do větru, chladu a mrazu
• stabilizuje vlhkost v pokožce a předchází jejímu
vysoušení vlivem počasí
• obsahuje mandlový olej a bambucké máslo
Made in Germany

135 Kč

Léčivá látka: 5 g ibuprofenu ve 100 g krému.
Made in Germany

Kód: 18.014.

www.kosmetika-bubchen.cz
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www.dolgit.cz

75 Kč
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Kód: 10.131.

VHODNÝ
JIŽ OD
NAROZENÍ

99 Kč*

147 Kč*

AKČNÍ BALENÍ SE ZRDCÁTKEM ZDARMA

Nyní také LACALUT WHITE
s kosmetickým zrcátkem
za akční cenu 90 Kč.

LACALUT AKTIV ZUBNÍ PASTA (75 ml)
• zubní pasta při krvácení dásní a parodontóze
• účinně brání krvácení dásní, vzniku zubního
kazu i zubního kamene

Made in Germany

95 Kč*

64 Kč
www.lacalut.cz

PRO POSÍLENÍ IMUNITY

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE

ADDITIVA VITAMIN C + ZINEK 33 % GRATIS (80 tob.)
• 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
• prodloužený účinek díky postupnému uvolňování

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÝ ČAJ
(20 sáčků)
• směs 9 bylin v nálevových sáčcích
k přípravě čaje
• andělika lékařská přispívá k
dobrému zažívání a chuti k jídlu
• pampeliška lékařská podporuje
detoxikaci těla stimulací
vylučovacího systému
• benedikt lékařský pomáhá udržovat
žaludek a střeva v harmonické
rovnováze

Doplněk stravy.

POUZE
1 TABLETA
DENNĚ!
Made in Germany

177 Kč

Bezalkoholová
varianta tradičních
Švédských kapek!

Kód: 15.28.

www.naturprodukt.cz
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www.additiva.cz

68 Kč

-2

K
LE
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TO VÍC
20 NA

Kód: 60.1010

85 Kč*

Doplněk stravy.
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Kód: 98.6075

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. AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB DÁRKOVÝCH BALENÍ.

PHARMA HYALURON KONCENTRÁTY PROTI VRÁSKÁM
ÚČINNÉ KONCETRÁTY S FARMACEUTICKOU KYSELINOU HYALURONOVOU
Pharma Hyaluron Účinný
koncentrát proti vráskám +
hydratační účinek (13 ml)

Pharma Hyaluron Účinný
koncentrát proti vráskám +
zklidňující účinek (13 ml)

Pharma Hyaluron Účinný
koncentrát proti vráskám +
vyhlazující účinek (13 ml)

• dodává intenzivní hydrataci

• zklidňuje a uvolňuje podrážděnou pleť

• redukuje vrásky

• dlouhotrvající hydratace po dobu 24 hodin

• zmírňuje zarudnutí a posiluje bariéru pleti

• vyplňuje pleť zevnitř

• zmírňuje pocity napnutí pleti a pleť je pak odolnější

• redukuje vrásky

• dodává intenzivní hydrataci

• redukuje vrásky

• dodává intenzivní hydrataci

• s příčně zesítěnou kyselinou hyaluronovou 		

• s hydratačním komplexem

• s Repair-komplexem

K dostání v lékárnách.

(vyplňuje vrásky)

439 Kč*

399 Kč
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Kód: 04.702. - 704.

REGENERACE PLETI

www.pharmatheiss.cz

VITAMINOVÁ PÉČE O RUCE

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, parfemace a barviv

PRO
SUCHOU
A CITLIVOU
PLEŤ

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM NA RUCE (50 ml)
• intenzivně pečuje o drsnou a podrážděnou pokožku rukou
• obsahuje vitaminy E, A, mandlový olej, shea máslo
• vitamin E chrání pokožku rukou
před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

S MANDLOVÝM
OLEJEM A SHEA
MÁSLEM

257 Kč*

110 Kč*

219 Kč

89 Kč

Kód: 80.120.

%

9

www.rugard.cz
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Made in Germany

Kód: 80.1040

Made in Germany

www.rugard.cz

Doplněk stravy.

ÚNAVA? STRES? VYČERPÁNÍ?

ZDROVIT MAXIMAG DIRECT
375 mg+B6 (30+10 sáčků)
• podporuje normální funkci
nervového systému a svalů
• zmírňuje únavu a vyčerpání
• 375 mg hořčíku v jedné dávce +
vitamin B6
• stačí 1x denně
• rychlejší nástup účinku díky
přímému vysypání do úst
• ideální na cesty nebo na trénink
• s citronovou příchutí

244 Kč*

183 Kč

ZNÁTE
Z TV
www.zdrovit.cz
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Kód: 98.6074

KRVÁCENÍ DÁSNÍ,
PARODONTÓZA

ÚČINNÁ OCHRANA JATER
SILYMARIN FORTE 250 MG + VITAMIN D (40 tablet)
• jedinečná kombinace účinných látek, přispívá ke zdraví
jater a imunitního systému
• mikronizace účinných látek zvyšuje
biologickou dostupnost přípravku

KLINICKY
OVĚŘENÝ
ÚČINEK!
Doplněk stravy.

JEDINEČNÁ
KOMBINACE
NA TRHU

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

242 Kč*

92 Kč*

199 Kč
www.naturprodukt.cz
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Kód: 15.414.

69 Kč
Kód: 15.33.

www.naturprodukt.cz

Platnost akční nabídky
22. 1.–16. 2. 2018
*Nezávazná doporučená spotřební cena v lékárnách.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši.

ENERGIE PRO CELOU RODINU

NOČNÍ KAŠEL

INTACT SÁČEK HROZNOVÝ CUKR
TROPIC MIX (75 g)
• pastilky z hroznového cukru
• 1 pastilka obsahuje 89 % hroznového cukru
• vhodný při zvýšené psychické i fyzické
námaze
• příchutě: maracuja, citrón, malina a mango

MUCOPLANT JITROCELOVÝ ROZTOK
NA DOBROU NOC (100 ml)
• jitrocel a tymián napomáhají udržet
zdraví dýchacího systému
• tymián navíc vykazuje antibakteriální
účinek
• heřmánek představuje úlevu při
běžném nachlazení
• meduňka napomáhá relaxaci a usínání
• neobsahuje cukr, může být používán
v průběhu noci i po vyčištění zubů

39 Kč

89 Kč

-1

Made in Germany

Kód: 05.8170

Made in Germany

www.mucoplant.cz
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www.naturprodukt.cz
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Kód: 80.62.

108 Kč*

Doplněk stravy.

50 Kč*

S CHUTÍ
ČERSTVÉHO
OVOCE

PRO KLIDNÝ
SPÁNEK
BEZ KAŠLE

BOLEST SVALŮ A KLOUBŮ

ÚLEVA PŘI NACHLAZENÍ

ALLGA SAN MOBIL KRÉM (50 ml)
• intenzivně prohřeje při bolestech zad, svalů
a kloubů, pohmožděninách a vyvrtnutích
• podporuje prokrvení
• odstraňuje otoky
• účinné látky: extrakt z kostivalu,
extrakt z rozmarýnu, kapsaicin,
kosodřevinový olej, alantoin
• vhodný k preventivnímu prohřátí svalů

ŠALVĚJ + HEŘMÁNEK + SLÉZ PASTILKY (20 ks)
• jedinečná kombinace účinných látek pro zdraví dýchacích cest
• šalvěj přispívá ke zdraví dýchacích cest
• heřmánek přináší úlevu při běžném nachlazení
• sléz přispívá k udržení zdravého stavu hltanu

199 Kč*

VSAĎTE
NA PŘÍRODU

85 Kč*

169 Kč

72 Kč

5
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Made in Germany

Kód: 15.304.

www.naturprodukt.cz
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Kód: 06.123.

Doplněk stravy.

ÚLEVA
PRO DÝCHACÍ
CESTY

ŠETRNÉ KOUPÁNÍ PRO NEJMENŠÍ

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

BÜBCHEN DĚTSKÝ ŠAMPÓN (200 ml)
• jemné a šetrné mytí dětských vlásků
a pokožky hlavy
• s přírodními účinnými látkami z heřmánku
a lipových květů
• pH k pokožce neutrální
• dermatologicky testováno

203 Kč*

158 Kč

VHODNÝ
JIŽ OD
NAROZENÍ

72Bübchen
KčBlaue Linie _ Puder
HELIUM.K.ESPACH.2016

Kód: 18.005.
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Infolinka: 800 11 44 88

www.zdrovit.cz

96 Kč*
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Kód: 93.153.

Zdravotnický prostředek.

VAGINÁLNÍ MYKÓZY, VÝTOK

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

Made in Germany

www.kosmetika-bubchen.cz

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

