
-25 %

Znáte z TV

Made in Germany

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 

-25 %
-20 %

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.

www.kosmetika-bubchen.cz

78 Kč
Kód: 60.6, 60.7.

104 Kč*

135 Kč
Kód: 10.200.

154 Kč*

73 Kč
Kód: 18.014.

97 Kč*

-12 %

KRVÁCENÍ DÁSNÍ, PARODONTÓZA

TOP 
CENA

www.naturprodukt.cz

69 Kč
Kód: 15.33.

www.zdrovit.cz
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82 Kč
Kód: 93.1451

103 Kč* 375 mg
HOŘČÍKU

v každé tobolce!

VHODNÝ
JIŽ OD

NAROZENÍ

NACHLAZENÍ, VIRÓZA

Made in Germany

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

www.additiva.cz
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1 000 mg
VITAMINU C

v každé tabletě!

LÉČIVO

znáte z TV

Made in Germany

OPAKOVANÉ 
ZÁNĚTY UŠÍ?
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
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VHODNÉ
PRO DĚTI
od 1 roku

STRES, ÚNAVA, VYČERPÁNÍ

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

www.naturprodukt.cz

KLINICKY
OVĚŘENÝ
ÚČINEK!

Platnost akční nabídky
13. 11.–23. 12. 2017

Razítko lékárny:

ZDROVIT MAGIMAG HOŘČÍK 375 mg + VITAMIN B6 (50 tobolek)
HOŘČÍK PŘISPÍVÁ K: 
• zmírnění únavy a vyčerpání 
• stačí pouze jedna tobolka denně 
• normální funkci nervového systému a svalů
• elektrolytické rovnováze 
• normální psychické funkci
• udržení normálních kostí a zubů



pomáhá udržovat normální funkci imunitního systému

2000 jednotek vitaminu D v jedné tabletě

Detritin 2000
Doplněk stravy, vitaminový přípravek

POSILUJE IMUNITU!

-17 %

-15 %

149 Kč
Kód: 93.156.

179 Kč*

125 Kč
Kód: 15.800.

147 Kč*

www.zdrovit.cz



Tipy
na vánoční dárky

Tipy

746 Kč
Kód: 04.900.

829 Kč*

299 Kč
Kód: 98.6023

331 Kč*

999 Kč
Kód: 98.6067

1098 Kč*

229 Kč
Kód: 98.6056

STOP VRÁSKÁM

FARMACEUTICKÁ
KYSELINA HYALURONOVÁ

OBJEMNĚJŠÍ, HUSTŠÍ A DELŠÍ ŘASY SUCHÁ, CITLIVÁ PLEŤ

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM
V DÁRKOVÉM BALENÍ (50 ml)
• krém proti předčasnému stárnutí buněk
• redukuje vrásky i jemné linky v obličeji
• intenzivně podporuje regeneraci buněk

PHARMA HYALURON DENNÍ KRÉM A NOČNÍ KRÉM (50 ml)
• redukuje vrásky a dodává intenzivní hydrataci
• vyrovnává ztrátu kyseliny hyaluronové
• stimuluje produkci tělu vlastní kyseliny hyaluronové
• působí v horních epidermálních vrstvách pleti

www.rugard.cz www.pharmatheiss.cz

www.pharmatheiss.cz www.pharmatheiss.cz

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

DOLIVA OLIVOVÝ INTENZIVNÍ KRÉM V DÁRKOVÉM BALENÍ (50 ml)
• regeneruje a obnovuje velmi suchou pleť obličeje
• obsahuje extra panenský olivový olej a vitaminy A a E
• podporuje regeneraci pokožky obličeje a obnovu kožních buněk, 

dodává pokožce potřebné vitaminy
• zpomaluje příznaky stárnutí obličeje, krku a dekoltu

Akce platí do vyprodání dárkových balení.

-10% -10%

-9%

Přírodní mýdlo
s aktivním uhlím 

jako dárek

Balení
na 3 měsíce



-25 %

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

BÜBCHEN HEŘMÁNKOVÝ MYCÍ GEL (400 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
• dermatologicky testováno

www.kosmetika-bubchen.cz

-10 %
-20 %

Made in Germany

Made in Germany

www.naturprodukt.cz

299 Kč
Kód: 01.601.

333 Kč*

219 Kč
Kód: 80.101.

295 Kč*

155 Kč
Kód: 18.017.

207 Kč*

47 Kč
Kód: 80.742.

59 Kč*

-10 %

-25 %

-10 %

INTACT HROZNOVÝ CUKR – KINDER 
MIX (75 g)

• na jazyku rychle rozpustné pastilky z 
hroznového cukru s vitaminem C

• 1 pastilka obsahuje 20 mg vitaminu C
• s příchutí maliny, citronu, jablka a koly 

(příchuť koly neobsahuje kofein)

VHODNÝ JIŽ OD NAROZENÍ

ZDRAVÉ MLSÁNÍ

195 Kč
Kód: 06.109.

217 Kč*

www.dr-theiss.cz
Made in Germany

ZAŽÍVÁCÍ POTÍŽE, 
POMALÉ TRÁVENÍ
DR. THEISS SCHWEDEN BITTER (250 ml)
• je směsí 13 léčivých bylin
• harmonizuje činnost trávicího traktu
• zdroj hořčin přispívá k normálnímu 

procesu trávení
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Tradiční
Švédské kapky
od Dr. Theisse!

Made in Germany

HYDRATACE PRO VAŠI PLEŤ

www.rugard.cz

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

DOKONALÁ 
HYDRATACE!

BOLEST SVALŮ A KLOUBŮ

www.allgasan.cz

ALLGA SAN MOBIL ARNIKOVÝ GEL (100 ml)
• mírní obtíže při krevních výronech, 

vyvrtnutích, podlitinách a zhmožděninách
• extrakt z květů arniky působí protizánětlivě, 

při akutních i chronických obtížích svalů       
a kloubů

Made in Germany

EXTRA 
ÚČINNÝ!

DOLIVA OLIVOVÉ ŠAMPONY (500 ml)
Olivový šampon pro zvětšení objemu
Olivový regenerační šampon
Olivový ošetřující šampon
Olivový posilující šampon
• olivová péče s výtažky z plodů tropického 

ovoce
• s extra panenským olivovým olejem z 

Toskánska pro dokonalou výživu vlasů
• šetrně pečují o pokožku hlavy a nemastí
• s vůní Středomoří

www.pharmatheiss.cz

PÉČE O VLASY
Do
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ně
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229 Kč
Kód: 04.476.-9.

256 Kč*

NEOBSAHUJE
MÝDLO

Made in Germany

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

Distribuci produktů pro ČR zajišťuje Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, Praha - Východ, ČR, www.naturprodukt.czInfolinka: 800 11 44 88

Platnost akční nabídky
13. 11. – 23. 12. 2017


