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září/říjen**

box-heart dávkování 1x denně

Made in Germany

IMUNITA A OXIDAČNÍ STRES

VIRÓZA, NACHLAZENÍ

NATURPRODUKT VITAMIN D + E 		
V OLIVOVÉM OLEJI

ADDITIVA VITAMIN C 1000 Mg 		
ZITRONE A BLUTORANGE

(30 kapslí)

(20 šumivých tablet)

1000 mg VITAMINU C
v každé tabletě

-20%

119

Kč

Doplněk stravy.

149 Kč*

· při infekcích horních cest dýchacích, při 		
chřipkových a jiných infekcích
· při nadměrné fyzické a duševní zátěži
· s příchutí citrónu a červeného pomeranče
· vhodné během těhotenství a v období kojení
· vhodné při zdlouhavém hojení ran a zlomenin

Kód: 15.624.

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

· vitamin D přispívá k normální funkci
imunitního systému
· vitamin E napomáhá k ochraně 		
buněk před oxidativním stresem
· všechny vitaminy rozpustné v olejích
(A,D,E,K) mají nižší biologickou 		
dostupnost, protože se nerozpouštějí
ve vodě. Pokud se ale podají s oleji
a tuky, dostupnost se dramaticky 		
zvyšuje

123 Kč*

94

www.naturprodukt.cz

Kč

Kód: 60.6, 60.7

www.additiva.cz

box-heart výhodné balení

PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST

PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST

NATURPRODUKT
ECHINACEOVÉ KAPKY

NATURPRODUKT ECHINACEOVÉ PASTILKY
(20 pastilek)

· přispívá k přirozené obranyschopnosti anormální funkci imunitního 		
systému
· obsahuje výtažek
z kořene Echinacea
pallida
(třapatka bledá)
· kořen v BIO kvalitě
· přispívá k normální funkci

· přispívá k přirozené obranyschopnosti
a normální funkci imunitního systému
· obsahuje výtažek z kořene
			
Echinacea pallida (třapatka bledá)
· kořen v BIO kvalitě
· přispívá k normální funkci 			
imunitního systému

		

20 ml.

Doplněk stravy.

ZDARMA

169 Kč*

101

Kč

Kód: 15.800.

www.naturprodukt.cz

109 Kč*

-16%

92

Kč

Doplněk stravy.

(30 + 20 ml zdarma)

Kód: 15.850.

www.naturprodukt.cz

**Platnost akční nabídky: 6. 9. – 29. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. 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.

zdravý pohyb

svaly
Badge-check TIP měsíce

box-heart výhodné balení

CELODENNÍ DOPLNĚNÍ HOŘČÍKU 		

PRO VOLNÝ POHYB				

IQ MAG RANNÍ/VEČERNÍ

NÁPLAST FIT THERAPY

Hořčík hraje důležitou úlohu při mineralizaci kostí, přenosu nervových
vzruchů, svalových kontrakcích a uvolňování hormonů. V lidském těle
je na něj odkázáno zhruba 300 enzymů. Je také přírodním zklidňujícím
prostředkem.
· dávky vitamínů a hořčíku jsou uzpůsobeny tak, aby podporovaly
činnost lidského organismu v příslušných denních cyklech
· hořčík přispívá k normální činnosti imunitního systému

JAK FUNGUJÍ NÁPLASTI FIT THERAPY?
Aplikujte FIT Therapy na zobrazené části
a vyčkejte 2 minuty, aby teplo vašeho
těla aktivovalo akrylátovou hmotu lepidla
a zajistilo tak bezpečnější přilnutí. V
tomto okamžiku se náplast FIT Therapy
transformuje na to, co je nejlépe popsáno
jako zrcátko, které odráží bioenergii
produkovanou vlastním tělem a produkuje
analgetický efekt, který proniká hluboko do
těla. Účinkuje do 24 hodin.

(Univerzální, Kotník Šíje, Koleno, Loket, Záda, Rameno)

Doplněk stravy.

(40 + 20 tablet)

20tbl.

účinkuje

24 HODIN

ZDARMA

160 Kč

106

499 Kč

Kč

Kód: 15.001

www.naturprodukt.cz

Rocket

369

Kč

Kód: 92.200, 92.201, 92.202,
92.203, 92.204, 92.205, 92.206

novinka

www.naturprodukt.cz

novinka

Rocket

PÉČE O CHODIDLA

ÚLEVA KLOUBŮM A SVALŮM

NATURQUELLE EXFOLIAČNÍ
PONOŽKY (1 pár)
A FOOT REGENERAČNÍ KRÉM

NATURQUELLE
KOSTIVALOVÝ GEL
(200 ml)

· kostival přináší úlevu kloubům,
svalům, podlitinám a otokům
· rychle se vstřebává
· balení v praktické uzaviratelné tubě

(120 ml)

Spolu s extrakty a kyselinami (citronovou, jablečnou, salicylovou),
mentolem, alantoinem a betainem zajišťují intenzivní hydrataci
nohou a poskytují hladký, čistý a jemný vzhled již po přibližně
7 dnech po použití.
· odstraňují ztvrdlou kůží chodidel a mozoly
· hydratují a zjemňují pokožku chodidel
· vhodné při zrohovatělé pokožce
· účinek do týdne po použití
· regenerační balzám na chodidla se 			
doporučuje používat během a po exfoliační 			
fázi (odlupování kůže chodidel)
· extrakt z listů jitrocele napomáhá
zklidnit pokožku, alantoin podporuje
obnovu pokožky

120
ml

179

		

Kč

-15%
169 Kč*

179

Kč

144
Kód: 15.613., 15.614.

www.naturprodukt.cz

Kód: 15.612.

Kč
www.naturprodukt.cz

*Platnost akční nabídky: 6. 9. – 29. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.

imunita
baby-carriage vhodné pro děti

NATURPRODUKT SIRUP
PRO DÝCHACÍ CESTY
A KLIDNOU NOC (200 ml)

NATURPRODUKT ŘADA 			
PRO DÝCHACÍ CESTY

NATURPRODUKT SIRUP 		
PRO DÝCHACÍ CESTY
(200 ml)
·
·
·
·

čistě rostlinný produkt pro všechny druhy kašle
vhodný pro děti od 1 roku, mládež, dospělé i seniory
přispívá k normální funkci dýchacího systému
kořen petrklíče a proskurníku, nať jitrocele 		
a plícníku a výhonky borovice přispívají k normální
funkci dýchacího systému

NATURPRODUKT KAPKY 		
PRO DÝCHACÍ CESTY (50 ml)

vhodné pro děti od tří let, mládež, dospělé i seniory
čistě rostlinný produkt pro všechny druhy kašle
kaštan koňský podporuje odolnost organismu
květ petrklíče, nať plícníku a tymiánu přispívají
k normální funkci dýchacího systému
· květ lípy napomáhá pocení a příznivě ovlivňuje
spánek
·
·
·
·

· vhodný pro děti od 1 roku, mládež, dospělé 		
i seniory
· list meduňky a máty napomáhají relaxaci 		
a spánku		
· kořen a list proskurníku vykazují 		
antibakteriální aktivitu

50
ml

170 Kč

145

-15%
Kč

Kód: 15.294.

NATURPRODUKT BALZÁM 		
PŘI NACHLAZENÍ (100 ml)

· vhodný pro aplikaci na nohy, záda, hrudník, oblast ledvin a podbřišku
· levandule působí pozitivně na spánek, psychiku a stavy úzkosti, 		
prokrvuje pokožku
· eukalyptus uvolňuje hlen v průduškách a přínosových dutinách
· máta uvolňuje hlen v průduškách, uvolňuje rýmu, 			
pomáhá při bolestech hlavy

-15%
170 Kč*

145

200
Kč

ml

170 Kč

145

-15%

100
ml

Kč

Kód: 15.297.

Kód: 15.293.

Low-vision neobsahuje mýdlo

-15%

213 Kč

181

Kč

Kód: 15.295.

www.naturprodukt.cz

Cubes bez cukru

Made in Germany

JIŽ OD NAROZENÍ		

STYLOVÉ BONBONY			

BÜBCHEN BABY
HEŘMÁNKOVÝ MYCÍ GEL

(15 g)

Made in Germany

BLINK BONBONY BEZ CUKRU

(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

·
·
·
·
·
·
·
·
·

jedinečný design
skvělé a originální příchutě:
citrón s malinou
broskev
mango s maracujou
máta
sladké šampaňské
růžový grapefruit
ananas s koksem

baby-carriage vhodný již od narození
hand-holding-water vhodný i na mytí rukou

-20%

-35%

234 Kč*

45 Kč*

187

Kč

Kód: 18.017.

www.kosmetika-bubchen.cz

30

Kč

Kód: 80.700., 80.701., 80.702.,
80.703., 80.704., 80.705., 80.706.,
80.707., 80.708., 80.709., 80.710. www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

Péče o pokožku
NATURPRODUKT TEKUTÉ MÝDLO 		
S AKTIVNÍM STŘÍBREM

OCHRANA JATER				

SILYMARIN 250 Mg + VITAMIN D3
(80 + 10 tablet)
·
·
·
·

(500 ml)
čistící tekuté mýdlo s praktickou pumpou
s obsahem pečujících látek: panthenol a vitamin E
nevysušuje a nedráždí pokožku
příjemná vůně
stříbro se pro své antibakteriální vlastnosti 		
používá již od antického Řecka

jedinečná kombinace účinných látek
Sylimarin přispívá ke zdraví jater a imunitního systému
výrazně „MIKRONIZOVÁNO pro vyšší biologickou dostupnost“
mikronizovaný Silymarin má vyšší biologickou dostupnost, proto i větší účinek

Doplněk stravy.

·
·
·
·
·

PIGGY-BANK 10 tablet ZDARMA

novinka

Rocket

ČISTOTA S POMOCÍ AKTIVNÍHO STŘÍBRA

-20%

199 Kč*

159

Kč

Kód: 85.2007

www.naturprodukt.cz

534

Kč

Kód: 15.415.

a
nk

KOMPLEXNÍ PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU

KRÁSNÁ PLEŤ

ZUBNÍ PASTA GLUCADENT AKTIV

MADEMOISELLE AGATHE OMLAZUJÍCÍ
DENNÍ/NOČNÍ KRÉM (30 ml???)

(1 + 1)
·
·
·
·

při paradentóze a zánětech dásní
snižuje krvácivost dásní
s šalvějovým a badyánovým olejem
pro zdravou dutinu ústní

lightbulb

Made in France

vi
no

hand-holding-seedling BIO kosmetika

box-heart výhodné balení

www.naturprodukt.cz

Absolutní novinka na našem trhu, špičková francouzská kosmetika, založená na
regeneračních účincích Helicitherapie (hlemýždího slizu). Buďte bez obav, vše je v
podobě „klasického“ krému nebo séra, ovšem tím veškerá podobnost končí. Vše
je organické, v souladu s úctou k přírodě, ke zvířatům i k zákazníkům. Kosmetika
MADEMOISELLE AGATHE je certifikována společností COSMOS jako BIO kosmetika.

akce

1+1

106

Kč
Kód: 98.6202

www.glucadent.cz

899

Kč

899
Kód: 75.400., 75.401.

Kč

www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

