Akční

LÉKÁRNA
Platnost podzimní akční nabídky

leden/únor**

zklidnění

box-heart podpora hubnutí

KE KONTROLE HMOTNOSTI		

HOŘČÍK S LÉČIVÝMI BYLINAMI

NATURPRODUKT IZOFET SLIM 			
KE KONTROLE HMOTNOSTI 			

IQ MAG RELAX TOBOLKY

(30 kapslí)
· hořčík přispívá k normální činnosti 		
nervové soustavy a k normální psychické
činnosti
· mučenka napomáhá zvládat stres 		
a usnadňuje spánek
· heřmánek přispívá k pozitivní náladě
a podporuje relaxaci a kvalitu spánku
· meduňka přispívá ke kognitivnímu 		
a duševnímu zdraví a napomáhá 		
pozitivní náladě

-25%

196

Kč

sleva

65 Kč
Kód: 15.6200

www.naturprodukt.cz

box-heart

Heart

Doplněk stravy.

261 Kč*

Doplněk stravy.

(30 kapslí)
· černý pepř přispívá ke kontrole 				
tělesné hmotnosti
· rohovník a mořská řasa ruducha 				
přispívají k pocitu sytosti
· mořská řasa kelpa přispívá ke kontrole				
tělesné hmotnosti a podporuje hubnutí
· obsažená chia semínka dodávají 				
organismu bílkovinu
· gymnéma lesní přispívá 					
ke kontrole tělesné hmotnosti

novinka

149

Kč

Kód: 15.0061

www.naturprodukt.cz

box-heart

mega sleva

20 ml zdarma

KOMPLEXNÍ PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU		

PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST			

GLUCADENT AKTIV ZUBNÍ PASTA

NATURPRODUKT ECHINACEOVÉ KAPKY

(95 g)
· při paradentóze a zánětech dásní
· snižuje krvácivost dásní
· s šalvějovým a badyánovým olejem
· pro zdravou dutinu ústní
· chrání před vznikem zubního kazu

(30 + 20 ml zdarma)					
· přispívají k přirozené obranyschopnosti a normální funkci imunitního 		
systému
· obsahují výtažek z kořene 						
Echinacea pallida (třapatka bledá)
· kořen v biokvalitě

sleva

sleva

109 Kč*

49

71 Kč

-55%
Kč

177 Kč*

Kód: 15.37.

www.glucadent.cz

106

Doplněk stravy.

60 Kč

20ml
ZDARMA

Kč

Kód: 15.800.

www.naturprodukt.cz

**Platnost akční nabídky: 10. 1. – 28. 2. 2022 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.

trávení

zdraví
Mortar-pestle

VIRÓZA, NACHLAZENÍ

Made in Germany

vitamin C

box-heart

			

játra + imunita

ÚČINNÁ OCHRANA JATER				

ADDITIVA VITAMIN C 1 000 mg
ZITRONE/BLUTORANGE (20 tablet)

SILYMARIN FORTE – IMUNITNÍ SYSTÉM

(40 tablet) 		
· ostropestřec mariánský přispívá ke zdraví jater, trávení a čištění 		
organismu, napomáhá udržení normální hladiny cukru v krvi 			
a zdraví srdce
· vitamin D přispívá k udržení normálních svalových funkcí, kostí, zubů 		
a normální funkci imunitního systému
· mikronizace účinných látek zvyšuje biologickou dostupnost přípravku

· při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových 		
a jiných infekcích
· vhodný během těhotenství a v období kojení
· vhodný také pro kuřáky a sportovce
· s příchutí citronu a červeného pomeranče
· na českém trhu přes 20 let
1 000 mg vitaminu C
v každé tabletě

93

-25%
Kč

Kód: 60.6., 60.7.

www.naturprodukt.cz

70 Kč
280 Kč*

-25%

210

Kč

Kód: 15.414.

www.naturprodukt.cz

baby-carriage vhodné pro děti

NATURPRODUKT ŘADA PRO DÝCHACÍ CESTY		

NATURPRODUKT KAPKY PRO NATURPRODUKT SIRUP PRO
DĚTI NA DÝCHACÍ CESTY 			
DÝCHACÍ CESTY A KLIDNOU
(50 ml)
NOC (200 ml)
· vhodné pro děti od jednoho roku, mládež,
dospělé i seniory
· květ lípy napomáhá pocení a příznivě
ovlivňuje spánek
· neobsahují alkohol

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

baby-carriage vhodné od jednoho roku

baby-carriage vhodné od jednoho roku

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
baby-carriage

sleva

sleva

177 Kč*

30 Kč

-17%

147

Kč

Doplněk stravy.

ml

sleva

200
ml

Kód: 15.298.

179 Kč*

148

Kód: 15.297.

30 Kč
-17%

Kč

Doplněk stravy.

30 Kč
50

vhodné od tří let

50
ml

179 Kč*

148

Kód: 15.294.

-17%

Doplněk stravy.

124 Kč*

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

31 Kč

sleva

Doplněk stravy.

sleva

Kč

www.naturprodukt.cz

Akce platí do 28. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob.

ústní hygiena

imunita
PIGGY-BANK

kapky forte

box-heart sleva

PŘI POTÍŽÍCH SE ZAŽÍVÁNÍM

PÉČE O ZUBNÍ KARTÁČEK			

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÉ
KAPKY FORTE (200 ml)

GLUCADENT DEZINFEKCE NA ZUBNÍ
KARTÁČKY (100 ml)

· benedikt přispívá k normálnímu 		
trávení a normální činnosti 			
dýchacího systému
· angelika přispívá k normálnímu 		
trávení, podporuje chuť k jídlu 		
a činnost jater, napomáhá 			
normálním funkcím žaludku 			
a činnosti dýchacího systému
· hořec osvěžuje tělo a napomáhá 		
normálnímu trávení
· hořký pomeranč pozitivně ovlivňuje 		
metabolismus lipidů a podporuje 		
chuť k jídlu
· yzop podporuje normální stav kostí 		
a kloubů a normální funkce 			
dýchacího systému
· puškvorec osvěžuje tělo 			
a normalizuje trávení

-17%

304

Kč

sleva

50 Kč
Doplněk stravy.

366 Kč*

· antibakteriální a antiseptické účinky
· zabraňuje nežádoucímu množení bakterií 				
na zubním kartáčku
· s přírodním eukalyptovým a jedlovým olejem

sleva

251Kč*

62 Kč

Kód: 15.713.

201

www.naturprodukt.cz

Mortar-pestle

-20%
Kč

Kód: 15.381.

mikronizováno

www.naturprodukt.cz

Badge-check

novinka

PODPORA PŘIROZENÉ OBRANYSCHOPNOSTI

PROBIOTIKA				

ZIBESIL – ZINEK + BETAGLUKAN
+ SILYMARIN (30 kapslí)

NATURPRODUKT MULTIVITAMIN
TABLETY + INULIN (30 tablet)

· silymarin podporuje přirozenou obranyschopnost 		
a odolnost a spolu se zinkem přispívá k normální činnosti
imunitního systému
· mikronizace účinných látek zvyšuje biologickou 		
dostupnost přípravku

· obsahuje komplex 12 vitaminů a prebiotickou 		
vlákninu inulin
· složení: vitamin C, niacin, vitamin E, vitamin B5, 		
vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, vitamin A, kyselina
listová, biotin, vitamin D, vitamin B12, inulin

Heart

139 Kč*

-17%

115

Kč

Kód: 15.4220

www.naturprodukt.cz

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

novinka

109

kaps.

Kč

Kód: 15.629.

www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

krása

péče o pokožku
hand-holding-seedling

biokosmetika

Badge-check tip měsíce

Made in France

PÉČE O OBLIČEJ

DÁREK NEJEN NA VALENTÝNA		

MADEMOISELLE AGATHE 		
SÉRUM NA OČNÍ OKOLÍ (30 ml)

NATURPRODUKT MÝDLO + SIRUP Z LÁSKY

· založeno na regeneračních účincích hlemýždího filtrátu
· organický produkt, vyroben v souladu a s úctou k přírodě, ke zvířatům
i zákazníkům
· vyrobeno ve Francii

Rocket

(250 ml)
· zamilovaná dvojice sirupu Z lásky a Naturprodukt mýdla
· obdarujte svoji milovanou osobu mýdlem a sirupem z lásky
· vyrobeno z růže
· manufakturní výroba
skvělé jako
valentýnský DÁREK

novinka

sleva

1049 Kč*

200 Kč

849

Kč

Kód: 75.405.

www.naturprodukt.cz

baby-carriage vhodné pro děti

200

Kč

Kód: 98.6219

www.naturprodukt.cz

baby-carriage vhodné pro děti

Made in Germany

OCHRANA PŘI MRAZU A VĚTRU

RYCHLÉ MĚŘENÍ TEPLOTY			

BÜBCHEN OCHRANNÝ KRÉM 		
DO KAŽDÉHO POČASÍ (75 ml)

BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚR AGU NC8

· chrání pokožku před negativním působením počasí
· vhodný do větru, chladu a mrazu
· stabilizuje vlhkost v pokožce a předchází 			
vysoušení vlivem počasí
· obsahuje mandlový olej a bambucké máslo

·
·
·
·

bezdotykový
měření za 1 sekundu
vysoká přesnost měření
barevná a zvuková signalizace

sleva

105 Kč
-30%

-10%

Bübchen Blaue Linie _ Wind & Wettersleva
Creme
HELIUM.K.ESPACH.2016

109 Kč*

76

Kč

33 Kč

Kód: 18.014.

1050 Kč*

www.bubchen.cz

945

Kč

Kód: 95.002.

www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

