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NEDOSTATEK VITAMINŮ
RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM (100 ml)
• krém proti předčasnému stárnutí buněk
s vitaminy A, B6 a E
• redukuje vrásky i jemné linky v obličeji
• intenzivně podporuje regeneraci buněk

Vitaminový
koktejl pro
vaši pleť!

Vitamin E je nejlepší
přírodní antioxidant.
Zbavuje pokožku
volných radikálů a
tím zmírňuje proces
stárnutí a redukuje
jemné vrásky.

VÝHODNÉ

100ml balení

ADDITIVA MULTIVITAMIN ŠUMIVÉ TABLETY (20 šum. tbl.)
• 10 základních vitaminů
• 23 let na českém trhu
• ideální k doplnění pitného režimu
• s příchutí pomeranče nebo tropického ovoce

DOKONALÁ
CHUŤ

Doplněk stravy.

STOP VRÁSKÁM

Made in Germany

393 Kč*

279 Kč

108 Kč*

-114 Kč

-21 Kč

87 Kč
Made in Germany

www.rugard.cz

OTEKLÉ NOHY,
NATEKLÉ PRSTY
FORFEMINA - PŘÍPRAVEK NA ODVODNĚNÍ
TĚLA (30 kapslí)
• pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
• přispívá k detoxikaci organizmu
• brání vzniku otoku dolních končetin
• s extraktem z klikvy velkoplodé a kopřivy

POUZE
1 KAPSLE
DENNĚ

Důsledkem
zadržování vody v
těle je pocit plnosti
a těžkosti, přibývání
na váze, otoky nohou,
nadměrné pocení.
Často dosáhneme
nápravy, v tomto
případě odvodnění
těla, přírodní cestou,
například bylinkami.

www.additiva.cz

KRÁSNÁ POKOŽKA
COLLALLOC - 100% BIOAKTIVNÍ
MOŘSKÝ KOLAGEN (60+30 sáčků)
• zlepšuje pokožku, strie, celulitidu
• posiluje vlasy, nehty, zuby
• zesvětluje pigmentové skvrny
• snižuje bolesti kloubů
• zlepšuje pružnost vazů a šlach
• zrychluje regeneraci po zátěži

2+1

ZDARMA

KA
NOVINz TV

Doplněk stravy.

242 Kč* -53 Kč

189 Kč
www.naturprodukt.cz

Doplněk stravy.

znáte

1 797 Kč* -599 Kč

1 198 Kč
www.collalloc.com
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. 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.

ŽÁDNÉ SLZY PŘI KOUPÁNÍ

PÉČE PRO DĚTI OD NAROZENÍ

BÜBCHEN KIDS ŠAMPON A SPRCHOVÝ GEL (230 ml)
(různé druhy: 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

BÜBCHEN BABY KRÉM NA OPRUZENINY (150 ml)
• ideální na prevenci opruzenin
• napomáhá doznívání podráždění a zánětů a
zároveň také pečuje o pokožku v oblasti plenek
• dobře se roztírá a lehce se odstraňuje
• obsahuje: oxid zinečnatý, včelí vosk, bambucké
máslo, slunečnicový olej a panthenol
• ideální na noc

Opruzeniny
postihují nejen
děti v kojeneckém
a batolecím věku,
ale mohou být
problémem i celé
řady dospělých
jedinců, přičemž
muži jsou k
opruzeninám
náchylnější nežli
ženy.

S přírodními
ÚČINNÝMI
LÁTKAMI

JIŽ OD
NAROZENÍ

Made in Germany

107 Kč*

-21 Kč

86 Kč

126 Kč*
www.kosmetika-bubchen.cz

KRVÁCENÍ DÁSNÍ, PARODONTÓZA
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

-32 Kč

94 Kč

www.kosmetika-bubchen.cz

SVALOVÉ KŘEČE
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

Parodontóza je zánět,
který se objevuje v
oblasti dásně v místě,
kde těsně přiléhá k zubu.
Má tendenci šířit se
směrem ke kořeni zubu.

92 Kč*

135 Kč*

-23 Kč

104 Kč

69 Kč

-31 Kč

Doplněk stravy.

www.zdrovit.cz

www.glucadent.cz

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB DÁRKOVÝCH BALENÍ. SEZNAM LÉKÁREN NALEZNETE NA ZADNÍ STRANĚ.

VAGINÁLNÍ MYKÓZY, VÝTOK

ZAPOMEŇTE NA KRUHY
POD OČIMA

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 a
Candida Blastomyces

RUGARD HYALURON KRÉM PRO OČNÍ OKOLÍ (15 ml)
• intenzivní hydratace
• efektivně bojuje proti prvním
příznakům stárnutí
• mírní kruhy pod očima

278 Kč*

-42 Kč
Zdravotnický prostředek.

236 Kč
Made in Germany

203 Kč*

Pokožka okolo očí je
velmi citlivá, takže vše,
co jí škodí, se na ní
projeví velmi výrazně.
Kruhy pod očima se
vytvoří v případě, že je
průtok krve a lymfy v
těchto oblastech něčím
omezen.

-64 Kč

139 Kč

www.zdrovit.cz

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE

www.rugard.cz

SUCHÁ A CITLIVÁ PLEŤ
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
• má zklidňující účinek, jemně regeneruje
• dermatologicky testováno
• bez parabenů, parfému
a barviva

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÝ ELIXÍR (250 ml)
• jasan mannový pomáhá udržovat zdraví
trávicího traktu a střevní pasáž
• šafrán setý napomáhá relaxaci a udržení
pozitivní nálady
• hořec žlutý povzbuzuje tělo a napomáhá
pohodlnému trávení
• andělika lékařská napomáhá zdraví jater,
udržení správné kyselosti žaludku
• zázvor napomáhá zdraví trávicího a
oběhového systému, má vliv na hladinu
krevního cukru

Doplněk stravy.

Směs různých léčivých bylin byla
rodinným vlastnictvím, ale upadla
v zapomenutí. Teprve v 18. století
byla receptura inovována dvěma
švédskými lékaři, rektorem medicíny
Dr. Clausem Samstem a Dr. Urbanem
Hjarnem. Dr. Samst celý život užíval
elixír připravený ze směsi těchto
bylin a dožil se údajně 104 let, kdy
nešťastnou náhodou spadl z koně.

Made in Germany

371 Kč*

-92 Kč

339 Kč*

279 Kč

289 Kč

-50 Kč
www.naturprodukt.cz

www.rugard.cz

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB DÁRKOVÝCH BALENÍ. SEZNAM LÉKÁREN NALEZNETE NA ZADNÍ STRANĚ.

Infolinka: 800 11 44 88

ENERGIE PRO CELOU RODINU
INTACT SÁČEK HROZNOVÝ CUKR ZAHRADNÍ MIX (75 g)
• směs pastilek z hroznového cukru
• příchutě: višeň, černý rybíz, jahoda a jablko
• bez lepku a laktózy

DOKONALÁ
CHUŤ OVOCE

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

242 Kč*

-43 Kč

199 Kč

Made in Germany

-10 Kč

50 Kč*

40 Kč

D-glukóza je nezbytná pro fungování
lidského těla; je základním a nejrychlejším
zdrojem energie pro všechny tělesné tkáně.
Pro některé lidské buňky, zejména pro
buňky mozku a červené krvinky, je glukóza
jediným zdrojem energie, bez kterého se
neobejdou.

Doplněk stravy.

JEDINEČNÁ
KOMBINACE
NA TRHU

www.naturprodukt.cz

PRO ZDRAVÉ ZOUBKY
LACALUT DĚTSKÁ ZP (4-8+) + PŘESÝPACÍ HODINY
• určená speciálně pro období výměny mléčných zubů za trvalé
• zpevnění a mineralizace zubů působením vysoce účinného
aminfluoridu (500 ppm)
• jemné čištění a zaručená ochrana před zubními kazy
• příjemná mentolovo-mátová příchuť
PŘESÝPACÍ

HODINY JAKO
DÁREK

www.naturprodukt.cz

PROFESIONÁLNÍ
PINZETA NA KLÍŠŤATA
NIPPES SOLINGEN PINZETA NA KLÍŠŤATA (1 ks)
• vhodná pro odstraňování klíšťat u lidí i zvířat
• zahnutý hrot pro lepší uchopení klíštěte
• vyrobena z nerezové oceli nejvyšší kvality
Zuby by se měly čistit minimálně dvakrát
denně po dobu alespoň tří minut. Pro
děti jsou vhodnou pomůckou přesýpací
hodiny, aby jim čištění lépe ubíhalo.
Made in Germany

69 Kč*

59 Kč

199 Kč

-10 Kč
www.lacalut.cz

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. 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.

