
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.

PŘÍRODNÍ CESTOU PROTI
KAŠLI A NACHLAZENÍ

UCPANÝ NOS? ALERGICKÁ RÝMA?

Ušetříte: 35 Kč

140 Kč
175 Kč*

Ušetříte: 22 Kč

87 Kč
109 Kč*

MUCOPLANT ROZTOK S JITROCELEM (100 ml)

• jitrocel kopinatý přispívá ke zdraví dýchacího 
systému

• pro děti od 1 roku
• neobsahuje sladidla

DR. THEISS AQUA MED NOSNÍ SPREJ (20 ml)
• ke zmírnění příznaků rýmy 
• uvolňuje ucpaný nos, zvlhčuje nosní sliznici
• s jedinečnou léčivou vodou s obsahem mi-

nerálů z léčebného pramene Augusta
• bez konzervačních látek 
• 2 varianty: pro děti od 2 let a pro dospělé     

(s dexpanthenolem, kyselinou hyaluronovou 
a eukalyptovým olejem)
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Kód: 05.522., 05.523. Kód: 05.806.

-20 %
-20 %

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Vitaminový 
koktejl pro 
vaši pleť!

3 v 1!
reparuje, 

čistí, chrání

INTENZIVNĚ 
PROHŘEJE!

NOVINKA!

www.dr-theiss.cz www.mucoplant.cz

www.lacalut.cz

BEZPEČNÉ BĚLENÍ ZUBŮ

Ušetříte: 24 Kč

96 Kč
120 Kč*

LACALUT WHITE & REPAIR ZUBNÍ PASTA (75 ml)

• medicinální péče o zuby a ústní dutinu
• bělicí zubní pasta při sklonu k parodontóze
• bělí a reparuje zubní sklovinu
• bez peroxidů

Kód: 33.222.

Made in Germany

BOLEST SVALŮ
A KLOUBŮ

Ušetříte: 39 Kč

155 Kč
194 Kč*

ALLGA SAN MOBIL KRÉM (50 ml)

• na bolestivé svaly, klouby, páteř a záda
• s kosodřevinovým olejem a kostivalem
• vhodný k preventivnímu prohřátí svalů
• pomáhá při terapii natažených svalů        

a přetěžovaných kloubů

Kód: 06.123.

-20  % www.allgasan.cz

STOP VRÁSKÁM!

Ušetříte: 46 Kč

183 Kč
229 Kč*

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM (50 ml)

• krém proti předčasnému stárnutí buněk
• redukuje vrásky i jemné linky v obličeji
• intenzivně podporuje
 regeneraci buněk
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Kód: 80.1.

-20 %
-20 %www.rugard.cz

PRO DĚTI 
od 2 let!

PRO DĚTI 
od 1 roku!

-20 %

NATEKLÉ PRSTY? OTEKLÉ NOHY?

Ušetříte: 47 Kč

186 Kč
233 Kč*

FORFEMINA – PŘÍPRAVEK NA ODVODNĚNÍ TĚLA (30 kapslí)

• pomáhá při odstraňování přebytečné vody z těla
• brání vzniku otoků dolních končetin
• přispívá ke zdraví vylučovacího systému
• obsahuje extrakt z klikvy
 velkoplodé, kopřivy
 a zinek

Kód: 93.148. www.zdrovit.cz

ZNÁTE
Z RÁDIA

A TELEVIZE!
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ČERVENÉ ŽILKY? ZARUDLÁ PLEŤ?

Ušetříte: 106 Kč

422 Kč
528 Kč* Ušetříte: 114 Kč

454 Kč
568 Kč*

BEZ parabenů • BEZ parafinového a silikonového oleje • BEZ parfemace • BEZ barviv

SPECIÁLNÍ DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PLEŤ SE SKLONEM K ZARUDNUTÍ

SIB COUPELIAC DERMATOLOGICKÝ KRÉM (50 ml)

SIB COUPELIAC DERMATOLOGICKÝ GEL
(20 ml)
• mírní pocit horka v zarudlých oblastech
• mírní zarudnutí a viditelnost malých cév
• intenzivně pečuje o tenkou a citlivou pleť

Kód: 04.4991

04.4993

NYNÍ
ZA AKČNÍ

CENU!

NYNÍ
ZA AKČNÍ

CENU!

www.doliva.cz
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Made in Germany

-2
0 %
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• mírní zarudnutí
• zklidňuje citlivou a podrážděnou pleť
• vyhlazuje vrásky a sjednocuje tón pleti
• intenzivně hydratuje pleť
• s UV faktorem OF 15
• působí preventivně proti opakovanému zarudnutí



-20 %
-20 %

STRES? ÚNAVA? VYČERPÁNÍ?

Ušetříte: 103 Kč

207 Kč
310 Kč*

ZDROVIT MAXIMAG HOŘČÍK 375 mg + B6 TOBOLKY 2+1
(100 tob. + 50 tob. ZDARMA)

• přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání
• 375 mg v 1 tobolce + vitamin B6
• pouze 1 tobolka denně
• s příchutí citrónu

Kód: 93.1458

DOPLNĚNÍ ENERGIE

Ušetříte: 10 Kč

38 Kč
48 Kč*

INTACT SÁČEK HROZNOVÝ CUKR TROPIC MIX (75 g)

• pastilky z hroznového cukru
• 1 pastilka obsahuje 89 %
 hroznového cukru
• s příchutí maracuji, citrónu,
 maliny a manga

Kód: 80.62.

Made in GermanyMade in Germany

www.naturprodukt.cz

www.zdrovit.cz

www.hroznovycukr.cz

MOČOVÁ INKONTINENCE? 

Ušetříte: 90 Kč

359 Kč
449 Kč*

FEMINHELP – PRO KONTROLU ÚNIKU MOČI (56 tablet)

• pomáhá obnovit kontrolu nad nechtěným únikem moči 
• přispívá ke zdraví močových cest
• obsahuje sóju, která pomáhá
 udržovat pohodu během
 menopauzy
• jedinečné přírodní složení

• 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

Kód: 93.149.

Limitovaná 

edice

DOKONALÁ
CHUŤ OVOCE!

375 mg
HOŘČÍKU
v každé
tobolce!

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

KNIHA
 „Močová inkontinence”

ke každému balení
ZDARMA!

VITAMINY

Ušetříte: 26 Kč

79 Kč
105 Kč*

ADDITIVA MULTIVITAMIN ORANGE
(20 šum. tbl.)

• multivitaminová směs z 10 navzájem 
 se doplňujících vitaminů
• ideální k doplnění pitného režimu
• vynikající ovocná příchuť pomeranče
• 20 let na českém trhu    

Kód: 61.2.

-25 %

Made in Germany

www.additiva.cz
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Chuť
čerstvých 

pomerančů!

-17 %

TOP PÉČE PRO SUCHÉ, LÁMAVÉ I BARVENÉ VLASY

Ušetříte: 42 Kč

204 Kč
246 Kč*

DOLIVA OLIVOVÉ ŠAMPONY

Kód: 04.476-9.

Made in Germany

www.doliva.cz

Výsledky studie Doliva šamponů 
provedené v kožním sanatoriu v Ústí 
nad Labem MUDr. Hanou Duchkovou, 
Dr.Sc.:

Vlasová kosmetika Doliva svým obsa-
hem nenasycených mastných kyselin 
reparuje suchost kůže ve vlasaté části 
hlavy a přispívá tak ke zmírnění padání 
vlasů.

běžné
šampony

Doliva
šampony

o 42 % více hydratace

Pro
zvětšení
objemu

Pro
barvené

vlasy

Pro
regeneraci

vlasů

Pro
suché

a poškozené
vlasy



*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, www.naturprodukt.cz.Infolinka: 800 11 44 88

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE?
POMALÉ TRÁVENÍ?

Ušetříte: 21 Kč

121 Kč
142 Kč*

Kód: 01.600.

-15 %

-20 %

DR. THEISS SCHWEDENBITTER (100 ml)

• zdroj hořčin přispívá k normálnímu 
procesu trávení

• harmonizuje činnost trávicího traktu
• směs 13 léčivých bylin

NACHLAZENÍ? KAŠEL? KRVÁCENÍ DÁSNÍ?
PARODONTÓZA?

Ušetříte: 21 Kč

85 Kč
106 Kč*

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 

v noci i po vyčištění zubů

Kód: 05.8170

Made in Germany

Made in Germany
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www.dr-theiss.cz

www.mucoplant.cz

Tradiční
švédské kapky
 od Dr. Theisse!

Pro klidný 
SPÁNEK!

-20 %

TOP PÉČE PRO VAŠE JÁTRA

Ušetříte: 61 Kč

243 Kč
304 Kč*

SILYMARIN FORTE S RYBÍZOVÝM OLEJEM (40 tablet)

 silymarin:
• mikronizovaný extrakt z rostliny ostropestřce mariánského
• jeden z nejlépe farmakologicky dokumentovaných rostlinných extraktů
• přispívá k ochraně jater před toxickými účinky
• nemá prokázány žádné vedlejší účinky na lidský organizmus
• přispívá k normální funkci jater a trávení,
 napomáhá pročištění organizmu

Kód: 15.410.

Made in Germany
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www.silymarin.cz

100 mg
silymarinu

v každé
tabletě!

MIKRONIZACE
SILYMARINU

zvyšuje biologickou
dostupnost!

ZUBNÍ PASTA GLUCADENT+ (95 g)
• ryze česká medicinální zubní pasta při problémech 

s krvácivostí dásní a parodontózou
• klinicky ověřený účinek: stahující,
 antimikrobiální, na zánět dásní
• účinné látky: laktát hlinitý, beta-glukan, šalvějový  

a anýzový olej, xylitol, fluorid sodný

www.naturprodukt.cz

VELMI SUCHÁ
A CITLIVÁ PLEŤ?

Ušetříte: 66 Kč

265 Kč
331 Kč*

Kód: 04.425.

-20 %
-20 %

DOLIVA OLIVOVÝ INTENZIVNÍ KRÉM 
S RETINOLEM A VITAMINEM E (50 ml)
• chrání pleť před vysoušením
• podporuje obnovu buněk
• pro velmi suchou pleť 50+
• s extra panenským olivovým 

olejem z Toskánska, shea máslem                      
a panthenolem

Made in Germany

www.doliva.cz

TOP PÉČE PRO DĚTI

Ušetříte: 25 Kč

98 Kč
123 Kč*

BÜBCHEN BABY KRÉM NA OPRUZENINY (150 ml)

• spolehlivě chrání dětský zadeček před vznikem opruzenin
• chrání, regeneruje a ošetřuje namáhanou pokožku
• s přírodními účinnými látkami
• neobsahuje barviva a konzervační látky

Kód: 18.0010

Made in Germany

www.kosmetika-bubchen.cz

50+

VHODNÁ 
PÉČE JIŽ OD 
NAROZENÍ!

Kód: 15.32.

TOP CENA

59 Kč*




