
Chytré měření teploty

Klinicky přesné měření a jednoduchá obsluha

 Indikátor arytmií

 WHO indikátor hranice hypertenze

 Průměr posledních 3 měření

 Paměť pro 4 osoby pro 120 měření

 Obří display a ovládání jedním tlačítkem

Záruka 3 roky

ZDARMA síťový adaptér

718 Kč

329 Kč

Nakupte v naší lékárně
přípravky Cemio nad 499 Kč
a získejte Koňský gel chladivý 
100 ml ZDARMA!

Léto v České republice bylo velmi parné, a tak 
jsme se rozhodli vycestovat do země, kde alp-
ské štíty poskytují příjemný stín a průzračná le-
dovcová jezera žádoucí osvěžení. Vítejte ve Švý-
carsku!

8 milionů lidí, 26 kantonů, 5 jazyků
Švýcarsko je jedinečnou horskou zemí, která na vel-
mi malém území nabízí obrovskou rozmanitost. Lidé 
v této federativní republice tvořené 26 kantony mluví 
5 jazyky: německy, francouzsky, italsky, retroromán-
sky nebo velmi často neoficiálním dialektem vycházejí-
cím z němčiny „Schwyzerdütsch“. Západ nezapře vliv 
francouzské kultury, na jihu si připadáte jako v Itálii, 
střední a severní část je blízká sousednímu Němec-
ku či Rakousku. A i přes tuto geografickou a kulturní 
rozdílnost si Švýcaři zachovávají obrovský smysl pro 
jednotu a národní hrdost na svá NEJ…

NEJ impozatnější hora Matterhorn
Legendami opředený horský vrchol, jeden z kleno-

Chcete s námi poznat Švýcarsko?
                      Tam je Kamzík doma…

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Nakupte v naší lékárně přípravky Cemio nad 499 Kč
a získejte Koňský gel chladivý 100 ml ZDARMA!

Léto v České republice bylo velmi parné, a tak 
jsme se rozhodli vycestovat do země, kde alp-
ské štíty poskytují příjemný stín a průzračná le-

                     Tam je Kamzík doma…
tů Švýcarska a magnet pro příznivce zimních sportů 
a horolezectví. Vrchol Matterhornu se nachází v nad-
mořské výšce 4 478 m a úchvatný pohled na Matter-
horn získáte výjezdem na horu Klein Matterhorn, na 
jehož vrcholu se před Vámi otevře neuvěřitelné pano-
rama s více než 38 alpskými štíty. Na úpatí hory se 
rozprostírá středisko Zermatt, které patří k nejmaleb-
nějším švýcarským alpským letoviskům.

NEJ lahodnější čokoláda
Už několik století je čokoláda jedním z nejdůležitějších 
obchodních artiklů Švýcarska. V roce 1824 propašo-
val Philippe Suchard do USA kufr plný švýcarských ho-
dinek, prodal je a za výtěžek si založil továrnu na čo-
koládu. O 50 let později napadlo Daniela Petera při-
dat do čokolády kondenzované mléko (vynález Hen-
ri Nestléa), a tak vznikla mléčná čokoláda. Dnes tuto 
sladkost, jíž dodává proslulou jemnost mléko alpských 
krav, vyváží do světa hned několik známých výrobců.

NEJ větší „impérium“ hodinek
Mít na ruce „švýcary“ znamená prestiž a léty vyzkou-
šenou kvalitu. Přitom hodinářské řemeslo pochází 
z Francie – avšak tenkrát, kolem roku 1600, bylo 
Švýcarsko poměrně chudou zemí s levnou pracovní 
silou, a proto se první sériové výroby hodinek zapo-
čaly právě zde. Díky své píli a pracovitosti se Švýca-

ři postupně stali hodinářskou velmocí! Luxusní ho-
dinky mají až 300 miniaturních součástek, ale sa-
motný materiál tvoří pouze malý zlomek z ceny vý-
robku – velmi drahá je totiž přesná a precizní práce 
švýcarských hodinářů.

NEJ větší ekologové
Švýcaři mají blízký vztah k nádherné přírodě, která je 
obklopuje: najdete tu 1 484 jezer, 1 národní park, 
16 přírodních parků a 5 míst zapsaných na sezna-
mu světového dědictví UNESCO. 70% procent země 
tvoří hory a velehory. S šetrným přístupem k přírod-
ním zdrojům se tu setkáte na „každém rohu“ – Švý-
caři např. vynikají příkladným recyklováním. V mno-
ha kantonech musí domácnosti platit daň, jejíž výše 
je určena podle množství odpadu, které popeláři od-
klízejí. Lidé ve Švýcarsku také urazí nejvíce kilometrů 
po železnici a mohou se pyšnit nejpropracovanější 
městskou hromadnou dopravou ve svých metropolích.

Pokračování čtěte uvnitř.

60+15 kapslí +25 % ZDARMA

 Zesílená dávka kolagenu typu I
 Správnou tvorbu kolagenu v organismu

 zajišťuje vitamin C – je zodpovědný
 za jeho dostatečně pevnou strukturu.
 Je proto důležitý pro zdraví kloubních
 chrupavek.

120 tablet + KOŇSKÝ GEL CHLADIVÝ 
                    v hodnotě� 200 Kč 500ml ZDARMA

 Silná kombinace osvědčených látek
 N-acetylglukosamin, kolagen typu II a vitamin C
 Vitamin C je důležitý pro správnou tvorbu kolagenu
 v organismu, a tedy pro udržení dobrého stavu
 kloubních chrupavek

 Koňský gel obsahuje vyváženou kombinaci
 25 bylinných extraktů dle tradiční švýcarské
 receptury

Tento teploměr přináší revoluční, velmi komfortní způsob měření, 
který ocení nejen maminky malých dětí. Měří totiž pomocí přesné 
sondy, která je citlivá na infračervené záření. Při měření přístroj vůbec 
nepřichází do styku s tělem pacienta. Stačí jej přiblížit asi 5 cm od 
čela a stisknout tlačítko. Měření je hotové během pouhé vteřiny, 
a hlavně – je velmi přesné a hygienické. Teplotu můžeme snadno 
změřit i u spícího člověka, aniž bychom ho kvůli tomu museli budit. 
Kromě měření teploty těla můžeme Cemio Metric 308 Smart využít 
i k měření teploty na povrchu předmětů. Snadno a bez použití 
rukou a úst poznáme, zda má voda ve vaničce či kojenecká strava tu 
správnou teplotu!

pro tento měsíc

PRAVIDLA:
Akce se vztahuje na všechny přípravky značky CEMIO. Podrobná pravidla a přehled přípravků s bližším popisem najdete na www.cemio.net 
nebo Vám rádi dáme při Vaší návštěvě Katalog Cemio produktů.

Délka trvání akce: do 30. 11. 2015 nebo do vyprodání zásob.
Organizátorem akce je společnost Cemio Switzerland s.r.o., se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, Hradec Králové, 500 02. Ceny uvedené v tomto 
letáku jsou akční ceny naší lékárny. Mohou se lišit od cen v jiných CEMIO Partnerských lékárnách. 

AKCE!

Matterhorn v kantonu Wallis.

V letošním roce se k Matterhornu vydají 
i výherci Jarní soutěže s Kamzíkem! Věříme, 

že i pro ně to bude nezapome-nutelný zážitek!

Z nabídky čokolád si ve Švýcarsku vybere každý.

Hodinky jsou tím nejhodnotnějším suvenýrem, který si ze 
Švýcarska můžete přivézt.

Thunersee v oblasti Berner Oberland.

Bezkontaktní teploměr 
Metric 308 SMART

„Uchvátil nejen nás, 
ale i děti. Měří s ním sebe 
i všechno okolo: plyšáky, 

panenky i dědečka.“

„Rychlý, přesný 
a do 1 sekundy změří teplotu 
mého dítěte ve dne i v noci.“

NEJLÉPE HODNOCENÝ 
UŽIVATELI NA INTERNETU

Teploměr byl úspěšně testován v autorizovaném metrologickém středisku K127 Medicton Group.

MIMOŘÁDNÁ CENA PRÁVĚ TEĎ!

1090 Kč

Klouby a kloubní chrupavky Klouby a kosti

Měření tlaku

NÁŠ TIP

Chcete s námi poznat Švýcarsko?

ři postupně stali hodinářskou velmocí! Luxusní ho-

1790 Kč
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Švýcarský klíčŠvýcarský klíčŠvýcarský klíčŠvýcarský klíčŠvýcarský klíč
k Vašemu zdraví

Dny CEMIO

92

289 Kč

599 Kč

799 Kč
1390 Kč

Lékárna Herba
Bystřice nad Olší 496

Tel.: 558 352 179

www.HERBA-LEKARNA.cz

Přinášíme Vám skvělé nabídky a spoustu 
zajímavých informací pro Vaše zdraví!

Vendryně 215

Tel.: 558 350 829



Vyzkoušejte i Vy originál ze Švýcarska!

Jediný multivitamin obohacený
o unikátní sílu zázvoru!
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 Zesílený obsah ginkga (60 mg) v kombinaci
 se speciální látkou DMAE a s hořčíkem

 Ginkgo pro lepší prokrvení a paměť
 Hořčík pro zdravou nervovou a psychickou činnost

60+30 tablet +50 % ZDARMA
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Zesílený obsah ginkga (60 mg) v kombinaci
 se speciální látkou DMAE a s hořčíkem
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Nakupte v naší lékárně přípravky Cemio nad 499 Kč
a získejte Koňský gel chladivý 100 ml ZDARMA!

299 Kč 193 Kč

199 Kč

195 Kč

159 Kč

NOVINKY
Jediný multivitamin obohacený

o unikátní sílu zázvoru!

155 Kč

Hlíva ústřičná s rakytníkem
a sibiřským ženšenem

Echinacea obohacená o vitamin C,
s výbornou příchutí máty!

Kč 190 Kč

Zinek podporuje funkci
imunitního systému. 
Účinné látky 
vitamin C a zinek
jsou navíc ukryté 
v mikrokapsulkách, 
které mají různou tloušťku 
obalu, a tak se v organismu 
rozpouštějí postupně 
v předem daných
intervalech.

Zinek podporuje funkciZinek podporuje funkciZinek
imunitního systému. 
Účinné látky 

Nakupte v naší lékárně přípravky Cemio nad 499 Kč
a získejte Koňský gel chladivý 100 ml ZDARMA!

NEJ zodpovědnější vztah ke zdraví
Švýcaři se příkladně starají o svá těla i duši. Udržují se 
v dobré kondici a navzdory kuchyni, kde hrají velkou roli 
vynikající (avšak vysoce tučné) sýry, jsou většinou štíhlí. 
Jednoznačně preferují potraviny místní produkce a co 
nejvíce přírodní. Zajímavostí je, že např. tolik oblíbené 
müsli pochází právě ze Švýcarska. Vynalezl jej okolo 
roku 1900 švýcarský lékař Bircher-Benner pro pacienty 
ve své nemocnici, kde strava bohatá na čerstvé ovoce 
a zeleninu tvořila stěžejní část léčby.

NEJ vyspělejší zdravotnictví
Jednou z oblastí, kde Švýcarsko oplývá superlativy, je zdra-
votnictví. Existuje zde spousta celosvětově uznávaných kli-
nik s vysokým renomé a specializovanými metodami léčby. 
Vedle toho je zde v posledních letech patrný také stá-

le větší příklon k přírodním způsobům léčby a celostní 
medicíně, které mají zejména ve frankofonních tradičně 
katolických regionech Freiburg, Wallis, Appenzell boha-
tou tradici. V tomto směru právě Švýcarsko může nabíd-
nout velmi jedinečné spojení tradičních přírodních 
receptur pocházejících z ryzí alpské přírody a vy-
spělé farmaceutické technologie. A odráží to ostat-
ně i postoj, který tolik charakterizuje obyvatele této po-
zoruhodné alpské země: respekt a obdiv k přírodě a zá-
roveň touha po dokonalosti a bezchybném fungování.

Máme radost, že přípravek Cemio KAMZÍK® pro 
Vás vyrábíme právě ve Švýcarsku. Díky tomu mů-
žeme garantovat jeho mimořádnou kvalitu od vý-
zkumu, přes zpracování do podoby kapslí až po 
finální výstupní kontrolu.

Zdroj: Cemio Switzerland
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30+10 tablet +33 % ZDARMA

80+40 tablet +50 % ZDARMA

30+10 tablet +33 % ZDARMA

60+30 tablet +50 % ZDARMA

30+10 kapslí +33 % ZDARMA

60+30 tablet +50 % ZDARMA 60+6 kapslí +10 % ZDARMA

100 20 30 40 50 %100 20 30 40 50 %

Jediný v ČR se zesílenou dávkou čistého  
kolagenu NC I® a NC II® a vitaminem C

*99 % pozitivních odpovědí 
Zdroj: Cemio Switzerland: Spotřebitelská studie Kamzík, červenec 2014.

Vitamin C je důležitý pro správnou tvorbu 
kolagenu v kloubních chrupavkách.
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Špičkový kolagen

vazy a šlachy
pro Vaše klouby,

Pomáhá zachovat 
výkonnost při sportu

Mám pocit dobré kvality života

Pomáhá mi zachovat výkonnost  
při každodenních aktivitách

Mám pocit dobré kondice svých kloubů 

„Mám radost ze svých 99 % spokojených zákazníků!“

99 %* uživatelů potvrdilo 
spokojenost s přípravkem Cemio Kamzík®

ENERGIE, METABOLISMUS
A PSYCHICKÁ PODPORA

PAMĚŤ A PROKRVENÍ SRDCE, MOZKOVÁ ČINNOST A ZRAK
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169 Kč

- Vitaminy A, C a D3 přispívají ke správné funkci imunitního systému.

- Sibiřský ženšen pro podporu imunity a psychické i fyzické odolnosti.

- Navíc se selenem pro podporu imunity a inulinem z čekanky.

- Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.- Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.

Tradiční sýr Tete de Moine – Mnichova hlava.

Švýcarsko je domovem předních farmaceutických pracovišť, 
univerzit a výrobních závodů, kde přicházejí na svět přípravky 
pro péči o zdraví té nejvyšší kvality. 

389 Kč

60 kapslí

 Nenasycené mastné kyseliny EPA a DHA
 pro zdravé srdce

 DHA pro podporu mozkové činnosti a zdravý zrak
 Pro dosažení účinku užívejte 250 mg denně
 Díky citronové příchuti bez pachu z ryb

60+60 kapslí +100 % ZDARMA

pro podporu imunity!

Zázvor lékařský
(Zingiber officinale)
je již více než 3000 let
využíván v tradiční čínské
a indické medicíně.
Má blahodárný efekt
na imunitu, dýchací
cesty, srdce a trávení.
Navíc podporuje vitalitu
a má antioxidační
účinky.

Rakytník řešetlákový
(Hippophae rhamnoides)
je trnitý až 6 m vysoký keřovitý
strom. Původně pochází
z Ruska a na Sibiři jej lidé
nazývali “sibiřským zázrakem“.

7 kmenů, 7 miliard bakterií, selen 
pro podporu imunity a navíc inulin

Jediné „céčko“ s 500mg vitaminu C 
se zinkem a technologií postupného 

uvolňování!

329 Kč

169 Kč149 Kč 259 Kč

163 Kč139 Kč

179 Kč
169 Kč

129 Kč

(373 Kč / 299 Kč)

(349 Kč / 299 Kč)

 Koenzym Q10 je důležitou 
 součástí každé buňky lidského organismu

 Vysoce vstřebatelný koenzym Q10 30 mg nebo 60 mg
 Biotin přispívá ke správnému energetickému

 metabolismu a činnosti nervové soustavy
30mg   30+30 kapslí +100% ZDARMA
60mg   30+30 kapslí +100% ZDARMA (244 Kč / 219 Kč)


