
HRAJTE 
O 100×

PRO VAŠE 
KLOUBY!

Úspěšně testován v pořadu ČT 
Černé ovce 9. 3. 2016 - podívejte se!Černé ovce 9. 3. 2016 - podívejte se!

80+40 tablet +50 % ZDARMA 
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Chystáte se za sluníčkem?
Díky Cemio Betakarotenu bude 
Vaše opálení zdravé! 

  Zdroj vitaminu A pro udržení zdravé pokožky.
  Biotin přispívá k dobrému stavu a krásnému 
vzhledu pokožky a vlasů.

Cemio KAMZÍK 
s Jarní soutěží!
Podělte se o radost z každého 
skoku! Užijte si luxusní péči v největších 
termálních lázních ve Švýcarsku a získejte 
navíc 1 měsíc kúry ZDARMA. 
Více informací najdete uvnitř.

 Vyzkoušejte
Cemio DENT 
kartáčky! 

  Značková zakulacená vlákna DuPont-Tynex.®

  Malá hlavička odpovídá moderním trendům 
v čištění chrupu.
  Rukojeť s protiskluznou úpravou.
  Varianty SOFT a ULTRASOFT.
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180+90 kapslí 
+50 % ZDARMA 

  Velmi silná kombinace osvědčených látek, obohacená o oblíbený 
kolagen I a II a vitamin C.

  Vitamin C je důležitý pro správnou tvorbu kolagenu a pro podporu 
zdravých chrupavek.

Automatický digitální 
tonometr za skvělou 
cenu!

  Klinicky přesné měření 
krevního tlaku.

  Jednoduchá obsluha.

ZDARMA: Síťový adaptér

Akce se vztahuje na všechny přípravky značky 
CEMIO. Podrobná pravidla a přehled přípravků 

s bližším popisem najdete na www.cemioklub.cz 
nebo Vám rádi dáme při Vaší návštěvě katalog 

Cemio produktů.

Délka trvání akce: 
do 31. 5. 2016 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.

Komfortní tlakoměr
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Bezkontaktní ultrarychlý teploměr

  Nejpohodlnější a nejrychlejší způsob 
měření teploty (do 1 sekundy!).

  Vysoce přesná bezkontaktní 
infračervená technologie SMART.

  Pro měření teploty těla i okolních 
předmětů ze vzdálenosti 5–8 cm.

  Jednoduché ovládání.

Vysoká účinnost pro kloubní chrupavky

Na�� ���O���NÉ n��í���
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Čísla ze zvýrazněných políček posílejte do 31. 5. 2016 
na e-mailovou adresu info@cemio.net nebo na adresu 
Cemio Switzerland, s. r. o., poštovní přihrádka č. 17, 

Durychova 972, 142 00 Praha a do předmětu 
zprávy uveďte „Cemio SUDOKU“. Připojte také svoji 

kontaktní adresu, která je nutná z důvodu zaslání 
výhry. Podrobná pravidla soutěže naleznete na adrese: 

www.cemio.net/sudoku

AKCE: Nakupte přípravky CEMIO nad 399 Kč 
a získejte digitální teploměr Metric 302 ZDARMA!

Přinášíme Vám jarní tipy
pro Vaše zdraví!

Přijďte si k nám pro DÁREK! 
Nakupte přípravky CEMIO nad 399 Kč 
a získejte teploměr Metric 302!

Akce platí do 31. 5. 2016.

Matterhorn, sv. Mořic, Ženevské jezero – to 
jsou nejznámější destinace Švýcarska, které 
nechybí v žádném z turistických průvodců. 
Švýcarsko ale dokáže nabídnout mnohem 
víc. Doslova každé údolí, jezero, město či 
vesnička Vás překvapí úchvatným výhledem, 
čistotou, malebností a špičkovými službami. 
Jedním slovem DOKONALOSTÍ. A ještě jedno 
slovo je pro Švýcarsko typické – PESTROST. 
Na východě se potkáte s francouzskou hra-
vostí, na jihu si vychutnáte malý kousek Itálie 
a v samotném středu na Vás dýchne historie 
a původní farmářská tradice. A právě sem si 
Vás dovolíme pozvat…

Rütli: kolébka Švýcarska
Louka Rütli je považována za kolébku švýcarské kon-
federace. Právě tady se začaly 1. srpna 1291 psát dě-
jiny Švýcarska. Malá svažitá pastvina vklíněná na úpatí 

Švýcarsko: ráj pro Vaši dovolenou…
strmých skal nad Lucernským jezerem se onoho dne 
stala dějištěm památného setkání delegátů tří kanto-
nů (Schwyz, Uri, Unterwalden) za účelem uzavření 
prvního spříseženství (konfederace) proti rozpínavým 
Habsburkům. Dnes je Rütli poutním místem, pastvinou 
se zvonícím stádem krav a výletní restaurací, ale vy-
cházka k cíli stojí za to – už jen proto, ji můžete spojit 
s vyhlídkovou plavbou parníkem po průzračném jezeře 
Urnersee, které je rájem surfařů.

Lucern: nejkrásnější město Švýcarska
Milovníci památek musí zavítat do Lucernu. Proslu-
lý Kapellbrücke (kapličkový most), nejstarší dřevě-
ný most v Evropě, Staré město s hrázděnými domky 
s malovanými průčelími, městské hradby s výhledem 
na jezero a okolní alpské štíty, ale třeba i návštěva 
dopravního muzea – nejoblíbenějšího ze všech švý-
carských muzeí, kterou stoprocentně uděláte radost 
svým dětem – to vše dělá z Lucernu město, které vám 
navždy zůstane v srdci.

Hora Pilatus
Ve Švýcarsku asi těžko naleznete jinou horu, která by 
byla obklopena tolika legendami, jako Mount Pilatus. 
Zvláště oblíbení jsou zde draci, kteří zde prý žijí od ne-
paměti. Na impozantní vrchol nad Lucernem vede nej-
strmější horská železnice na světě (sklon 48 stupňů) 
nebo lanovka s panoramatickými gondolami. A výhle-
dy z výšky 2128 m n. m. jsou opravdu dechberoucí!

A pokud by vás po výšlapech do hor či toulkách staro-
bylými uličkami rozbolely nohy, neváhejte a přesuňte se 
jihozápadním směrem do Leukerbadu – největších 
termálních lázní ve Švýcarsku, kde si můžete dopřát 
úžasnou relaxaci! A nebo se zapojte do Kamzíkovy 
Jarní soutěže a staňte se šťastným výhercem hlavní 
ceny. Více informací najdete uvnitř.

Přejeme Vám krásnou dovolenou a pevné zdraví!

Zdroj: Cemio Switzerland

126 Kč

139 Kč

AKCE
1+1

59 Kč

69 Kč

599 Kč

699 Kč

890 Kč

1090 Kč Bystřice 496
Tel.: 558 352 179

60

Vendryně 15
Tel.: 558350829

www.herba-lekarna.cz

Bystřice 496 Vendryně 15

HRAJTE 

SOUTĚŽ
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60+20 kapslí +33 % ZDARMA 

30+10 tablet +33 % ZDARMA 
80+40 tablet +50 % ZDARMA  (299 Kč)

Pevné vlasy a nehty, 
hebká pokožka 

   Navíc biotin k udržení zdravých vlasů 
a pokožky.

Jediný multivitamin obohacený
o unikátní sílu zázvoru!

  Pro podporu organismu v průběhu celého roku. 
  Vitaminy A, C a D

3
 přispívají ke správní funkci 

imunitního systému.

30+10 kapslí +33 % ZDARMA 

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

  Bez lepku, bez cukru - vhodné i pro diabetiky. 
  Bakteriální kmeny odolné proti trávicím kyselinám. 

Energie, metabolismus
a psychická podpora

  Vysoce vstřebatelný koenzym Q10 30 mg 
nebo 60 mg.
  Navíc biotin ke správnému energetickému 
metabolismu a činnosti nervové soustavy.
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100+40 tablet +40 % ZDARMA 

Zesílené složení minerálů a vitaminů 

  Zinek pro zdravé vlasy, nehty a pokožku.
   Navíc vitaminy D

3
 a K

1
 pro zdravé kosti.

50+10 kapslí +20 % ZDARMA 

Koncentrovaná síla 
brusinek

  Extrakt z brusinek.
  Navíc kopřiva pro podporu 
vylučování moči.

30+10 tablet +33 % ZDARMA 
60+30 tablet +50 % ZDARMA  (309 Kč)

Hlíva ústřičná s rakytníkem
a sibiřským ženšenem

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

60+6 kapslí +10 % ZDARMA 

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

  Vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému.
  Zinek podporuje funkci imunitního systému.

30mg 30+30 kapslí +100% ZDARMA 
60mg  30+30 kapslí  +100% ZDARMA  

(219 Kč)

Paměť a prokrvení

  Zesílený obsah ginkga (60 mg) v kombinaci 
se speciální látkou DMAE a s hořčíkem.
  Ginkgo pro podporu prokrvení a paměť.
  Hořčík pro zdravou nervovou a psychickou 
činnost.

60+30 tablet +50 % ZDARMA 

Srdce, mozková činnost a zrak

  Nenasycené mastné kyseliny EPA a DHA 
pro zdravé srdce.
  DHA pro podporu mozkové činnosti 
a zdravý zrak.
  Pro dosažení účinku užívejte 250 mg denně.

60+60 kapslí +100 % ZDARMA 
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Užijte si pravou švýcarskou relaxaci v největším lázeňském 
středisku v Alpách. Leukerbad (1 411 m) je malebné švýcarské 
městečko, které bylo již v antických dobách známo díky blahodár-
ným účinkům místních termálních pramenů. Denně do 30 zdejších 
bazénů nateče z okolních skal na 4 milióny litrů termální vody 
o teplotě 51 stupňů Celsia! Mezi největší komplexy zde patří lázně 
Alpentherme, které zaujmou převážně vyznavače odpočinku, 
saun a wellness procedur, a Burgerbad, vhodné díky charakteru 
akvaparku s širokým výběrem vodních atrakcí převážně pro rodiny 
s dětmi. Jedinečnou atmosféru Leukerbadu dotvářejí horské masívy, 
které jej obklopují téměř ze všech stran. Díky umístění naleznete 
v Leukerbadu jedno z nejpříjemnějších klimat v Alpách: ráj na zemi 
pro milovníky aktivního odpočinku i pro ty, kdo svému organismu, 
a speciálně kloubnímu aparátu, chtějí dopřát blahodárnou relaxaci.

Užijte si pravou Užijte si pravou švýcarskou relaxaci v největším lázeňském 

Leukerbad
největší termální lázně ve stínu skalnatých masívů

Využitím a zasláním kuponu udělujete společnosti Cemio Switzerland, s. r. o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a č. 480/2004 Sb. souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům, a to až do písemného odvolání souhlasu nebo vyslovení nesouhlasu se zpracováním těchto 
údajů. Organizátor prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím a že je použije pouze k účelu provádění svých marketingových akcí. 
Prohlašuji, že třetí osoba, jejíž osobní údaje jsem poskytl, souhlasí s uvedením svých osobních údajů.

Pravidla soutěže

Cemio KAMZÍK® je na trhu již 4. rokem a máme radost, že si za tu dobu 
získal velké množství spokojených zákazníků. Pozitivní zkušenosti jsou 
tím nejlepším doporučením pro všechny, kdo hledají způsob, jak pečovat 
o své klouby! Podělte se o ně i Vy a potěšte své blízké či známé! 
Za to jsme pro Vás připravili ODMĚNU NAVÍC!

  Kupte 2 balení přípravku Cemio KAMZÍK® 60 kapslí (jedno pro sebe a jedno pro kohokoliv 
ze svých blízkých či známých) a získejte jako odměnu za doporučení celou kúru na 
1 měsíc ZDARMA! Zároveň se zařazujete do soutěže o luxusní pobyt ve švýcarských 
termálních lázních!

  Zkrátka nezůstanou ani ti, kdo koupí Kamzíka pouze pro sebe, 
resp. 1 balení – získávají jako dárek za nákup kúru na 2 týdny ZDARMA. 
S Kamzíkem prostě „VYHRÁVÁ KAŽDÝ“ 

Soutěž trvá do 30. 6. 2016.

Stačí jen odstřihnout a vyplnit SOUTĚŽNÍ KUPON níže a odeslat jej spolu s kopií účtenky na adresu: 
Cemio Switzerland, s. r. o., poštovní přihrádka č. 17, Durychova 972, 142 00, Praha 411

Podělte se o radost z každého skoku!

SOUTĚŽNÍ KUPÓN

je na trhu již 4. rokem a máme radost, že si za tu dobu 

tím nejlepším doporučením pro všechny, kdo hledají způsob, jak pečovat 

Kontakt na mě:

Jméno a příjmení:

........................................................................................
Adresa (ulice, město, PSČ): 

........................................................................................

........................................................................................

Telefon:  .........................................................................

E-mail:  ...........................................................................

Podpis:  ..........................................................................

Koupil jsem pro:

Jméno a příjmení:

........................................................................................
Adresa (ulice, město, PSČ): 

........................................................................................

........................................................................................

Telefon:  .........................................................................

E-mail:  ...........................................................................

Podrobná pravidla najdete na www.cemiokamzík.cz/jarnisoutez
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1 měsíc kúry 
ZDARMA!

Kupte 2 Kamzíky
pro sebe a své blízké a získejte navíc

Podělte se
o radost z každého skoku

a užijte si luxusní švýcarské lázně!

Zde odstřihněte

262 Kč

299 Kč

149 Kč

169 Kč

389 Kč

329 Kč

169 Kč

193 Kč169 Kč

195 Kč

259 Kč

299 Kč

129 Kč

155 Kč

169 Kč

190 Kč

179 Kč

199 Kč

175 Kč

196 Kč

113 Kč

129 Kč


