
 Vylušti sudoku 
a vyhraj

SLIZÁČKY

Pravidla soutěže na 
www.cemio.cz/slizacci

A když pošleš i fotku,  
co se slizem dovedeš, můžeš 

vyhrát originální přípravek 
Cemio VČELKA na posílení 

imunity celé rodiny. 
Odměníme 10  

nejvtipnějších fotografii!

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 katalog Cemio produktů, pokud navštívíte naši lékárnu.

Délka trvání akce: do 30. 11. 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.
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SOUTĚŽ

	 	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.

180+90 kapslí  +50 % ZDARMA 

  Zesílená dávka kolagenu typu I 
	 	Správnou tvorbu kolagenu v organismu zajišťuje vitamin C – je 

zodpovědný za jeho dostatečně pevnou strukturu. Je tedy důležitý 
pro zdraví kloubních chrupavek.

60+15 kapslí  +25 % ZDARMA 

Automatický  
digitální tonometr  
za skvělou cenu!

  Klinicky přesné měření  
krevního tlaku.

  Jednoduchá obsluha.

 ZDARMA:  Síťový adaptér

Komfortní tlakoměr

Bezkontaktní ultrarychlý teploměr

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

  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.

Kloubní přípravky za skvělé ceny!

Naše MIMOŘÁDNÉ nabídky
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VYUŽIJTE PRÁVĚ TEĎ 
MIMOŘÁDNOU CENU 
NEJOBLÍBENĚJŠÍHO  

KLOUBNÍHO PŘÍPRAVKU!

100+30 kapslí   +33 % ZDARMA 

  50 % ZDARMA 

Dětský multivitamin  
se syrovátkou

  Multivitamin ve formě pastilek, 
 vyvinutý speciálně pro děti.
  S vitaminem C, minerály, laktobacily 
a výtažky z bylin.
  4 skvělé ovocné příchutě.

Miogena Premium

  Luxusní krém na ruce 
s vysokým obsahem 
glycerinu a příjemnou 
parfemací

  Rychle se vstřebává 
a ruce dokonale 
zjemňuje a regeneruje.

  Je vhodný i pro velmi 
suchou a popraskanou 
pokožku.

VÝHODNÉ BALENÍ 
ZA SKVĚLOU CENU!

Pohyb je dnes často 
skloňované slovíčko. 
Není divu, je součástí 
zdravého životního 
stylu, který oslovuje 
stále více lidí! A je to 
také slovíčko, které 
neodmyslitelně patří 
k usměvavé Hance 
Kynychové: moderá-
torce, cvičitelce ae-
robiku a instruktorce 
fitness.

Hanko, jak jste se 
vlastně dostala ke 
sportu?
Ke sportu mě přivedli rodiče, kteří sportovali. Sice 
jen rekreačně, ale sport byl součástí jejich živo-
ta. Když táta viděl, kolik mám energie, rozhodl 
se vést mě ke sportu. Vyzkoušela jsem atletiku, 
volejbal a zakotvila u gymnastiky. A to už byl jen 
krůček k aerobiku. 
Co děláte pro to, abyste byla stále ve formě?
Snažím se být šťastná. Šťastnou mě dělá hlav-
ně čas strávený s mojí rodinou. Ale samozřejmě 
pravidelně sportuju, cvičím až tři hodiny denně 
skupinové lekce a k tomu mám tak pět osobních 
tréninků. Základem je také kvalitní strava, kterou 
jsem s věkem hodně odlehčila – u nás doma na-
jdete méně pečiva a výrobků z kravského mléka, 
zato hodně ovoce, zeleniny a kvalitního masa.V po-
slední době jsem si oblíbila tzv. smoothie, mixované 
nápoje, kde je hlavní složkou právě čerstvé ovoce 
nebo zelenina. Jedinou mojí neřestí je dobré suché 
víno nebo prosecco.

Hanka Kynychová radí: Denně alespoň 20 minut pohybu!
Věnujete speciální péči také svým kloubům? 
Při vašem denním programu určitě dostávají 
zabrat…
Ano, mám opravdu kvalitní obuv, produkuji dobře 
promyšlené fitness programy a snažím se hodně 
regenerovat a odpočívat. A samozřejmě si něko-
likrát do roka nasadím kúru kloubní výživy, např. 
doplněk stravy Cemio KAMZÍK.
Domovem kloubního přípravku Cemio KAMZÍK 
je Švýcarsko. Co pro Vás tato země znamená 
a jak se Vám tam líbilo?
Když se řekne Švýcarsko, tak si vybavím dobrý 
sýr. Je to krásná a čistá země s nádhernou pří-
rodu. Určitě stojí za to ji navštívit. Je pro mě také 
synonymem špičkové kvality, prostě tam všech-
no funguje!

Ne každý může věnovat pohybu tolik času, kolik 
by si přál. Máte pro naše čtenáře nějaký recept, 
jak se přesto udržet v kondici?
Je to jednoduché, stačí pouze dvacet minut denně! 
Byla bych ráda, kdyby se pohyb stal každodenní 
součástí života jako např. čištění zubů. Každý z nás 
přece může jít do práce pěšky místo MHD. A pak 
jsou tady DVD, sama jsem jich natočila osmnáct. 
Nebo internetová cvičení např. kynychova-tv.cz. 
Jsem ráda, že mám mnoho zhlédnutí, je vidět, 

že pohyb se už stává pravidelnou součástí života 
každého z nás!
Často pracujete s dětmi, jak jsou na tom 
dnes s pohybem?
Obecně si myslím, že děti jsou dnes děti často 
obézní a pohybu se věnují málo na úkor času strá-
veného u počítačových her. A to je smutné. Mě 
osobně naplňuje práce s dětmi z dětských domo-
vů, které už deset let učím tančit v rámci projektu 
Hejbejte se a zpívejte, který pořádá můj nadační 
fond. Mám tým lektorů (např. Filip Jankovič, Ma-
rek Dědík), s kterými se snažíme dětem dopřát 
to, na co v dětských domovech nezbývají finance. 
Suplujeme vlastně takový taneční, pěvecký a he-
recký kroužek. Pořádáme pro děti soustředění 
a velké závody, kde se pak utkají o medaile. Tyhle 
děti pohyb baví, mají pro něj nadání od přírody 
a jejich energie, nadšení a rozzářené oči jsou vel-
kou satisfakcí za tu celoroční dřinu, kterou tento 
projekt je. Ale stojí to za to! 
Hanko, co v současné době připravujete  
a kde vás můžeme vidět? 
V současné době mě plně vytěžuje stěhování. Roz-
hodla jsem se totiž svoje fitko přestěhovat blíž do 
centra, proto celé léto rekonstruujeme prostory na 
Pankráci, kam se v září přestěhujeme. V sobotu 
17. 9. pořádáme velký den otevřených dveří. Vše 
bude zdarma a byla bych moc ráda, kdyby se kaž-
dý, kdo má rád pohyb, přišel podívat, zasportovat 
si a ochutnat novinky zdravé výživy. V létě jsem 
také absolvovala natáčení soutěže Pevnost Boyard, 
což byl opravdu velký a neopakovatelný zážitek. 

Bystřice 1501 
739 95 Bystřice 
Tel.: 558 986 688 
 

Vendryně 215 
739 94 Vendyně 
Tel.: 558 350 829 
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Přinášíme Vám  
podzimní tipy pro Vaše zdraví!

DÁREK 
Sliz v 6 
barvách

foto Lenka Hatašová

Přijďte si k nám pro DÁREK!
Nakupte přípravky CEMIO nad 349 Kč  
a získejte Cemium multivitamin se zázvorem!
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Cemio KAMZÍK
169 Kč

-15%

199	Kč 329 Kč
-15%

389	Kč

99 Kč
-17%

119	Kč

www.herba-lekarna.cz 

249 Kč

Akce

799 Kč
-30%

1135	Kč

599 Kč
-17%

725	Kč



Jedinečný multivitamin  
obohacený o unikátní sílu zázvoru!

Podpořte svou imunitu 
jedinečnými přípravky Cemio

Hlíva ústřičná navíc s rakytníkem 
a sibiřským ženšenem!

Extra výhodné balení  
pro podporu imunity!

Užívejte společně s antibiotiky! 
2× silnější!

Novinka, která chutná. 
Vyzkoušejte výborné cucací pastilky!

Jedinečné „céčko“ s 500 mg vitaminu 
C, navíc se zinkem a technologií 
postupného uvolňování!
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30+10 tablet  + 33 % ZDARMA 
80+40 tablet  +50 % ZDARMA  (389 Kč / 319 Kč)

30+10 tablet  +33 % ZDARMA 
60+30 tablet  +50 % ZDARMA  (359 Kč / 319Kč)

30+10 kapslí  + 33 % ZDARMA 
60+20 kapslí  + 33 % ZDARMA  (339 Kč / 289 Kč)

10 kapslí

40+15 pastilek  +37 % ZDARMA 

  Koncentrovaný extrakt hlívy BTG

  Pro děti od 3 let

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ je 
široce rozšířená houba 
rostoucí po celém světě, 
roste v mírném pásmu 
i v subtropických lesích. 
Celosvětově je třetí 
nejdůležitější pěstovanou 
houbou, ročně se jí 
vypěstuje kolem 2,5 milionu 
tun. Nabízí široké využití 
v kuchyni, ale zejména 
v oblasti zdraví. 
Vyberte si ze dvou 
jedinečných variant 
hlívy od Cemio!

LAKTOBACILY jsou 
mikroorganismy, které 
se přirozeně nacházejí 
v lidském organismu. 
Tradičně se využívají při 
výrobě potravin, které se 
konzervují tzv. kvašením 
(jogurty, sýry, kvašené zelí 
atd.). Existuje řada kmenů, 
v přípravcích Cemio však 
najdete 7 kmenů bakterií, 
které jsou vysoce odolné 
proti žaludečním šťávám, 
aby doputovaly až na 
správné místo – do střev.
Vyberte si tu správnou sílu!

60+6 kapslí  +10 % ZDARMA 

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

  500 mg hlívy v denní dávce.
  Navíc rakytník pro podporu imunity a sibiřský ženšen 
pro podporu psychické a fyzické odolnosti.

Cemio KAMZÍK® byl uveden na trh na podzim 2012, právě v těchto dnech tedy slaví 
4. narozeniny		Během krátké doby se stal nejprodávanějším přípravkem na klouby 
a do dnešního dne se dostal do rukou více než 1 000 000 zákazníků!

Receptura přípravku Cemio VČELKA® nabízí v jediné kapsli unikátní kombinaci 18 bylin a vzácných ingrediencí, 
čímž se výrazně odlišuje od většiny imunitních přípravků na trhu! Jak působí?

Včelku doporučujeme dospělým  
a dětem od 6 let

99 % uživatelů potrdilo spokojenost s přípravkem Cemio KAMZÍK®. Vyzkoušejte ho i vy!
Zdroj: Cemio Switzerland, Spotřebitelská studie Kamzík, červenec 2014.

Za kvalitou přípravku Cemio KAMZÍK® stojí fakt, že se vyrábí ve Švýcarsku. Proč je 
to důležité? Cemio KAMZÍK® totiž na rozdíl od všech kloubních přípravků na trhu 
obsahuje unikátní kombinaci 2 nativních kolagenů NCI® a NCII® a vitaminu C. 

Získání nativního kolagenu z přírodního zdroje vyžaduje složitý technologický proces a také 
speciální, vysoce šetrnou metodu při jeho zapracování do konečné formy kapslí. To vše 
zaručuje právě špičková technologie renomované švýcarské továrny.

Cemio KAMZÍK® miluje soutěže! Za dobu své 
existence uspořádal již 8 speciálních soutěží: 4 JARNÍ 
a 4 VÁNOČNÍ. A všechny výhry stály za to! Desítky 

výherců díky Kamzíkovi strávily nezapomenutelné zážitky na 
zájezdech po Švýcarsku, užily si skvělé výhry od luxusních 
švýcarských hodinek až po zlato, šperky či švýcarské 
delikatesy. Stovky soutěžících získaly zlaté kloubní kúry 
na celý rok! A z čeho se může radovat výherce letošní 
jarní soutěže Lubomír Kuda z Brna? Dopřeje svým 
kloubům luxusní kúru v termálních lázních ve švýcarském 
Leukerbadu. Blahopřejeme!

Cemio KAMZÍK® přispívá na 
 zdravotně postižené děti 
a dospělé. Společnost 

Cemio Switzerland věnuje 1 Kč 
z každé krabičky Kamzíka 
společnosti Arkadie, o. p. s., 
která poskytuje širokou škálu služeb 
(speciální škola, denní stacionář, 
chráněné dílny, chráněné bydlení) lidem 
se zdravotním znevýhodněním.

Cemio KAMZÍK® patří k nejoblíbenějším kloubním přípravkům. 
Jaké je jeho tajemství a co jste o Kamzíkovi možná nevěděli?

Cemio VČELKA: objevte sílu švýcarské přírody a nic Vás „neskolí“!

  7 kmenů, 7 miliard bakterií.
  Navíc se selenem pro podporu imunity  
a inulinem z čekanky

  7 kmenů, 14 miliard bakterií.
  Navíc se selenem pro podporu 
imunity a inulinem z čekanky.

  Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.

AKCE: Nakupte přípravky CEMIO nad 349 Kč a získejte 
Cemium multivitamin se zázvorem ZDARMA!
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Vyrobeno    

ve Švýcarsku 

vazy a šlachy

pro Vaše
klouby,

Špičkový
kolagen

www.cemiokamzik.cz

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

DOPORUČUJE

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

a vitaminem C

1

4

2

3

Tomáš, 33 let, osobní trenér
Kamzíka užívá 6 měsíců

„Sport je můj život. Věřím, že díky Kamzíkovi  
budou moje klouby vždycky ve hře.“

„Díky Kamzíkovi zvládám všechny své  
každodenní povinnosti i radosti na jedničku.“

Antonín, 62 let, technik
Kamzíka užívá 2 roky

Hana, 53 let, recepční
Kamzíka užívá 16 měsíců

„S Kamzíkem mi jde práce od ruky  
a doporučil jsem ho i své manželce.“

„Třešinkou na dortu“ ve složení 
přípravku jsou VČELÍ PYL a TRADIČNÍ 
ALPSKÉ BYLINY, které patří 
k symbolům Alp i díky své schopnosti 
přežívat v extrémních klimatických 
podmínkách a byly součástí receptur 
tradiční švýcarské medicíny. Včelí pyl 
je komplexní zdroj živin z čisté přírody 
pro celkovou odolnost organismu!

 TřapatkaRůže  ČesnekRakytník Kopřiva RozchodniceLišejník

Tymián

Heřmánek

Sléz

Bez

Mateřídouška

Šalvěj

Lípa

Máta

Byliny pro podporu přirozené  
obranyschopnosti organismu.

Byliny, které patří do skupiny 
tzv. adaptogenů. Pomáhají 
překonat únavu, podporují 
odolnost vůči stresu a mají 
celkově povzbuzující účinek 
na organismus, což je 
výhodné zejména v době 
rekonvalescence.

Byliny, které pečují o sliznice v krku,hltanu 
a dutině ústní. Díky obsahu silic 
a slizových látek přispívají k rozpouštění 
hlenů a mají tak pročišťující účinek.

Kozinec alpskýProtěž alpská

1. POSILUJE IMUNITU 3.  URYCHLUJE REGENERACI

2.  ČISTÍ DÝCHACÍ CESTY

• Balení: 30 kapslí – měsíční kúra
•  Dávkování: 1–2 kapsle denně,  

děti 1 denně

Dopřejte si originální švýcarské přípravky!

18
bylin

Více zajímavostí o alpských recepturách na www.cemiovcelka.cz

329 Kč
-15%

389	Kč

139 Kč
-13%

159	Kč

169 Kč
-15%

199Kč

129 Kč
-19%

159	Kč

199 Kč
-9%

219	Kč 179 Kč
-14%

209	Kč

179 Kč
-10%

199	Kč

89 Kč
-6%

95	Kč


