Akční

LÉKÁRNA
Platnost akční nabídky

květen/červen**

heartbeat chytrá volba hořčíku

heartbeat chytrá volba hořčíku

STRES, ÚNAVA, VYČERPÁNÍ

CELODENNÍ DOPLNĚNÍ HOŘČÍKU

IQ MAG HOŘČÍK 375 mg + B6 ŠUMIVÉ
TABLETY

IQ MAG RANNÍ/VEČERNÍ

s příchutí
citronu

168 Kč*

-30%

117

Kč

Doplněk stravy.

(60 tablet)
· ranní kapsle: hořčík, vitamin C, vitamin B6
a kyselina listová (vitamin B9) přispívají 		
ke snížení míry únavy a vyčerpání
· večerní kapsle: hořčík a vitamin B12 		
přispívají k normální činnosti nervové 		
soustavy a k normální psychické 		
činnosti, zinek se podílí na procesu 		
dělení buněk, spolu s vitaminem B6 		
přispívá k normální činnosti imunitního		
systému

(20 šumivých tablet)
· hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání
· šumivé tablety s příchutí citronu
· zvýšená spotřeba hořčíku nastává při stresu, únavě, vyčerpání,
pravidelné konzumaci alkoholu, sportovní a fyzicky náročné aktivitě,
svalových křečích, žaludečních a střevních křečích nebo zažívacích
potížích

sleva

51 Kč
Kód: 15.001.

www.naturprodukt.cz

heartbeat sWATCH-FITNESSobsahem chinovníku

ÚČINNĚ PROTI SVALOVÝM KŘEČÍM		

IQ MAG STOP KŘEČÍM FORTE

(60 tablet)				
· hořčík přispívá k normální činnosti svalů a spolu 		
s vitaminem B3 a B6 k normální činnosti 			
nervové soustavy
· draslík přispívá k normální činnosti svalů
· chinovník červený napomáhá relaxaci 			
svalstva
· zvýšená spotřeba hořčíku nastává při stresu,		
únavě, vyčerpání, pravidelné konzumaci 		
alkoholu, sportovní fyzicky náročné aktivitě, 		
svalových křečích, žaludečních a střevních 		
křečích nebo zažívacích potížích

sleva

35 Kč

sleva

Kč

Kód: 15.002.

www.naturprodukt.cz

209 Kč*

157

-25%
Kč

52 Kč

Kód: 15.0041

Doplněk stravy.

72

Doplněk stravy.

107 Kč*

-33%

www.naturprodukt.cz

**Platnost akční nabídky: 1. 5.–30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob. 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. 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.

sirupy z ovoce a bylin

energie
rychlý přísun energie

Spa

ENERGIE PRO CELOU RODINU		

Spa přírodní produkt

Made in Germany

		

SIRUPY Z OVOCE A BYLIN 		

INTACT ROLIČKA HROZNOVÉHO CUKRU 		
S VITAMINEM – RŮZNÉ DRUHY (40 g)
·
·
·
·

NATURPRODUKT SIRUPY Z OVOCE 		
A BYLIN – RŮZNÉ DRUHY (250 a 500 ml)

15 ovocných příchutí
120 miligramů vitaminu C v každé pastilce
vhodné při zvýšené fyzické i psychické námaze
15 pastilek v balení

· bez aromat, chemických konzervantů, barviv, ochucovadel, 			
posilovačů chuti, vůně a sladidel
· vše potřebné dodává sirupu poctivá dávka ovoce a bylin
· ke konzervaci byly použity přírodní silice
· příchutě: borůvka, jahoda, lesní směs, levandule, malina, máta, 		
rakytník a další

24 let jednička
v lékárnách

Doplňky stravy.

manufakturní
výroba

sleva

14 Kč

-25%

500
ml

29 Kč*

22

139 Kč*

Kč

Kód: 80.501. - 80.519.

heartbeat

		

125

www.naturprodukt.cz

přírodní produkt

heartbeat

-10%

sleva

250
Kč

ml

Kód: 96.001 - 96.0861

99 Kč*

89

Kč

www.naturprodukt.cz

přírodní produkt

heartbeat

přírodní produkt

PRO MOBILITU

PŘI SPORTU

PŘÍRODNÍ VŠEUMĚL

NATURQUELLE
KOSTIVALOVÝ GEL (200 ml)

NATURQUELLE
KOSODŘEVINOVÝ KRÉM

NATURQUELLE
ARNIKOVÝ GEL (200 ml)

· kostival přináší úlevu 				 (200 ml)
kloubům, svalům, 					
· masážní emulze 				
podlitinám a otokům
s esenciálním olejem 			
· používá se především 				 kosodřeviny Pinus Mugo
v lidovém léčitelství po 				 · obsahuje extrakt jedle 			
celá staletí, k lokálnímu 				 sibiřské, borovice přímořské 			
použití
a chilli
· rychlé vstřebávání
· jemně prohřívá pokožku

sleva

25 Kč
169 Kč*

-15%

144

200
ml

Kč

Kód: 15.612.

Kód: 15.6122

· masážní gel
· s extraktem 				
z arniky horské
· arnika horská 				
přináší úlevu 				
pokožce postižené 			
pádem, úderem 				
a nárazem

Heart

Heart

novinka

novinka

239

200
Kč

10 Kč

ml

239

Kč

Kód: 15.6121

Akce platí do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

klíšťata

péče o děti
baby-carriage koupel snů

Badge-check jednoduché použití

Made in Germany

Made in Germany

PÉČE O DĚTI

ZATOČTE S KLÍŠŤATY

BÜBCHEN KOUPEL
NA DOBROU NOC

NIPPES SOLINGEN
NIPPES SOLINGEN
KLEŠTĚ NA KLÍŠŤATA, PINZETA NA KLÍŠŤATA
(1 ks)
MODRÉ (1 ks)

(500 ml)
· s mandlovým olejem
· bez parabenů
· pH neutrální k pokožce
· obsahuje ovesné mléko
· zabraňuje vysychání pokožky
a hydratuje ji
· bez barviv

VEGANSKÉ

· pinzeta pro bezpečné a hygienické
· plastové kleště pro snadné 		
odstraňování přisátých klíšťat
a hygienické vytažení klíšťat
·
pro
jednoduché odstranění klíštěte
· pro jednoduché odstranění klíštěte
· samozřejmostí je špičková kvalita,
kterou zajišťuje nejlepší ocel 		
z města Solingen

BEZ
MIKROPLASTŮ

Heart

sleva

1

ks

Kč

sleva

16 Kč

novinka

216

				

Kód: 18.108.

BADGE-PERCENT

-10%

155 Kč*

139

1kaps.235 Kč*

ks

Kč

Kód: 86.204., 86.264.

www.naturprodukt.cz

dva v jednom

24 Kč

Toothbrush

Made in Germany

211

www.naturprodukt.cz

kartáček na zuby

PÉČE O DĚTI						

PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU			

BÜBCHEN KIDS ŠAMPON
A KONDICIONÉR ANNABELLA 				

GLUCADENT DEZINFEKCE NA ZUBNÍ
KARTÁČKY + ZDARMA GLUCADENT
AKTIV KARTÁČEK ULTRASOFT

(230 ml)
· s aloe vera a pšeničnou bílkovinou
· s panthenolem
· bez parabenů
· pH neutrální k pokožce
· usnadňuje rozčesávání vlasů
· ideální pro malé princezny

VEGANSKÉ

(1 ks)
· antibakteriální a antiseptické účinky
· zabraňuje nežádoucímu množení bakterií 			
na zubním kartáčku
· s přírodním eukalyptovým a jedlovým olejem
ZDARMA:
· kartáček Glucadent Aktiv ultrasoft 				
(více než 4 700 vláken)
· velmi jemný a vhodný pro citlivé dásně
DÁREK
v hodnotě 93 Kč

BEZ
MIKROPLASTŮ

Heart

gift

novinka

118

Kč

Kč

Kód: 18.0599

www.naturprodukt.cz

251

1+1
zdarma
Kč

Kód: 15.381. a 15.38.

www.naturprodukt.cz

www.naturprodukt.cz

krása

zdraví
nadváha

Mortar-pestle vitamin C + zinek

Made in Germany

PODPORA HUBNUTÍ

POSÍLENÍ IMUNITY

NATURPRODUKT IZOFET SLIM 		
KE KONTROLE HMOTNOSTI 		

ADDITIVA VITAMIN C 				
S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM 		

(30 tablet)
· černý pepř a gymnéma lesní přispívají 			
ke kontrole tělesné hmotnosti
· rohovník a mořská řasa ruducha přispívají k pocitu sytosti
· mořská řasa kelpa přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti
a podporuje hubnutí
· obsažená chia semínka 				
dodávají organismu bílkovinu

196

sleva

66 Kč

Kč

Kód: 15.6200

sleva

60
kps.

199 Kč*

139

66 Kč
80
kps.

Kč

Kód: 60.101.

www.naturprodukt.cz

sleva

-30%

60 Kč

Doplňky stravy.

-25%

Doplněk stravy.

262 Kč*

(60 kapslí, 80 kapslí)
· tobolky s postupným uvolňováním vitaminu C a zinku
· vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému
· obsahují 300 miligramů vitaminu C a 5 miligramů zinku

Kód: 60.1010

senior 60+

219 Kč*

153

www.naturprodukt.cz

lepší pohyb

OPTIMÁLNÍ SLOŽENÍ PRO SENIORY

PRO ZDRAVÝ POHYB

NATURPRODUKT VITAMIN D SENIOR

NATUR COLLAGEN EXPERT MOBILITY

(30 tablet)
· vitamin D pomáhá snižovat riziko pádu, které jasně souvisí 		
s nestabilním držením těla a svalovou ochablostí u seniorů 60+
· kořen ženšenu podporuje duševní stav a výkon,			
přispívá k dobré koordinaci a koncentraci
· rozmarýn lékařský přispívá 					
k osvěžení těla, normálnímu trávení 				
a funkci jater
· napomáhá přirozené 					
obranyschopnosti

leaf

Kč

30 Kč
Kód: 15.628.

www.naturprodukt.cz

990č*

-20%

792

Kč

Doplněk stravy.

sleva

Doplněk stravy.

BEZ
ALERGENŮ

-20%

119

(30 sáčků)
· kombinace hydrolyzovaného kolagenu 					
a vzácných rostlinných extraktů
· s velmi chutnou jahodovou příchutí
· jedinečné složení obsahuje hydrolyzovaný kolagen, extrakty z kozince 		
blanitého, břízy bělokoré, přesličky rolní a pelyňku estragonu
· hydrolyzovaný kolagen – 10 000 miligramů v jednom sáčku

WHEAT

100 %
VEGAN

149 Kč*

Kč

sleva

198 Kč
Kód: 15.901.

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

**Platnost akční nabídky: 1. 5. – 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.
*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.

