
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 19. 11. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VÝHODNÁ NABÍDKA PRO VAŠE ZDRAVÍ

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 19. 11. 2018 do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

KLOUBNÍ APARÁT

Cemio Kamzík® 60 + 30 kapslí

Doplněk stravy. (1 kapsle = 3,88 Kč)

MULTIVITAMINY IMUNITA
Marťánci® gummy 50 + 50 
želatinových tablet

Spektrum Imunaktiv 90

NAVÍC SE SOUTĚŽÍ O ŠVÝCARSKÉ  
HODINKY A DALŠÍ DÁRKY!

  švýcarský originál na klouby

  vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu 
pro normální funkci kostí

Doplněk stravy. 
(1 tableta = 2,99 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 tableta = 3,66 Kč)

NAVÍC KOSMOBROUK!

  chutné želatinové tablety  
pro podporu zdraví, imunity  
a vitality

  s černým bezem/echinaceou, 
vitaminem C a zinkem  
pro podporu imunity

  Spektrum je 
kompletní 
multivitaminový 
a multiminerální 
přípravek nové 
generace, kde 
všechny vita-
miny a stopové 
prvky pocházejí 
z organických 
zdrojů. Takové 
organické zdroje 
se nacházejí v 
přírodě. Přibližte 
se přírodě se 
Spektrem!

349,-
399,- *

299,-
348,- *

339,-
400,- *

KLOUBNÍ APARÁT

GS Condro® Diamant
120 + 40 tablet

NAVÍC S POUKAZEM 500 KČ NA LÁZEŇSKÉ 
POBYTY

  1 600 mg glukosamin sulfátu v denní  
dávce a DIAMANT FORTESCIN®

  vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloub-
ních chrupavek a menisků

Doplněk stravy. (1 tableta = 3,74 Kč)

599,-
809,- *

PROSTATA, POTENCE, VITALITA

Prostenal® Control 
90 tablet

MULTIVITAMINY
Vibovit® Vánoce 2018  
bezinka růžová

  vánoční balení Vibovit® obsahuje 2 druhy želé 
multivitaminů a smějícího plyšáčka Bezáčka  
nebo plyšovou Bezičku pro děti NAVÍC

V akci také: 
Vibovit® Vánoce 2018 bezinka  
vínová 309 Kč 369 Kč  (-60 Kč) (1 ks = 3,09 Kč)

Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a 
vyvážené stravy. (1 ks = 3,09 Kč)

  saw palmetto a kopřiva dvoudomá pomá-
hají udržovat správnou funkci močového  
ústrojí a  zdraví prostaty

  kotvičník zemní pomáhá podporovat sexu-
ální aktivitu

Doplněk stravy. (1 tableta = 6,10 Kč)

559,-
670,- *

319,-
369,- *

KLOUBY

Proenzi Intensive®

120 + 60 tablet

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ POHYB OD PROENZI:®

  intenzivní kloubní výživa s extraktem  
z vrby bílé, kurkumy dlouhé a boswellie  
seratty pro zdravé klouby s BioPerinem®  
posilovačem vstřebávání

Doplněk stravy. (1 tableta = 3,33 Kč)

SRDCE

Omega 3 1000 120+60

 bohatý zdroj nenasycených mastných kyselin 
omega-3 - EPA a DHA ve vysoké dávce
 vysoce čištěný olej z ryb žijících v ekologicky 
čistých oblastech kolem Peru
 obohaceno o přírodní vitamin E ve formě d-alfa 
tokoferolu pro zabránění oxidace a zachování 
čerstvosti oleje
 bez pachutě rybiny
 snadno polykatelné tobolky

Doplňky stravy.

259,-
306,- *

599,-
730,- *

IMUNITA 

GS Extra Strong Multivitamin
50 + 50 tablet

NAVÍC S POUKAZEM 
500 KČ  
NA LÁZEŇSKÉ POBYTY

  komplexní vyvážené 
složení vitaminů,  
minerálů a dalších 
aktivních látek

  STRONG KOMPLEX – 
extra dávka  
VIT C, lutein, activin, 
echinacea

V akci také: 
GS Extra Strong Multi-
vitamin 50+,  
60 + 60 tablet 399 Kč 
465 Kč (-66 Kč)
(1 tableta = 3,33 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta = 2,99 Kč)

299,-
345,- *

RÝMA, NACHLAZENÍ KAŠEL

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

99,-
119,- *

119,-
143,- *

  rychle, účinně 
a dlouhodobě 
uvolňuje nos 
při rýmě a 
nachlazení

  navíc obsahuje 
i éterické oleje 
z máty

   a eukalyptu

  vhodný pro 
dospělé, do-
spívající a děti 
od 6 let

  léčí vlhký kašel 

  rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách  
a usnadňuje jeho vykašlávání

MUCONASAL® PLUS
nosní sprej, roztok 10 ml

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 
10 tablet

Coldrex® MAXGRIP citron
10 sáčků

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

  horký nápoj s kombinací 3 účinných látek, 
který uleví od příznaků chřipky a silného 
nachlazení

  snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, bolesti 
v krku, uvolňuje ucpaný nos

149,-
189,- *

Lék k podání do nosu.  
Obsahuje tramazolini hydrochloridum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

KOLAGENIMUNITA

  obsahuje nukleo-
tidy z chlorely 
a betaglukany z 
hlívy ústřičné

  obsahuje selen, 
pyridoxin a vita-
min C, které při-
spívají k normální 
funkci imunitího  
systému

RÝMA, NACHLAZENÍ

248,-
277,- *

  čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, 
snadno polykatelných kostiček

 stačí pouze 1 kostička denně

  bez barviv a přídavných látek

COLAFIT
60 kostiček

Olynth® HA 0,1 % nosní sprej, 
roztok 10 ml

RYCHLÁ ÚLEVA OD 
RÝMY

  uvolnění ucpaného 
nosu

  uvolnění vedlej-
ších nosních dutin

  nástup účinku již 
od 5 minut

V akci také: 
Olynth® HA 0,05 %, 
nosní sprej,  
roztok 10 ml 95 Kč 
105 Kč (-10 Kč)

95,-
115,- *

339,-
434,- *

5PreveMax Imunit® 
nukleotidy + betaglukan 
60 + 20 tablet

Léky k nosnímu podání.  
Obsahují xylometazolin-hydrochlorid.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Doplněk stravy. 
(1 tableta = 2,99 Kč) Doplněk stravy. (1 kostička  =  5,48 Kč)

Otevírací doba:
Po - Pá  7:00 - 17:00


