
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 18. 11. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB
VITAMÍNY

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN 
60 + 60 tablet NAVÍC

 komplexní 
vyvážené 
složení 
vitaminů, 
minerálů 
a dalších 
aktivních 
látek

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

 extra silný, 
extra účinný 
multivitamin

Doplněk stravy.

419,-
490,-*

KLOUBY, ŠLACHY

GS CONDRO® DIAMANT
100 + 50 tablet

 extrémní síla a účinnost pro všechny typy kloubů

 nejvyšší množství glukosamin sulfátu Clini-Q 
s aescinem a vitaminem C, který podporuje 
tvorbu vlastního kolagenu pro  
správnou funkci kloubních  
chrupavek

Doplněk stravy.

629,-
810,-*

PROSTATA

CEMIO RED3 90 + 15 kapslí

  2x silnější 
složení  
pro péči  
o prostatu, 
potenci 
a vitalitu

  tři účinky 
v jedné kapsli 
denně

  Slivoň africká 
k podpoře 
zdraví prostaty, 
maca k podpo- 
ře sexuálního 
zdraví  
a sibiřský 
ženšen 
k podpoře  
vitality

Doplněk stravy.

629,-
760,-*

PROSTATA

PROSTENAL CONTROL
70 + 20 tablet NAVÍC

 3 aktivní látky pro zdravou prostatu

 Vánoční limitovaná edice 70 + 20 tablet navíc 
jako dárek

70 + 20 tablet navíc jako dárek. Doplněk stravy. 
Saw palmetto přispívá k udržení zdraví prostaty 
a kopřiva dvoudomá podporuje správnou funkci 
močového ústrojí. 

499,-
570,-*

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 18. 11. 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.

VLASY

DONNAHAIR FORTE 4MĚSÍČNÍ KÚRA 
90 + 30 tobolek

 podporuje 
zdravý 
růst vlasů 
a pomáhá 
při jejich 
zvýšeném 
vypadávání 
(biotin,  
zinek, 
křemík) - 
vhodný pro  
těhotné 
a kojící 
ženy

Doplněk stravy.

649,-
750,-*

VITALITA

PHARMATON® GERIAVIT VITALITY 
50+ 100 tablet

  vyvážená kombinace 
vitamínů, minerálů 
a ženšenového 
výtažku G115®  

 výtažek Panax 
ginseng G115® 
přispívá k tělesné 
a duševní pohodě, 
k odolnosti 
organismu vůči 
stresu a pomáhá 
podporovat vitalitu 
organismu

Doplněk stravy.

599,-
750,-*

IMUNITA

BETAGLUKAN IMU 200 mg
60 tobolek

 obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu  
a 124 mg inulinu

 betaglukan je kvasničného původu s garancí 
čistoty min. 80 %

 vhodný k dlouhodobému  
užívání

Doplněk stravy. 

329,-
410,-*

KLOUBY, SVALY

ARTHROCANN HŘEJIVÝ KONOPNÝ 
GEL 75 ml + ARTHROCANN  
KONOPNÝ GEL 75 ml NAVÍC*

 konopný gel s koloidním stříbrem  
určený k masáži kůže v oblasti  
kloubů, svalů, šlach a zad

Kosmetické přípravky.*Za 0,01 Kč.

249,-
480,-*

KLOUBY

ALAVIS™ MAXIMA TRIPLE BLEND 
EXTRA SILNÝ 700 g

  otázka, 
existuje-li  
lepší produkt 
na klouby,  
je zbytečná

  prémiový 
produkt pro 
klouby nejen 
pro sportovce  

 užívání  
na 5 měsíců!

Doplněk stravy.

1199,-
1370,-*

VITAMÍNY

SPEKTRUM GUMMIES IMUNITA 
60 tablet

 komplex 
vitaminů 
a minerálů 
s extraktem 
z echinacey, 
která pomáhá 
posilovat 
imunitní 
systém

Doplněk stravy.

IMUNITA

BIOPRON® IMMUNITY 
30 tobolek

 doplňuje probiotika a prebiotika  
pro každodenní péči o střevní  
mikrobiotu a vitamin D3 pro  
podporu imunitního systému

Doplněk stravy.

259,-
310,-*

CHŘIPKA

OSCILLOCOCCINUM® 
30 dávek

 prevence a léčba chřipkových stavů 

 bez věkového omezení

 může se užívat během těhotenství a kojení
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. scillococcinum® 
je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, 
užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě 
chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, 
hepatis et cordis extractum 200 K.

599,-
699,-*

KLOUBY, SVALY

VOLTAREN EMULGEL
150 g

Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti 
trojím účinkem:

 uleví od bolesti

 tlumí zánět

 zmenšuje otok

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren 
Emulgel 10 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu 
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

249,-
299,-*

OPARY

ZOVIRAX DUO 50 mg/g + 10 mg/g 
2 g krém

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:

 zabraňuje množení viru

 pomáhá léčit zánět

 prokazatelně pomáhá zastavit vznik puchýřků

 zkracuje dobu hojení

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou 
informaci. Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém 
je léčivý přípravek k vnějšímu užití.

269,-
330,-*

KAŠEL

ACC® LONG 600 mg ŠUMIVÉ TABLETY 
20 tablet

  léčí vlhký kašel

  má rychlý nástup účinku od 1. dne

  rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávaní

  má navíc antioxidační účinek

Čtěte pozorně příbalový leták. Volně prodejné 
léčivé přípravky k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
acetylcystein.

189,-
230,-*

Po – Pá 7:30-16:00

+

NOVINKA

279,-
350,-*

Při koupi 2 balení  
dárková taška  

NAVÍC za 0,01 Kč.


