
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 18. 11. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB
KLOUBNÍ CHRUPAVKY

CEMIO KAMZÍK 
120 kapslí

  kolagen typu 1 v přirozené podobě NCI® – hlavní 
součást vazů, šlach a kostí

  kolagen typu 2 v přirozené podobě NCII® 
– největší výskyt v kloubní  
chrupavce

  vitamín C – důležitý pro kloubní  
chrupavky a tvorbu kolagenu

Doplněk stravy. (1 kapsle/4,91 Kč)

589,-
708,-*

PROSTATA, POTENCE, VITALITA

CEMIO RED3 
90 kapslí

  nová generace péče o prostatu, potenci a vitalitu

  slivoň africká k podpoře zdraví prostaty, maca 
k podpoře sexuálního zdraví  
a sibiřský ženšen k podpoře  
vitality

Doplněk stravy. (1 kapsle/7,21 Kč)

649,-
750,-*

SRDCE, CÉVY

WALMARK OMEGA 3 FORTE 
120 + 60 tobolek

  EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce 
(příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 
mg EPA a DHA denně)

  DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku 
a normálního stavu zraku (příznivého účinku se 
dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně)

  vitamin E přispívá k ochraně  
buněk před oxidativním stresem 

  bez pachutě rybiny

Doplněk stravy. (1 tobolka/1,38 Kč)

249,-
299,-*

KOSTI, SVALY, ZUBY

WALMARK VÁPNÍK HOŘČÍK ZINEK 
OSTEO, 180 tablet

  složení prémiové kvality s vyváženou kombinací 
minerálů a vitaminů

  vápník a hořčík v optimálním  
poměru 

  obohaceno o vitamin D, který  
přispívá ke správné absorpci  
vápníku a fosforu

Doplněk stravy. (1 tableta/1,38 Kč)

249,-
288,-*

PROSTATA

Prostenal® Control
60 + 30 tablet

  osvědčená péče pro zdravou prostatu a podporu 
potence

  obsahuje rostlinné extrakty, vitaminy a zinek

  Kotvičník zemní je přírodní stimulant, který 
dodává tělu přirozenou vitalitu a zároveň pomáhá 
podporovat sexuální aktivitu

  Saw palmetto(Serenoa repens)  
přispívá k udržení zdravé  
prostaty a normálního funkce  
močové soustavy

Doplněk stravy. (1 tableta/4,43 Kč)

399,-
479,-*

KLOUBY

PROENZI® 3 PLUS
180 + 45 tablet

  obsahuje glukosamin 
sulfát, chondroitin 
sulfát, Unique MSM® 
a nyní i ExPur complex

  glukosamin 
a chondroitin jsou 
základní stavební složky 
kloubní chrupavky 
a jiných pojivových 
tkání – kostí, vazů 
a šlach. Jsou částečně zodpovědné za odolnost 
chrupavky vůči tlaku

  ExPur complex – kombinace kolagenu typu II 
a vitaminu C.

  kolagen typu II je jednou ze základních 
stavebních součástí kloubní chrupavky

  vitamin C je nezbytný pro 
zachování zdravých kostí 
a kloubní chrupavky

Doplněk stravy. (1 tableta/2,22 Kč)

499,-
600,-*

MULTIVITAMINY

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN 
60 + 60 tablet + dárek

  obsahuje 100% vyvážené složení vitaminů, 
minerálů a dalších aktivních látek

  Navíc obsahuje Strong Komplex  
– extra dávku vitaminu C,  
lutein, activin, echinacea – pro  
maximální podporu organismu

Doplněk stravy. (1 tableta/3,10 Kč)

369,-
420,-*

VITAMIN

GS VITAMIN C 1000
100 + 20 tablet + dárek

  tableta Time-
Release zajišťuje 
postupné 
uvolňování 
vitaminu C

  vitamin C přispívá 
ke snížení únavy 
a vyčerpání

  přispívá 
k ochraně buněk 
před oxidativním 
stresem

  zvyšuje 
vstřebávání 
železa

  podporuje tvorbu kolagenu

  podporuje imunitu

  obohaceno o šípky

Doplněk stravy. (1 tableta/1,99 Kč)

239,-
259,-*

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem, 60 + 60 kapslí

  nejsilnější hlíva na trhu*

  od českého výrobce

  rakytník podporuje imunitu

  bez příměsí a konzervačních  
látek

Doplněk stravy. *Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, květen 
2018. (1 kapsle/2,83 Kč)

339,-
390,-*

IMUNITA DĚTÍ

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové 
želatinky s rakytníkem, 50 ks

  skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy

  obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu 
obranyschopnosti organizmu

  bez příměsí a konzervačních  
látek

Doplněk stravy. (1 ks/3,00 Kč)

159,-
175,-*

IMUNITA

SPECTRUM IMUNITA akce 1+1
90 tablet + 90 tablet NAVÍC

  100% denní 
dávky 
vitaminů  
v 1 tabletě

  organické 
zdroje – blíž 
k přírodě

V akci 1+1 také: Spektrum Energie, 399 Kč 778 Kč. 
Spektrum Vitalita 50+, 439 Kč 778 Kč.

Doplněk stravy. (1 tableta/2,22 Kč)

399,-
778,-*

DĚTI

WALMARK MARŤÁNCI GUMMIES 
50 + 50 tablet + Beamer

  chutné želatinové tablety pro správný 
fyziologický růst a vývoj dítěte. 

  nyní s vesmírným světlometem  
jako dárkem!

Doplněk stravy. (1 tableta/2,99 Kč)

299,-
359,-*

VLASY, NEHTY, POKOŽKA

REVITALON FORTE
90 + 30 kapslí zdarma + Kofeinový 
šampon 50 ml NAVÍC*

  pro krásné a silné vlasy od kořínků, 18 účinných 
látek

  obsažené látky přispívají ke krásnému vzhledu 
vlasů, nehtů a pokožky

Revitalon forte je doplněk stravy. *Při zakoupení 
jakéhokoliv produktu řady Revitalon vzorek 
Kofeinového šamponu za 0,01 Kč. Do vydání 
zásob. (1 kapsle/3,83 Kč)

459,-
574,-*

PÉČE O VLASY

REVALID® SPECIÁLNÍ EDICE
2 x 250 ml

Revalid® revitalizující proteinový šampon + extra 
pečující kondicionér

  účinná péče o vlasy bez života

  limitovaná dárková sada

Kosmetický přípravek.

339,-
448,-*

KOENZYM Q10

WALMARK KOENZYM Q10 FORTE 
40 + 20 tobolek

  vysoká dávka přírodního koenzymju Q10 
vyrobeného fermentací ve formě  
oleje pro lepší vstřebatelnost

  stačí pouze jedna tobolka denně

Doplněk stravy. (1 tobolka/3,65 Kč)

219,-
249,-*

Limitovaná  
edice

Limitovaná  
edice

AKCE

* 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.


