AKČNÍ NABÍDKA s platností od 18. 11. do vyprodání zásob
KLOUBY

PROSTATA

KLOUBY

VITAMÍNY

CEMIO KAMZÍK® 120 KAPSLÍ
SOUTĚŽNÍ DÁRKOVÉ BALENÍ

CEMIO RED3
90 + 15 KAPSLÍ NAVÍC

GS CONDRO® DIAMANT
100 + 50 TABLET

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN
60 + 60 TABLET

 x SILNĚJŠÍ složení s jedinečnými přírodními
2
kolageny NATIV.COL™
klouby, vazy a šlachy
vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu
v kloubních chrupavkách

629,720,-*

Doplněk stravy.

maximální úleva pro vaše klouby
2x silnější
složení
pro péči
o prostatu,** potenci
a vitalitu.

 nejvyšší množství glukosamin sulfátu Clini-Q,
unikátní DIAMANT FORTESCIN® a vitamin C,
který podporuje tvorbu vlastního kolagenu pro
správnou funkci kloubních chrupavek

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

vyvážené složení STRONG
KOMPLEX
extra dávka
vitaminu C,
lutein,
activin,
echinacea.
60 tablet
NAVÍC
+ DÁREK

629,-

Doplněk stravy. **Nové, silnější složení s obsahem
2x více slivoně africké.

760,-*

629,Doplněk stravy.

790,-*

449,-

VITAMÍNY

KLOUBY

PROSTATA

SRDCE, MOZEK

MARŤÁNCI® MULTIVITAMIN MIX
50 CUCACÍCH TABLET + 50 GUMMIES

PROENZI® INTENSIVE
120 + 60 TABLET

PROSTENAL® CONTROL
70 + 20 TABLET NAVÍC

GS OMEGA 3 CITRUS+D
100 + 50 KAPSLÍ

 ultivitaminy Marťánci s Imunactivem
m
a Marťánci gummy podzim-zima s rakytníkem.

š pičková komplexní výživa s glukosaminem,
chondroitinem a vylepšeným vstřebáváním

nejen saw palmetto, ale také extrakty z kopřivy
a kotvičníku, vitamin D3 a zinek pro zdravou prostatu, normální proud moči a podporu potence.

NAVÍC - MARŤAČELOVKA s tykadly!

520,-*

Doplněk stravy.

100% přírodní omega-3 kyseliny
3000 mg vysoce čištěného rybího oleje
v denní dávce
v přirozené
formě triglyceridů – až
o 50 % vyšší
vstřebatelnost
než polosyntetické
ethylestery
navíc s vitaminem D
kapsle s citronovou příchutí

379,Doplněk stravy.

440,-*

679,760,-*

Doplněk stravy.

Doplněk stravy. Saw palmetto přispívá k udržení zdraví
prostaty a normálního proudu moči. Kopřiva dvoudomá
podporuje správnou funkci močového ústrojí. Kotvičník
podporuje potenci.

499,560,-*

329,370,-*

Doplněk stravy.

KLOUBY

ENZYMY

OČI

KAŠEL

ALAVIS MAXIMA TRIPLE BLEND
EXTRA SILNÝ 700 g

WOBECARE® ENZYM
45 TOBOLEK

OCUVITE® LUTEIN FORTE
60 + 30 TABLET

ACC® LONG 600 mg ŠUMIVÉ
TABLETY, 20 TABLET

vysoce
aktivní
enzymatické
složení

pro
dlouhodobé
podávání
pro péči
o vaše klouby

léčí vlhký kašel

složení potvrzené vědeckými poznatky

rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání

rychlý nástup účinku od 1. dne
má navíc antioxidační účinek

originální
receptura
od výrobce
Wobenzymu*

je bez barviv
a konzervantů

jednoduché
užívání pouze
3 tobolky
denně

pro začínající
až středně
těžké potíže

1299,Doplněk stravy.

 ro Váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu
p
s postupným uvolňováním

1 550,-*

*Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Wobenzym
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

1349,1 500,-*

439,Doplněk stravy.

530,-*

PROBIOTIKA

VITAMÍNY

KAŠEL

BIOPRON® 9 IMMUNITY
30 TOBOLEK

RAKYTNÍČEK®+ ŽELATINKY
50 KS, VÁNOČNÍ KOULE

STOPKAŠEL® MEDICAL SIRUP
DR. WEISS 200 + 100 ml NAVÍC

pro každodenní doplnění střevní mikrobioty
probiotiky a prebiotiky

oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem
na podporu imunity

díky obsahu vitaminu D3 pro podporu
imunitního systému

skvělá ovocná chuť
bez konzervantů - v originálním vánočním balení

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Volně prodejné
léčivé přípravky k vnitřímu užití s účinnou látkou
acetylcystein.

219,250,-*

Po – Pá 7:30-16:00
ulevuje při
suchém
a vlhkém kašli,
ulevuje při
škrábání v krku
zklidňuje
podrážděný krk,
snižuje bolest
v krku
v akci také
dětský sirup

279,Doplněk stravy.

320,-*

199,Doplňky stravy.

230,-*

199,Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

230,-*

* 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.

