AKČNÍ NABÍDKA s platností od 14. 11. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB
DONNAHAIR FORTE 3 MĚSÍČNÍ KÚRA
90 TOBOLEK + ŠAMPON 100 ML

CEMIO KAMZÍK
120 KAPSLÍ

GS CONDRO® DIAMANT
100 + 50 TABLET

biotin a zinek
udržuje
přirozenou
kvalitu vlasů
a pomáhá
při jejich
zvýšeném
vypadávání

Zadej unikátní kód
z krabičky na
www.darujigs.cz
a daruj do vybraného
domova pro seniory
měsíční kúru GS
Vitaminu C a zároveň
získej dárek**5x
lázeňský pobyt,
1000x roční kúra
nebo garantovaný
dárek - voucher na
přípravek GS.

obsahuje
zvýšenou
dávku 3
aminokyselin
a extrakt
z kopřivy

629,Doplněk stravy.

721,-*

REVALID HAIR COMPLEX
60 KAPSLÍ

jedinečné kolageny v přirozené formě: kolagen
typu I jako hlavní součást vazů, šlach a kůže

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

nová generace péče o prostatu, potenci a vitalitu

kolagen typu II, obsažený v kloubní chrupavce.

Aescin pro správné krevní zásobení kloubního
pouzdra, vazů a šlach

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

vitamín C je důležitý pro správou
tvorbu kolagenu v kloubních
chrupavkách.

569,705,-*

Doplněk stravy.

RAKYTNÍČEK+ MULTIVITAMINOVÉ
ŽELATINKY 50 KS - VÁNOČNÍ
OZDOBA ZLATÁ

nové složení
s vitaminem
D3 a biotinem

oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem na
podporu imunity v limitované vánoční edici

398,449,-*

PROSTENAL CONTROL
70+20

skvělá chuť díky obsahu 20 % šťávy
bez konzervantů, barviv
a sladidel

185,-*

Doplněk stravy.

RENNIE®
96 ŽVÝKACÍCH TABLET

osvedčená péče o prostatu

Doplněk stravy.

599,764,-*

PHARMATON® GERIAVIT VITALITY 50+
100 TABLET

469,579,-*

BIOPRON 9 PREMIUM
30 TABLET

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

Doplněk stravy.

Mějte Rennie po ruce!

zmenšuje otok

233,-*

ACC® LONG 600 MG
10/20 ŠUMIVÉ EFF.

SPEKTRUM GUMMIES IMUNITA
60 TABLET

nový mix příchutí
– pomeranč, višeň
a lesní plody
bez umělých
barviv, sladidel
a konzervantů

770,-*

279,Doplněk stravy.

339,-*

ALAVIS™ MAXIMA TRIPLE BLEND
EXTRA SILNÝ 700 G

tlumí zánět
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren
Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

prémiový produkt pro klouby nejen pro sportovce

239,295,-*

nechutná, ale funguje
užívání na 5 měsíců
Vetrinární přípravek.

1199,1450,-*

COLDREX MAXGRIP CITRON/LESNÍ
OVOCE 10 SÁČKŮ

léčí vlhký kašel
rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách
a usnadňuje jeho vykašlávání

Doplněk stravy.

746,-*

obohacený o extrakt
z echinacei

Po – Pá 7:30-16:00

uleví od
příznaků chřipky
a nachlazení

ideální podpora Vaší celkové
pohody a rovnováhy střevní
mikrobioty při a po léčbě
antibiotiky

Doplněk stravy.

Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti
trojím účinkem:
uleví od bolesti

199,-

629,-

649,-

Rennie přináší efektivní úlevu od pálení žáhy
během 5 minut.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Rennie® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

tři účinky v jedné kapsli denně

vyvážený poměr
vitaminů a minerálů
– 100% denní
dávka již ve dvou
želatinových
tabletách

VOLTAREN EMULGEL
150 G

Vánoce bez pálení žáhy!

vánoční balení

Doplněk stravy.

169,-

L.CZ.MKT.CC.10.2020.2074

obsahuje kopřivu dvoudomou,
zinek, vitamin B6 a D3

vit. C pro tvorbu kolagenní sítě
kloubních chrupavek a menisků

vyvážená
kombinace
vitamínů, minerálů
a ženšenového
výtažku G115®

vlasový doplněk
s vitaminy,
minerály,
aminokyselinami
a rostlinnými
extrakty
pro podporu růstu
vlasů zevnitř

Doplněk stravy.

CEMIO RED3
90 + 15 KAPSLÍ

odstraňuje
bolest v krku,
bolest hlavy,
svalů
i kloubů,
uvolňuje
ucpaný nos,
snižuje horečku
a doplňuje
vitamín C

lze užívat od prvních příznaků kašle
stačí 1 tableta 1 x denně

239,299,-*

Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje
látku acetylcastein.

pro dospělé a dospívající od 15 let

119,- 189,147,-*

220,-*

obsahuje paracetamol,
fenylefrin a vitamin C
Doplněk stravy.

169,197,-*

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 14. 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.

