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PŘI NADMĚRNÉ PSYCHICKÉ 
A FYZICKÉ ZÁTĚŽI

SNADNÁ PÉČE O OPRUZENINY

LITORSAL ŠUMIVÉ TABLETY
PŘI DEHYDRATACI (24 šumivých tablet)
• je ideální jej užívat v horkém letním období, 

jelikož účinně hydratuje tělo a hasí žízeň
• obsahuje glukózu a elektrolyty, které jsou 

důležitým zdrojem pro rehydrataci
• je doporučován sportovcům, aby u 

nich během fyzické aktivity nedošlo k 
dehydrataci organizmu - skvěle doplňuje 
tělu potřebné minerální soli a elektrolyty

Hlavní léčebné využití měsíčku je zevně 
na těžce se hojící rány a vředy, většinou ve 
formě obkladů či mastí. Velmi dobře pomáhá 
i při drobných poraněních a bolestech 
kolem nehtů. Květní lupínky rozvařené v 
masti (obyčejně ve vepřovém sádle či oleji) 
jsou velmi dobré i na křečové žíly, krevní 
podlitiny, otoky, proleženiny, zapařeniny, 
plísně na nohou, omrzliny a trhliny na prsních 
bradavkách po kojení, přičemž dítěti nijak 
neškodí.

www.zdrovit.cz

www.kosmetika-bubchen.cz

Made in Germany

ADDITIVA VITAMIN C 1000 MG ZITRONE/BLUTORANGE
(20 šumivých tablet)
• při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích
• vhodný během těhotenství a v období kojení
• ideální také pro kuřáky a sportovce
• s příchutí citrónu a červeného pomeranče
• 20 let na českém trhu

BÜBCHEN OCHRANNÝ SPREJ NA OPRUZENINY
(100 ml)
• intenzivní péče o dětskou pokožku v oblasti plenek
• chrání kůži před podrážděním a zarudnutím
• extrakt z měsíčku snižuje výskyt podráždění
• oxid zinečnatý a panthenol zklidňují pokožku
• snadná aplikace ve formě spreje

www.additiva.cz

-27 Kč

80 Kč

107 Kč*-20 Kč

79 Kč

99 Kč*

NOVINKA

NOVINKA

znáte
 z TV

www.naturprodukt.cz

FORFEMINA - PŘÍPRAVEK NA ODVODNĚNÍ 
TĚLA (30 kapslí)
• pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
• přispívá k detoxikaci organizmu
• brání vzniku otoku dolních končetin
• s extraktem z klikvy velkoplodé a kopřivy

POUZE
1 KAPSLE

DENNĚ

JEDNODUCHÁ 
APLIKACE

OTEKLÉ NOHY, 
NATEKLÉ PRSTY

NEZAPOMEŇTE
DOPLŇOVAT TEKUTINY

Důsledkem 
zadržování vody v 
těle je pocit plnosti 
a těžkosti, přibývání 
na váze, otoky nohou, 
nadměrné pocení. 
Často dosáhneme 
nápravy, v tomto 
případě odvodnění 
těla, přírodní cestou, 
například bylinkami.

-53 Kč

189 Kč

242 Kč*
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1 000 mg
VITAMINU C

v každé tabletě!

Made in Germany

189 Kč

Platnost akční nabídky
25. 6.–17. 8. 2018

*Nezávazná doporučená spotřební cena v lékárnách. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši. Změna sortimentu vyhrazena. Za tiskové chyby
neručíme. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

AKCE PLATÍ POUZE PRO VYBRANÉ LÉKÁRNY!

Razítko lékárny:



ENERGIE PRO CELOU RODINU

VAGINÁLNÍ MYKÓZY, VÝTOK

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE

ÚČINNÁ OCHRANA JATER

INTACT SÁČEK HROZNOVÝ CUKR OVOCNÝ MIX (75 g)
• směs pastilek z hroznového cukru
• Příchutě: třešeň, banán, pomeranč, citrón a malina
• bez lepku a laktózy

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÉ BYLINY (30 g)
• bylinná směs k přípravě Švédských kapek
• jasan mannový pomáhá udržovat zdraví trávicího traktu a střevní pasáž
• šafrán setý napomáhá relaxaci a udržení pozitivní nálady
• hořec žlutý povzbuzuje tělo a napomáhá pohodlnému trávení
• andělika lékařská napomáhá zdraví jater, udržení správné kyselosti 

žaludku
• zázvor napomáhá zdraví 

trávicího a oběhového 
systému, má vliv na hladinu 
krevního cukru

INTIMOHELP: PŘI INFEKCÍCH INTIMNÍCH PARTIÍ (14 vaginálních tablet)
• omezuje růst patogenů v pochvě
• zklidňuje svědění, mírní projevy leukorey a nepříjemný zápach
• obnovuje a udržuje fyziologické pH v pochvě
• uvolňuje napětí vaginální sliznice a zvlhčuje ji
• snižuje množení bakterií způsobujících bakteriální vaginózy (Candida 

Blastomyces)

www.naturprodukt.cz www.naturprodukt.cz

www.zdrovit.cz

SILYMARIN 250 MG + VITAMIN D (80+10 tablet)
• jedinečná kombinace účinných látek
• přispívá ke zdraví jater a imunitního systému
• mikronizace účinných látek zvyšuje biologickou dostupnost přípravku

Mikronizace je metoda, při 
které se částice zpracovávají 
ve speciálních mlýnech. Jde 
o nejpoužívanější metodu 
úpravy velikosti částic. Moderní 
tryskové mlýny dokáží vytvořit 
částice o velikosti mikrometrů 
(miliontin metru = tisíckrát 
menších než milimetr). Látka 
s takto „velkými“ částicemi 
mnohonásobně zvětší svůj 
povrch. Tím zvýší svou 
rozpustnost i vstřebávání do 
organizmu.

Hořec žlutý tlumí dyspeptické 
projevy při poruchách funkce 
žlučníku, jater a slinivky. 
Podporuje krvetvorbu, funkce 
centrální nervové soustavy 
a dá se využít jako celkové 
tonikum při rekonvalescenci 
po těžkých chorobách. Zevně 
může být použit na nehojící se 
a zduřelé rány. Je používán též 
v homeopatii.

-28 Kč

99 Kč

127 Kč*

Akce platí do 17. 8. 2018 nebo do vyprodání zásob.
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www.naturprodukt.cz

-147 Kč

398 Kč

545 Kč*

VÝHODNÉ
BALENÍ ZA
TOP CENU

DOKONALÁ 
CHUŤ OVOCE

-64 Kč

139 Kč

203 Kč*

Made in Germany

-10 Kč

40 Kč

50 Kč*



ŠETRNÉ KOUPÁNÍ
PRO NEJMENŠÍ

OLIVOVÁ PÉČE O TĚLORUGARD VITAMINOVÝ KRÉM NA RUCE (50 ml)
• intenzivně pečuje o drsnou a podrážděnou pokožku rukou
• obsahuje vitaminy A, B6 a E, mandlový olej a shea máslo
• vitamin E chrání pokožku rukou před škodlivými vlivy 

vnějšího prostředí

www.rugard.cz

www.rugard.cz

Olivový olej je silný přírodní 
antioxidant bohatý na nenasycené 
mastné kyseliny a vitaminy E a A. 
Zklidňuje podrážděnou pokožku, 
má zvláčňující a regenerační účinky. 
Udržuje hebkou, pružnou pleť a má 
blahodárné účinky na vaše tělo.

Dětská pokožka se od pokožky 
dospělých liší – kůže novorozenců 
a kojenců je tenčí, propustnější 
pro vodu a jiné látky, se kterými 
pokožka dítěte přichází do styku. 
Proto je důležité se o kůži starat
už od novorozeneckého věku.

-111 Kč

249 Kč

360 Kč*

Doplněk stravy.

SVALOVÉ KŘEČE

VITAMINOVÁ PÉČE O RUCE
www.kosmetika-bubchen.cz

www.zdrovit.cz

ZDROVIT MUSCOAKTIV STOP KŘEČÍM (50 tablet)
• mírní svalové křeče a podporuje činnost kosterního svalstva
• účinná kombinace aktivních látek: hořčík, draslík a vitaminy
• ovlivňuje správnou a pravidelnou činnost svalstva

BÜBCHEN DĚTSKÝ ŠAMPÓN (200 ml)
• jemné a šetrné mytí dětských vlásků a pokožky hlavy
• s přírodními účinnými látkami z heřmánku, pšeničného 

proteinu a lipových květů.
• pH k pokožce neutrální
• dermatologicky testováno

OLIVOVÉ TĚLOVÉ MLÉKO (200 ml)
• uvolňující péče o celé tělo
• obsahuje olivový olej, extrakt        

z olivových listů
• s vitaminy A, E a C

-21 Kč

75 Kč

96 Kč*

-21 Kč

89 Kč

110 Kč*

Bübchen Blaue Linie _ Puder
HELIUM.K.ESPACH.2016

Made in Germany

-34 Kč

101 Kč

135 Kč*

S VITAMINY A,
B6 A E

VHODNÉ
JIŽ OD

NAROZENÍ

Akce platí do 17. 8. 2018 nebo do vyprodání zásob.



*Nezávazná doporučená spotřební cena v lékárnách. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši. Změna sortimentu vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.
Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

Distribuci produktů pro ČR zajišťuje Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, Praha-východ, ČR, www.naturprodukt.cz

Infolinka: 800 11 44 88

NATURPRODUKT ŠVÉDSKÝ ČAJ V CESTOVNÍM BALENÍ (5x 2 g)
• bylinný čaj na podporu trávení
• obsažené byliny: andělika lékařská, pampeliška lékařská, máta 

peprná, měsíček lékařský, jablečník obecný, heřmánek pravý, 
benedikt lékařský, lékořice lysá a meduňka lékařská

GLUCADENT+ MINI ZUBNÍ PASTA (10 g)
• ryze česká medicinální zubní pasta
• účinná kombinace látek pro péči o dásně a zuby se sklonem ke 

krvácení a při parodontóze.

NIPPES SOLINGEN MANIKÚRNÍ SET (1 sada)
• kvalitní ruční výroba z města Solingen
• set obsahuje: manikúrní nůžky, pinzetu, 

pilník na nehty

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM (8 ml)
• podporuje přirozený proces tvorby buněk
• reguluje vlhkost a podporuje regeneraci 

pokožky

BÜBCHEN SENSITIVE OPALOVACÍ 
MLÉKO OF 30 (50 ml)
• extra voděodolný
• UVA/UVB filtr, vitamin E               

a provitamin B5
• bez parafínového oleje

BÜBCHEN HEŘMÁNKOVÝ MYCÍ GEL 
(50 ml)
• s pšeničným proteinem
• s přírodním extraktem z heřmánku 

lékařského
• neobsahuje mýdlo
• bez barviv

BÜBCHEN BABY KOUPEL (50 ml)
• obsahuje jemné detergentní látky 

rostlinného původu
• pH neutrální
• neobsahuje mýdlo
• neobsahuje barviva

BÜBCHEN TĚLOVÉ MLÉKO (50 ml)
• pH neutrální k pokožce
• bez parafínového oleje
• neobsahuje barviva

BÜBCHEN BABY KRÉM NA OPRUZENINY (20 ml)
• spolehlivě chrání pokožku před účinky stolice a moči
• neobsahuje barviva
• bez konzervačních látek

BÜBCHEN KIDS ŠAMPON A SPRCHOVÝ GEL MALINA (50 ml)
• s aloe vera
• s mycími látkami na přírodní bázi
• s pšeničnými proteiny a provitaminem B5
• pH neutrální k pokožce

29 Kč

25 Kč

10 Kč

599 Kč

-30 Kč

99 Kč

129 Kč*

-9 Kč

25 Kč

34 Kč*

-10 Kč

25 Kč

35 Kč*

-5 Kč

25 Kč

30 Kč*

-12 Kč

25 Kč

37 Kč*

-10 Kč

25 Kč

35 Kč*

KVALITNÍ
KOŽENÉ POUZDRO 

ZDARMA

JEDETE NA DOVOLENOU?
VEMTE SI NÁS S SEBOU...
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BYLINNÝ 
PŘÍPRAVEK

Děláte 
si starosti, 

co si vzít s sebou na 
prodloužený rodinný víkend 

nebo na krátkou služební cestu? 
„Vždyť je to stejné, jako když jedu na 

týden!“ chytáte se za hlavu, když máte 
do malého zavazadla sbalit spoustu 

oblečení a kosmetiky. Čeho se vzdát? 
Kosmetika to být nemusí – díky mini 

verzím výrobků si své oblíbené 
přípravky můžete vzít s sebou 

kamkoliv.


