nabídka
S kartičkou naší Akční
s platností
01.03.2020
lékárny nakoupíte od
do 31.05.2020
nebo do vyprodání
LEVNĚJI
zásob

-20%

-16%

Traumaplant drm.ung.
50g

120 tablet

Mast obsahující šťávu a
extrakt z čerstvé nati kostivalu
s protizánětlivým účinkem.
Vhodná k léčbě pohmožděnin
a vymknutí (při sportovních
a jiných poraněních).
Dále pak na bolesti svalů
a kloubů nebo na špatně se
hojící i otevřené rány.
Mast je vhodná pro dospělé i děti.
104,Registrovaný léčivý přípravek.

84,se zákaznickou kartou

-36%

Jedinečný přípravek, který
pečuje nejen o kloubní
chrupavky, ale také o okolí
kloubu, tedy kloubní pouzdra,
vazy a šlachy. Extra silná dávka
glukosamin sulfátu je
obohacena o revoluční
komplex Diamant Fortescin® komplex aescinu a vitamínu C.
Přípravek je vhodný pro aktivní i rekreační
674,sportovce, starší osoby a pro lidi zatěžující
569,klouby.
Doplněk stravy.
se zákaznickou kartou

-15%
Apo-Ibuprofen 400mg

Magnex 375mg + B6
250 tablet

100 potahovaných tablet

Hořčík přispívá ke snížení únavy
a vyčerpání, k zachování normální
funkce svalů (včetně svalu srdečního)
a nervů. Pomáhá udržovat normální
stav kostí a zubů. Vitamín B6 je
nezbytný doplněk pro efektivní využití
hořčíku organismem. V 1 tabletě je
obsaženo 375 mg hořčíku.

Uleví od bolesti hlavy, zubů, zad,
při bolestivé menstruaci, při bolesti
svalů a kloubů provázející chřipková
onemocnění, při poranění měkkých
tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.
Snižuje horečku a tlumí projevy
zánětu.
Volně prodejný lék
k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen.

-22%

GS Condro Diamant

154,-

99,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

179,se zákaznickou kartou

-21%

Terezia Černý česnek
60 kapslí

Přirozeně pomáhá udržovat
normální hladinu cholesterolu
a tuků v krvi.
Podporuje normální funkci srdce
a cév a pomáhá při pocitech
těžkých nohou.
Působí rovněž jako antioxidant
a posiluje imunitní systém.
Fermentace jeho účinky znásobí, navíc jej
zbaví nepříjemného odéru a palčivé chuti.
398,Každá tobolka představuje 1 stroužek
čerstvého (bílého) česneku.
309,Doplněk stravy.

209,-

se zákaznickou kartou

A spousta dalších produktů...
Mít zákaznickou kartu se vyplatí!

Swiss Naturevia Ostropestřec forte
60 kapslí
Obsahuje vysoce kvalitní extrakt ze
semen ostropestřce mariánského
s maximálním obsahem účinné látky
silymarinu.
Ostropestřec podporuje především
ochranu a detoxikaci jater i celého
organismu.
Pomáhá rovněž udržet správnou činnost
srdce a zdravou hladinu cukru v krvi,
napomáhá správnému
284,trávení.
Doplněk stravy.

224,-

se zákaznickou kartou
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NOVINKY
Kojenecká mléčná výživa BEBA

COMFORT 1,2

SLEVA -20%

OPTIPRO 3,4
186,-

NOVINKY
Na produkty z léčivého
konopí ANNABIS sleva každý měsíc vždy
od 10.dne do 20.dne.

299,-

-26%

-13%
Swiss Naturevia C-MIX 500mg

Prostamol Uno

90 tablet

90 měkkých tobolek

Mix tří ovocných příchutí (pomeranč,
třešeň, tropické ovoce) chuťově
atraktivní formy vitamínu C.
Obsahuje podpůrné směsi z přírodních
látek rutinu, hesperidinu, aceroly,
šípků a bioflavonoidů pro zvýšení
množství vstřebaného vitamínu C.
Vhodný pro těhotné i kojící ženy.

Doplněk stravy.

-20%

Volně prodejný lék na
problémy s močením
způsobené zbytnělou
prostatou v 1. a 2. stádiu
tohoto onemocnění.
Obsahuje extrakt serenoa
repens.

274,-

689,-

204,-

598,-

Lék k vnitřnímu užití.

se zákaznickou kartou

BioGaia Protectis kapky

-20%

10ml

se zákaznickou kartou

Sudocrem
125g

Probiotické kapky obsahující
ověřený patentovaný kmen
živých, aktivních baktérií
Lactobacillus reuteri Protectis,
který napomáhá utvářet a obnovit
přirozenou rovnováhu v zažívacím
traktu.
Vhodný pro děti od ukončeného
1.měsíce života v dávce 5 kapek
denně.
596,Doplněk stravy.

Sudocrem poskytuje péči a ochranu
pro citlivou dětskou pokožku při
opruzeninách. Zklidňuje začervenalou
a podrážděnou dětskou pokožku,
podporuje její regeneraci a navrací jí
jemnost.
Vytváří na pokožce ochranný film,
který ji chrání před dráždivými účinky
moči a stolice.
174,-

479,-

Kosmetický přípravek.

se zákaznickou kartou

-18%

139,se zákaznickou kartou

-25%
Priessnitz Žíly a cévy Medical

Paradontax Herbal fresh

125ml

Zubní pasta 75ml
Zmírňuje potíže spojené
s křečovými žilami a žilkami,
zvyšuje odolnost končetin při
praskání žilek.
Snižuje bolest a otoky dolních
končetin a ulevuje od pocitu
těžkých a unavených nohou.
Obsahuje přírodní látky aescin
a flavonoidy.
Lze použít i v průběhu
těhotenství a kojení.
Zdravotnický přípravek.

Zubní pasta pro zdravější dásně.
Pomáhá zastavit a předcházet krvácení
dásní při pravidelném používání
2x denně.
Má jedinečnou příchuť - kombinaci
zázvoru, eukalyptu a máty pro pocit
čistoty, svěžesti a chuti bylinek.

229,-

189,se zákaznickou kartou

104,Ústní hygiena

89,se zákaznickou kartou

Srdečně Vás zveme na příští promo akci:

Úterý 10.03.2020
Produkty NATUREVIA za jedinečné ceny.
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