
Cemio Kamzík  je jediný v ČR s nativním 
kolagenem NCI a NCII a vitaminem C.
Vitamin C je důležitý pro správnou tvorbu 
kolagenu v kloubních chrupavkách. 
Nyní se soutěží o hodnotné ceny.
V akci také Cemio Kamzík®, 60 kapslí, 
cena 349 Kč
Doplněk stravy

Obsahuje 2 želé multivitaminy 
a lampičku, která se při zapnutí 
rozsvítí, do 3 sekund vydá svůj 
zvířecí zvuk a navíc se díky kolečkům 
pohybuje.
Doplněk stravy

• Čistý krystalický kolagen v malých, 
měkkých, snadno polykatelných 
kostičkách.

• Exkluzivní edice na 5 měsíců užívání.
• Jako dárek 30 kostiček navíc.
Doplněk stravy

• Kompletní 
multivitamín s minerály a 
stopovými prvky

• Limitovaná vánoční edice  
- 100 tablet + měsíc užívání navíc

V akci také Centrum® SILVER,  
100 + 30 tablet, cena 549 Kč
Doplněk stravy

Působí přímo v místě bolesti trojím 
účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok
Lék na vnější použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.

Nejsilnější hlíva na trhu*. Hlíva 
z českých pěstíren. Rakytník 
podporuje imunitu. Bez příměsí 
a konzervačních látek. * Nejvyšší 
obsah deklarovaných betaglukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, květen 
2017
Doplněk stravy

Cemio Kamzík® 
120 kapslí

Vibovit® Vánoce 
4 druhy

COLAFIT
120 + 30 kostiček
1 kostička = 3,99 Kč

Centrum® A-Z 
100 + 30 tablet
1 tbl. = 4,07 Kč

Voltaren® Emulgel 10mg/g
gel 2 x 100 g

TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým  
olejem 
100 + 100 kapslí

VÁNOČNÍ
NABÍDKA

Akční ceny platí od 20. 11. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásobListopad–prosinec 2017
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Přejeme Vám nádherné Vánoce
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To nejlepší pro Váš pohyb  
od Proenzi®.
Nové, unikátní složení.  
Zesílená výživa díky rostlinným 
extraktům: vrbě bílé, kurkuminu  
a boswellii serratě pro zdravé, pružné 
a pohyblivé klouby. Vstřebávání  
podpořeno  patentovaným BioPerinem®  
pro maximální využití živin v těle. 
Doplněk stravy

Komplexní multivitamin  
s minerály a výtažkem kořene 
ženšenu pro aktivní život po 
padesátce.
V akci také Spektrum Energie,  
90 tablet, cena 344 Kč, Spektrum 
Imunita, 90 tablet, cena 344 Kč
Doplňky stravy

Zažívání, detoxikace, imunita. 
Minimálně 3x silnější, než běžně 
prodávaná Aloe vera.
Doplněk stravy

proenzi®  
Intensive  
120 tablet

spektrum  
Vitalita 50+  

90 tablet

barnys ACTIValoe®

2 x 500 ml + 1 x 500 ml ZDARMA

dárkové 
balení + 

test karta 
pohody 
navíc

vánoční 
balení

KLOuby

muLTIVITAmIn

DETOxIKACE

549,-

344,-

399,-

akční cena

akční cena

akční cena

699,-

389,-

435,-

– 150 Kč

– 45 Kč

– 36 Kč

Švýcarský produkt k léčbě artrózy 
kolene, kyčle a kloubů prstů ruky.
Obvykle se užívá 2× ročně po dobu 
3 měsíců.
Lék k perorálnímu podání. Obsahuje 
chondroitin sulfát.

Condrosulf® 400
180 tvrdých tobolek

Navíc 
vánoční 
přebal

KLOuby

Kvalitní extrakt ginkgo biloby  
pro podporu paměti, koncentraci  
a mozkovou činnost obohacený  
o DMAE a magnesium. Magnesium 
má blahodárný vliv na nervový  
a svalový systém, podporuje 
mentální výkonnost.
Doplněk stravy

ginkoprim® mAx
90 + 30 tablet

Limitovaná 
edice  

s dárkem 
navíc

pAměť

344,-
akční cena

419,-

– 75 Kč

Vitaminy a minerály pro podporu 
imunity obohacené o betaglukany.  
Bez umělých barviv, cukru, 
konzervantů, lepku a laktózy.  
Vhodné pro děti od 3 let. 
Doplněk stravy

marťánci s Imunoaktivem®

50 + 50 cucavých tablet

Navíc 
HEXBUG 

AQUABOTTM 

rybička

DěTsKé muLTIVITAmIny

294,-
akční cena

352,-

– 58 Kč

Čtyřměsíční péče o klouby 
s kolageny a boswellií k podpoře 
pružnosti a hybnosti kloubů1.  
S kolageny typu I + II a přírodní 
nativní kolagen II typu (1 Vitamin C)
Doplněk stravy

priessnitz Kolag+boswellie 
péče o klouby
90 + 30 tablet

KLOuby

259,-
akční cena

298,-

– 39 Kč

Multiminerál pro silné kosti  
a zuby díky vápníku a hořčíku.  
Pro podporu imunity díky zinku, 
mědi a vitaminům D3 a B6.
Doplněk stravy

Vápník Hořčík Zinek 
OsTEO 
100 + 30 tablet

muLTImInERáL

194,-
akční cena

229,-

– 35 Kč

Skvělá chuť díky obsahu 
ovocné šťávy. Obsahuje 
9 vitaminů včetně 
rakytníku na podporu 
obranyschopnosti 
organismu. Bez příměsí a 
konzervačních látek. 24 různých 
druhů mini hlavolamů.
Doplněk stravy

RAKyTnÍČEK® multivitaminové 
želatinky 
70 ks Navíc 

mini  
hlavolam

DěTsKé muLTIVITAmIny

959,-
akční cena

1 154,-

– 195 Kč

219,-
akční cena

238,-

– 19 Kč

Limitovaná 
edice  

s dárkem 
uvnitř

vánoční 
balení

Limitovaná 
edice  

s dárkem 
navíc



Darujte svým blízkým zdraví 
     v úžasné nabídce

Vánoce od srdce

Hrajte o luxusní ceny  

500 000 Kčv celkové 
hodnotě

100 × Luxusní lázeňský pobyt 
 pro dva dle vlastního výběru

200 × GS Dárkový poukaz na 
přípravky GS  v hodnotě 500 Kč 

ÚŽASNÁ KLOUBNÍ NABÍDKA
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Diamant mezi kloubními přípravky  
GS Condro® DIAMANT, 100 + 50 tbl.

1 198 Kč
594KčLuxusní vánoční balení s garantovanou výhrou:  

2 × 400 Kč na luxusní lázeňské pobyty VYHRÁVÁ KAŽDÝ.

Nejsilnější v obsahu krystalického glukosamin sulfátu na trhu (2 122 mg) a s revolučním  
DIAMANT FORTESCINEM® pro klouby i jejich okolí (aescin pro správné prokrvení kloubního pouzdra,  
vazů a šlach, vitamin C pro správnou tvorbu kolagenní sítě chrupavek).

1/2
ceny

V akci také GS Condro® Diamant 100 tbl. za 499 Kč.

do
pl

ně
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st
ra

vy

598 Kč
294 Kč

Extra silný, extra účinný  
GS Extra Strong Multivitamin, 

50+50 tbl.
•	STRONG KOMPLEX – extra dávka vitaminu C,  

luteinu, activin, echinacea. 

do
pl

ně
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ra

vy

798 Kč
394 Kč

Extra vitalita a paměť  
GS Extra Strong Multivitamin 50+,  

60+60 tbl.
•	 50+ KOMPLEX – sibiřský ženšen pro povzbu-

zení organismu a Ginkgo biloba pro správné  
prokrvení mozku a končetin.

do
pl

ně
k 
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vy

538 Kč
264 Kč

Zdravé kosti, vlasy, nehty  
GS Vápník, Hořčík, Zinek Premium,  

100+100 tbl.
•	 Zinek	pro zdravé vlasy, nehty, pokožku.
•	 Vápník,	hořčík,	vit.	D3 a K pro zdravé a silné kosti.

do
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798 Kč
394 Kč

Srdce, cévy, energie  
GS Koenzym Q10 Premium,  

45+45 cps.
•	 Silná	dávka	60	mg	koenzymu	Q10	s	vysokou	vstřebatelností.
•	Navíc hloh pro správnou činnost srdce a biotin pro 

normální energetický metabolismus.
•	 Vhodné	při	užívání	slatinů.

V akci také  
GS Vápník, Hořčík,  
Zinek 100 + 30 tbl.  
za 159 Kč.

V akci také  
GS Koenzym Q10 30mg, 
 30 + 30cps. za 159 Kč.

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce, 
plné pohádek, klidu, dobrého jídla 

a úsměvů na tváři.
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100% houbový přípravek bez 
příměsí a konzervačních látek. 
Obsahuje všechny aktivní látky  
celé reishi, které působí ve vzájemné 
harmonii. Reishi podporuje 
obranyschopnost organismu  
a příznivě působí na oběhový 
systém.
Doplněk stravy

TEREZIA Reishi bIO 
120 kapslí

Navíc 
Reishi  
v kávě 
2 ks

ImunITA

Zdravotnické prostředky

Corega Original extra silný  
+ čistící tablety
40 g + 30 ks

vánoční 
balení 
+ dóza 
navíc

ÚsTnÍ HygIEnA

Nejnovější technologií  
Duo Sensor, velký displej,  
pro 2 osoby, kapacita paměti  
2x60 měření, vhodný pro pacienty  
s hypertenzí, záruka 5 let.
V akci také Tonometr Tensoval® 
comfort s manžetou 22-32cm,  
cena 1 449 Kč
Zdravotnický prostředek

Tonometr Tensoval® 
duo control

Navíc 
Tensoval® 

síťový 
adaptér

KREVnÍ TLAK

1 809,-
akční cena

2 109,-

– 300 Kč

679,-
akční cena

– 46 Kč

725,-

VÝHODNÉ  
BALENÍ/BALENIE

CHCSK/CHPLD/0035/17

169,-
akční cena

Fixační krém + čistící tablety  
pro kompletní péči 
      + 
praktická dóza  
pro vaši zubní náhradu

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto informačního letáku 
není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí 
Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací 
a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.


