
Vitamin C + Zinek
POSÍLENÍ IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU
30 tablet
skvělá pomerančová 
příchuť
•100 mg vitaminu C + 15 
mg zinku
•vhodný při nemoci, stresu, 
sportu…
•pro cévy, kosti, zuby, 
chrupavky, dásně a kůži

akční cena bez DPH   325,- Kč
zabalení,distribuce a veškerý servis zdarma !!

imunita, nachlazení

eMVe Hořčík + vitamin C a 
B6 / 30 tablet

Vitaminové tablety 
s minerálními látka
Přípravek určený ke snížení 
rizika vzniku svalových křečí, 
únavy a nervozity. 

MAXIVITA SEPTANGIN 
MED A CITRON
16 pastilek
obsahuje přírodní látky 
med, citron, lipový květ a 
další éterické oleje, které 
mohou příznivě ovlivnit 
horní cesty dýchací a 
dutinu ústní.

Apotheke PREMIER 
Ovocný koktejl 4v1 čaj 
20x2g

Dárkový balíček

Vonná svíčka ve 
skle,višeň čokoláda

OLEJOVÝ SPRCHOVÝ 
ARGAN OIL
Jemný olejový 
sprchový gel s aktivní 
mycí složkou šetrně 
odstraňuje nečistoty 
z celého těla a dodává 
tak pocit svěžesti 
a čistoty .
400 ml

KRÉM NA RUCE
OLIVE OIL
100 ml

MaxiVita Selen + zinek + 
vitamin C a E
45 tablet

Podpořte vitalitu a imunitu 
organizmu příjmem vitaminů 
a minerálních látek, které 
přispívají k funkci imunitního 
systému a bojují s 
nebezpečným oxidačním 
stresem.

kód 12300.01 
Minimální odběr 
10 balíčků. 



akční cena bez DPH   325,- Kč
zabalení,distribuce a veškerý servis zdarma !!

imunita, nachlazení

Bylinný sirup
Rakytník řešetlákový 
200 ml. 
s vitaminem C
podporuje imunitní 
systém a přirozenou 
obranyschopnost 
organizmu. Přispívá 
k normálnímu stavu 
pokožky a k normální 
činnosti 
kardiovaskulárního 
systému. 

Energit Hroznový cukr
17 tablet příchuť jahoda

 Dodá rychle potřebnou energii a 
posílí imunitu.

eMVe Multivita+ / 
30 tablet

Pomáhá posilovat imunitu
Vitaminové tablety 
s minerálními látkami
Přípravek eMVe Multivita+ 
obsahuje vitaminy, minerály a 
další látky v kombinaci, která 
pomáhá posílit imunitní systém. 

Apotheke PREMIER 
Zimní čaj se kořením 
20x2g

Dárkový balíček

Vonná svíčka ve 
skle,višeň čokoláda

KRÉM NA RUCE
OLIVE OIL
100 ml

Revital® Vitamin C obsahuje 
500 mg vitaminu C 
20 tablet eff. 
lesní jahoda, pomeranč

Tato vysoká dávka je pro tělo 
významnou oporou zvláště 
v období zvýšeného výskytu 
virů a bakterií, při nachlazení, 
stresu, vysoké fyzické aktivitě, 
pobytu ve znečištěném 
prostředí i při rekonvalescenci

Komplex vitaminů 
skupiny B
45 tablet

MaxiVita B - komplex 
obsahuje kombinaci 
vitaminů skupiny B, 
z nichž se každý 
významně podílí na 
správném fungování 
lidského organizmu..

kód 12299.01 
Minimální odběr 
10 balíčků. 



akční cena bez DPH   195,- Kč
zabalení,distribuce a veškerý servis zdarma !!

imunita, nachlazení

Komplex vitaminů 
skupiny B
45 tablet
MaxiVita B - komplex 
obsahuje kombinaci 
vitaminů skupiny B, 
z nichž se každý 
významně podílí na 
správném fungování 
lidského organizmu..

eMVe Multivita+ / 
30 tablet

Pomáhá posilovat imunitu
Vitaminové tablety 
s minerálními látkami
Přípravek eMVe Multivita+ 
obsahuje vitaminy, minerály a 
další látky v kombinaci, která 
pomáhá posílit imunitní 
systém. 

MAXIVITA SEPTANGIN 
MED A CITRON
16 pastilek

obsahuje přírodní látky 
med, citron, lipový květ a 
další éterické oleje, které 
mohou příznivě ovlivnit 
horní cesty dýchací a 
dutinu ústní.

VÁPNÍK, HOŘČÍK, 
VITAMIN C
20 šumivých tablet

Příchutˇcitron
Snižuje pocit únavy a 
napomáhá  při stresu.
Vitamin C posiluje 
imunitu

. 

Vitamin C + Zinek
POSÍLENÍ IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU
30 tablet
skvělá pomerančová příchuť
•100 mg vitaminu C + 15 mg 
zinku
•vhodný při nemoci, stresu, 
sportu…
•pro cévy, kosti, zuby, chrupavky, 
dásně a kůži

kód 10344.01 
Minimální odběr 
17 balíčků. 



akční cena bez DPH   260,- Kč
zabalení,distribuce a veškerý servis zdarma !!

imunita, nachlazení

Energit Vitamin D3 + 
acerola 42 tablet
Posilujte imunitu 
chutnými vitaminovými 
tabletami s brusinkovou 
příchutí a obsahem 
vitaminu D3, vitaminu C 
a přírodního extraktu z 
aceroly.

Alpské pastilky ŠALVĚJ A 
VITAMIN C
Nachlazení a škrábání v krku
15 + 5 pastilek zdarma

Zesílený obsah šalvěje

Vynikající chuť
Alpské pastilky ŠALVĚJ A VITAMIN 
C jsou podpůrný přípravek vhodný při 
nachlazení, škrábání v krku a při 
oslabení organismu.
. 

Vitamin C + Zinek
POSÍLENÍ IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU
30 tablet
skvělá pomerančová příchuť
•100 mg vitaminu C + 15 mg 
zinku
•vhodný při nemoci, stresu, 
sportu…
•pro cévy, kosti, zuby, chrupavky, 
dásně a kůži

Apotheke PREMIER 
Ovocný koktejl 4v1 čaj 
20x2g

Komplex vitaminů 
skupiny B
45 tablet
MaxiVita B - komplex 
obsahuje kombinaci 
vitaminů skupiny B, 
z nichž se každý 
významně podílí na 
správném fungování 
lidského organizmu..

Vitamin C 
 20+4 tablet zdarma

Šumivý přípravek s 
příchutí citrusových 
plodů určený 
především pro posílení 
imunity.  Obsah vit. C – 
180 mg v tabletě. 
Šumivá forma zajišťuje 
vynikající 
vstřebatelnost

kód 10758.01 
Minimální odběr 
13 balíčků. 



akční cena bez DPH   325,- Kč
zabalení,distribuce a veškerý servis zdarma !!

imunita, nachlazení

Bylinný sirup
Rakytník řešetlákový 
200 ml. 
s vitaminem C
podporuje imunitní 
systém a přirozenou 
obranyschopnost 
organizmu. Přispívá 
k normálnímu stavu 
pokožky a k normální 
činnosti 
kardiovaskulárního 
systému. 

Komplex vitaminů 
skupiny B
45 tablet
MaxiVita B - komplex 
obsahuje kombinaci 
vitaminů skupiny B, 
z nichž se každý 
významně podílí na 
správném fungování 
lidského organizmu..

Energit Hroznový cukr
17 tablet příchuť pomeranč

 Dodá rychle potřebnou energii a posílí 
imunitu.

Vitamin C 
 20+4 tablet zdarma

Šumivý přípravek s 
příchutí citrusových 
plodů určený 
především pro posílení 
imunity.  Obsah vit. C – 
180 mg v tabletě. 
Šumivá forma zajišťuje 
vynikající 
vstřebatelnost

Revital Vitamin C + 
zinek + echinacea a 
šípek 45 tablet 
Příchuť malina
Posilujte 
obranyschopnost 
organizmu příjmem 
vitaminu C, zinku a 
přírodních extraktů, které 
mají pozitivní vliv na 
imunitní systém.

Hořčík + vitamin B6
45 tablet

Hořčík + B6 obsahuje aktivní 
látky, které přispívají ke 
snížení míry únavy a 
vyčerpání, normální činnosti 
svalů a nervové soustavy a k 
celkovému posílení 
imunitního systému.

Alpské pastilky ŠALVĚJ A 
VITAMIN C
Nachlazení a škrábání v krku
15 + 5 pastilek zdarma

Zesílený obsah šalvěje

Vynikající chuť
Alpské pastilky ŠALVĚJ A VITAMIN 
C jsou podpůrný přípravek vhodný při 
nachlazení, škrábání v krku a při 
oslabení organismu.
. 

kód 12297.01 
Minimální odběr 
10 balíčků. 



akční cena bez DPH   390,- Kč
zabalení,distribuce a veškerý servis zdarma !!

imunita, nachlazení

Bylinný sirup
Rakytník 
řešetlákový 
200 ml. 
s vitaminem C
podporuje imunitní 
systém a přirozenou 
obranyschopnost 
organizmu. Přispívá 
k normálnímu stavu 
pokožky a 
k normální činnosti 
kardiovaskulárního 
systému. 

Vitamín C
s postupným uvolňováním 500 
mg  
60 tablet

Přípravek obsahuje vitamin C ve 
speciální tabletě TIME-RELEASE, 
která zajišťuje postupné 
uvolňování. Navíc je obohacen o 
šípky – bohatý zdroj flavonoidů, 
které podporují účinek vitaminu C 
proti volným radikálům.

Komplex vitaminů 
skupiny B
45 tablet
MaxiVita B - komplex 
obsahuje kombinaci 
vitaminů skupiny B, 
z nichž se každý 
významně podílí na 
správném fungování 
lidského organizmu..

Selen + zinek + 
vitamin C a E
45 tablet

Podpořte vitalitu a 
imunitu organizmu 
příjmem vitaminů a 
minerálních látek, které 
přispívají k funkci 
imunitního systému a 
bojují s nebezpečným 
oxidačním stresem.

VÁPNÍK, 
HOŘČÍK, 
VITAMIN C
20 šumivých 
tablet

Příchutˇcitron
Snižuje pocit 
únavy a 
napomáhá  při 
stresu.
Vitamin C 
posiluje imunitu

. 

MAXIVITA SEPTANGIN 
MED A CITRON
16 pastilek

obsahuje přírodní látky 
med, citron, lipový květ a 
další éterické oleje, které 
mohou příznivě ovlivnit 
horní cesty dýchací a 
dutinu ústní.

Revital Multi 
20 tablet eff
malina, pomeranč

obsahuje důležité 
vitaminy, které 
přispívají k normální 
funkci imunitního 
systému, ke snížení 
míry únavy a vyčerpání 
a ochraně před 
oxidativním stresem.

kód 8806.01 
Minimální odběr 
10 balíčků. 



Posílení imunity

MaxiVita Herbal 
Bylinný sirup 
Průduškový

 Obsažené přírodní 
extrakty pomáhají 
zmírnit průběh 
nachlazení, příznivě 
působí na dýchací 
cesty a napomáhají 
při rekonvalescenci.

Revital Multi 
20 tablet eff
malina, pomeranč

obsahuje důležité 
vitaminy, které 
přispívají k normální 
funkci imunitního 
systému, ke snížení 
míry únavy a vyčerpání 
a ochraně před 
oxidativním stresem.

akční cena bez DPH   520,- Kč
zabalení,distribuce a veškerý servis zdarma !!

Imunit® 5PreveMax
30 tablet – jahodová příchut

PRO BLESKOVÉ POSÍLENÍ 
IMUNITY – JIŽ PO 5 MINUTÁCH!
Je čistě přírodní doplněk stravy s 
obsahem nukleotidů a beta-
glukanů. Přípravek má vynikající 
jahodovou příchuť a díky obsahu 
vitaminu C a selenu podporuje 
správnou funkci imunitního 
systému.

Vitamin D3 
FORTE 1000 IU
90 tablet příchuť 
malina

Obsahuje vysoké 
množství vitaminu D3 
(cholekalciferol), který 
je pro fungování 
lidského organizmu 
velmi důležitý. Účastní 
se mnoha 
fyziologických 
procesů. 

Vitamín C
s postupným uvolňováním 
500 mg  
100+20 tablet
Přípravek obsahuje vitamin C 
ve speciální tabletě TIME-
RELEASE, která zajišťuje 
postupné uvolňování. Navíc je 
obohacen o šípky – bohatý 
zdroj flavonoidů, které 
podporují účinek vitaminu C 
proti volným radikálům.

Energit Hroznový cukr
17 tablet příchuť pomeranč

 Dodá rychle potřebnou energii a posílí 
imunitu.

Alpské pastilky ŠALVĚJ A 
VITAMIN C
Nachlazení a škrábání v krku
15 + 5 pastilek zdarma

Zesílený obsah šalvěje

Vynikající chuť
Alpské pastilky ŠALVĚJ A VITAMIN 
C jsou podpůrný přípravek vhodný při 
nachlazení, škrábání v krku a při 
oslabení organismu.
. 

kód 6267.01 
Minimální odběr 
7 balíčků. 
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