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Naturprodukt Švédske kvapky  FORTE

Ďalšie produkty ŠVÉDSKEHO RADU

Niekto to rád horké, a to je správne, pretože horčiny obsiahnuté v liečivých bylinách sú pre naše telo prospešné.
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NCE NATUR COLLAGEN
EXPERT BEAUTY
Výživový doplnok 
Produkt je určený pre zlepšenie stavu pokožky a pleti. Užívanie 
hydrolyzovaného kolagénu podporuje tvorbu elastínu a fibrilínu,   
a tak zmierňuje vrásky a má pozitívny efekt na látkovú výmenu kože. 
Zmierňuje celulitídu a zlepšuje aj stav vlasov a nechtov. Vitamín C 
prispieva ku správnej syntéze kolagénu. Repík lekársky, zbehovec 
plazivý a pagaštan konský prispievajú k normálnemu stavu pokožky, 
ktorej sa vracia pevnosť, flexibilita a jej celkový mladistvý vzhľad.
Kód: 15.900.

NCE KOLAGÉN + KURKUMA 
+ RUŽA ŠÍPOVÁ + VITAMÍN C
Výživový doplnok
Hydrolyzovaný kolagén typu II a extrakt z podzemku kurkumy dlhej 
spolu s vitamínom C a extraktom z kvetu ruže šípovej predstavujú 
zaujímavú kombináciu pre podporu dobrého stavu nielen kĺbov ale 
i vašej pokožky.
Kód: 15.902.

NCE NATUR COLLAGEN
EXPERT MOBILITY
Výživový doplnok 
Prípravok prispieva k správnej pohyblivosti kĺbov.
Kolagénové peptidy podporujú chrupavkové tkanivo a stimulujú 
fibroblasty. Palina dračia, praslička roľná a breza previsnutá 
prispievajú k normálnemu stavu kĺbov. Kozinec blanitý napomáha 
správnej pohyblivosti kĺbov. Výsledkom je bezbolestný pohyb.
Kód: 15.901.

tip na darček

Značka Natur Collagen Expert – NCE 
zastupuje produkty NCE Beauty, NCE 
Mobility a NCE Kolagén + Kurkuma + Ruža 
šípová + Vitamín C. Kolagénové produkty 
sú jedinečné vďaka svojmu zloženiu, sú 
obohatené o rastlinné extrakty, kyselinu 
hyalurónovú a vitamíny.

Prinášame úľavu
pre Vaše kĺby

NOVINKA

TIP
PRE KRÁSU

DARČEK
PRE SENIOROV

AJ ŠPORTOVCOV

Zmierňuje 
vrásky a má 

pozitívny efekt 
na látkovú 

výmenu kože.

Dokonalé spojenie 
prírodného 
kolagénu 

s bylinkami určite 
poteší.

Užitočná 
a správna 

kombinácia 
ako darček 

v praktickej podobe 
s obľúbenou 
kurkumou.



REGENERAČNÝ 
KRÉM NA TVÁR 
DENNÝ 
Kozmetika
 
Výborný pomocník pre všetky 
typy pleti, účinne chráni pokožku 
pred každodenným náporom 
moderného života. Vďaka jeho 
výnimočnému obsahu slimačieho 
slizu, známeho pre schopnosť 
stimulácie tvorby kolagénu, 
bude tento krém s hydratačnými 
a upokojujúcimi účinkami vašim 
každodenným spojencom proti 
starnutiu.
Kód: 75.400. 

Starostlivosť o pleť
MICELÁRNA VODA 
Kozmetika
Je nevyhnutnou súčasťou vašej starostlivosti 
o krásu. Jemne zbavuje oči, pery a tvár 
všetkých stôp líčenia, prachu a každodenných 
nečistôt. Zjemňuje a osviežuje.
Kód: 75.404.

REGENERAČNÝ 
KRÉM NA TVÁR 
NOČNÝ 
Kozmetika

Určený pre všetky typy pleti. 
Vďaka svojmu výnimočnému 
obsahu slimačieho slizu, známeho 
pre schopnosť stimulácie tvorby 
kolagénu a exkluzívnej zmesi 5 
aktívnych látok podporí počas 
nočného spánku okysličovanie 
a regeneračnú bunkovú činnosť.
Kód: 75.401.

Jeden kúsok tvárovej pokožky človeka veľkosti 
listovej známky obsahuje tri milióny buniek, štyri 
metre krvných ciev, štyri metre nervových vlákien, 
100 potných žliaz, 18 mazových žliaz, 25 nervových 
zakončení a ďalšie súčasti, ktoré sú usporiadané 
a pracujú v súčinnosti - ale iba vtedy, ak funguje 
zásobenie živinami a kyslíkom. A to je pri pokožke 
ťažké.
Rovnako ako ostatné orgány aj pokožka potrebuje 
vitamíny, minerály a biolátky, ktorých potrebu 
musí vykrývať zo slabej krvnej ponuky. Preto je 
pre našu pokožku obzvlášť dôležité neustále 
zásobovanie tými látkami, ktoré potrebuje pre 
svoje funkcie a pre svoj dobrý vzhľad.
Mlle Agathe je francúzska certifikovaná BIO 
kozmetika s vysokým obsahom slimačieho filtrátu.

ANTI-AGEING 
SÉRUM NA TVÁR
Kozmetika
Je vysoko koncentrovaná starostlivosť 
93% extraktu z ručne zbieraného 
slimačieho filtrátu. Vďaka jeho 
výnimočnému vysokému obsahu 
slimačieho slizu, známeho svojou 
schopnosťou stimulácie tvorby 
kolagénu, odporúčame sérum na 
každodennú starostlivosť o pokožku 
tváre. Ráno a večer po odlíčení 
nanesieme na tvár a potom použijeme 
krém.
Kód: 75.402.

ČISTIACI GÉL 
Kozmetika
Pomáha znižovať nadmernú tvorbu 
mazu a napomáha pokožke redukovať 
prejavy akné. Jeho účinnosť pramení 
zo spoločného pôsobenia extraktu zo 
slimačieho slizu, koloidného striebra 
a exkluzívnej kombinácie 4 aktívnych 
látok s antibakteriálnymi účinkami 
na základe zloženia s potvrdenou 
účinnosťou (dermatologicky 
testované).
Aplikujte ráno a večer na čistú pleť. 
Nevhodné pre tehotné a dojčiace 
ženy.
Kód: 75.403.

Pre ešte krajšiu a zdravšiu pleť

Mlle Agathe 
- francúzska 
certifikovaná 

BIO kozmetika 
s vysokým obsahom 

slimačieho
 filtrátu.

Mlle Agathe 
darčeková sada 
- skvelý tip na 
darček, ktorý 

poteší.

Kód: 98.6235



Zdravie pre vašich najbližších

NATURPRODUKT VITAMÍN D 
2000 IU + K + E V SPREJI
Výživový doplnok 
Cítite sa často unavení, vyčerpaní a bez síl?
Chýba vám náležitá vzpruha, aby ste dobre zvládli pracovný deň?
Možno nastal čas poradiť sa so svojím lekárom alebo lekárnikom 
o užívaní vitamínu D. Ponúkame vitamín D3 v aplikačnej sprejovej 
podobe, ktorý spolu s vitamínom E a K, rozpustený v oleji, zásobí 
vaše telo v priebehu zimných mesiacov.
Kód: 15.6232

NATURPRODUKT VITAMÍN D + E 
V OLIVOVOM OLEJI
Výživový doplnok 
Vo vode nerozpustný vitamín D3 vykonáva v našom tele veľa funkcií. 
Podieľa sa na správnej funkcii a stavbe svalov a kostí. Existujú štúdie, 
ktorých závery hovoria o tom, že je nevyhnutný pre správnu činnosť 
srdca, obehovej sústavy, imunitného systému. Ovplyvňuje taktiež 
hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Na rozdiel od mnohých ďalších 
vitamínov ho ľudské telo dokáže vytvoriť samé. Bežným stravovaním 
však nedokážeme prijať dostatočne potrebné množstvo tohto 
vitamínu.
Produkt v špeciálnych kapsuliach, kde sú vitamíny D3 a E 
rozpustené v olivovom oleji. Olivový olej samotný je nositeľom 
ďalších hodnotných látok.
Kód: 15.624.

NATURPRODUKT ECHINACEOVÉ KVAPKY
+ NATURPRODUKT ECHINACEOVÉ PASTILKY 
Výživové doplnky 
Echinacea bola pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky používaná ako dezinfekčný prostriedok a na liečbu rán. Začala sa pestovať aj v Európe. Veľké 
množstvo klinických štúdií potvrdilo jej stimulačný účinok na ľudský imunitný systém, kedy pri užití ústami zvyšuje aktivitu buniek imunitného systému. 
Kvapky a pastilky z nej vyrobené podporujú prirodzenú obranyschopnosť nášho tela. SME PESTOVATELIA. V našich sadoch, kde nikdy nebola použitá 
chémia, pestujeme organické jablká, z ktorých pochádza destilát na výrobu kvapiek.
Kód: 15.850.           Kód: 15.800.

NOVINKA

Zatočte s únavou 
a vyčerpaním. 

Doplňte vitamín D 
v zimných 

mesiacoch.

Vitamínu D máme 
takmer všetci 

nedostatok. Takže 
vhodný darček pre 

každého.

Kvalitné pastilky 
a kvapky sú 

vhodné pri častých 
prechladnutiach.



NATURPRODUKT
VINOČNÉ MYDLO + SIRUP 
Kód: 98.6216

NATURPRODUKT
RUŽA MYDLO + SIRUP 
Kód: 98.6211

NATURPRODUKT
RAKYTNÍK MYDLO + SIRUP 
Kód: 98.6210

NATURPRODUKT
LEVANDUĽA MYDLO + SIRUP 
Kód: 98.6214

Sirupy vyrobené s rešpektom a láskou
Naturprodukt sirupy z ovocia a byliniek pripravujeme 
v potravinárskej prevádzke v Havířove. Manufaktúrny postup 
výroby sme odpozerali od našich predkov a rovnakým 
tradičným postupom výroby pokračujeme v modernom poňatí.

Nádherná 
farba

a zmyselne 
jemná vôňa 

ruže.

Limitovaná 
sada 

prevoňaná 
pokojom

a pohodou.

Sada 
limitovanej 
prevoňanej 
vianočnej 
kolekcie.

Limitovaná 
kolekcia zo zrelých 
plodov rakytníka 
rešetliakového.



SIRUP VIANOČNÝ
Potravina 
Naše bylinné sirupy predstavujú 
mimoriadny projekt. Ich konzervácia 
a mikrobiálna neškodnosť boli 
vypracované v spolupráci s Vysokou 
školou chemicko-technologickou 
a Ústavom konzervácie potravín. Sú 
vyrobené bez farbív, chemických 
konzervantov, zvýrazňovačov 
chuti a vône, starostlivo a s veľkou 
pozornosťou. Bez sladidiel, len s repným 
cukrom. Je preukázané, že veľa bylín, 
ovocia a korenín obsahujú zdraviu 
podporujúce zlúčeniny.
Kód: 96.0702

NATURPRODUKT VIANOČNÉ 
MYDLO SO ŠKORICOU
Kozmetika 
V priebehu dňa plnia naše ruky rôznorodé úlohy, vykonávajú práce 
najrôznejšieho druhu, často si ich pri tom zašpiníme a potom si 
ich umývame. Pokúsili ste sa niekedy spočítať, koľkokrát za deň 
si umývate ruky a týmto ich vystavujete pôsobeniu vody a mydla? 
Vianočné mydlo Naturprodukt, na výrobu ktorého boli použité prírodné 
rastlinné oleje, vám každým použitím priblíži vianočné obdobie.
Kód: 85.2005

NATURPRODUKT VIANOČNÁ 
BYLINNÁ ZMES NA PRÍPRAVU 
ČAJU
Výživový doplnok 
Objavte vianočnú bylinnú kompozíciu, ktorá sa výborne hodí k tomuto 
ročnému obdobiu.
Nielenže vám v adventnom čase bude kôra pomaranča svojou 
príjemnou vôňou pripomínať Vianoce, ale získate i ďalšie zdravotné 
benefity. Puky klinčekovca voňavého prispievajú k správnej funkcii 
kardiovaskulárneho a dýchacieho systému, podporujú chuť do 
jedla, normálne trávenie a prekrvenie a okvetné plátky ruže stolistej 
podporujú normálny stav kardiovaskulárneho systému a zraku, 
pomáhajú udržať duševnú rovnováhu, kľud a spánok.
Kód: 15.296.

DARČEKOVÁ KRABICA    
NA 2 SIRUPY 250 ml
Ovocné a bylinné sirupy obsahujú 
celú škálu telu prospešných látok, 
ich nositeľmi sú ovocné plody 
a liečivé bylinky. Malina hovorí: „ 
Ja som najsilnejšia zo všetkých 
plodov a uzdravím ťa zo všetkých 
chorôb.“ A viete, že má pravdu? 
Vysoký obsah vlákniny v týchto 
malých plodoch podporuje 
trávenie. Sú taktiež bohaté na 
vitamíny skupiny B a vitamín C. 
Vysoký obsah minerálov ju robí 
dobrým zdrojom vápnika, horčíka, 
železa, draslíka a mangánu. 
Každý z našich sirupov je svojim 
obsahom prospešný pre ľudské 
telo.

Škorica
a Vianoce k sebe 
neodmysliteľne 
patria. Vianočné 

mydlo z našej 
manufaktúry.

Naplňte si 
darčekovú 

krabicu dvojicou 
našich sirupov 
podľa Vášho 

priania.

Vhodný darček 
k príprave 
tradičných 
vianočných 

nápojov.

Čajová 
kompozícia 
pre zdravie 
a príjemne 
strávený 

adventný čas.



ADDITIVA VITAMÍN C BLUTORANGE
A ZITRONE (1000 mg) ŠUMIVÉ TABLETY 
Výživový doplnok
Obidva prípravky sú určené na predchádzanie nedostatku vitamínu C v organizme. 
Vitamín C prispieva k udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas 
intenzívnej telesnej námahy a po nej, k správnej funkcii psychiky, imunitného systému, 
zníženiu vyčerpania a únavy.
1 šumivá tableta obsahuje 1000 mg vitamínu C.
Kód: 60.6., 60.7.

ADDITIVA VITAMIN C + ZINOK 80 A 60 KAPSÚL 
Výživový doplnok 

Nemecký výrobca tohto produktu spojil do jednej kapsule účinky vitamínu C a zinku. 
Vitamín C a zinok prispievajú k správnej činnosti imunitného systému. Produkt oceníme   
hlavne v období jesene a zimy, v ktorom dochádza ku zvýšenému výskytu chorôb   
z prechladnutia.
Kód: 60.101., 60.1010

Naštartujte imunitu

KAPSULE S POSTUPNÝM 
UVOLŇOVÁNÍM

VÝHODNÁ 
AKČNÁ CENA

Celý deň pod 
ochranou 

vitamínu C 
a zinku od 

prestížnej značky 
ADDITIVA vždy 

poteší.



RUGARD DARČEKOVÉ BALENIE 
VITAMÍNOVÝ KRÉM + KRÉM NA 
RUKY ZDARMA
Kozmetika 
Aj vaši blízki patria k tým, ktorí vyhľadávajú pomoc pre svoju pokožku? 
Milióny ľudí na celom svete majú suchú pokožku, pretože jej prirodzená 
ochranná vrstva je narušená. Mazové žľazy nevytvárajú dostatok 
lipidov, z pokožky potom uniká veľké množstvo vody. Je drsná, vytvára 
pocit pnutia, svrbenia, vznikajú na nej začervenané miesta.
Rugard vitamínový krém doplní pokožke na tvári a rukách chýbajúce 
výživné látky a vitamíny.
Kód: 98.6102

RUGARD VITAMÍNOVÝ KRÉM + 
BALZAM NA PERY ZDARMA
Kozmetika 
Pery sú miestom ľudského tela, ktorých pokožka nie je vybavená 
mazovými žľazami. Preto často vysychajú, praskajú a môžu sa na nich 
tvoriť vrásky. Starajte sa o ne balzamom na pery Rugard. 
Kód: 98.6208

SADA RUGARD HYALURÓNOVÝ 
HYDRATAČNÝ KRÉM + SKLENENÝ PILNÍK 
NA NECHTY OD NIPPES SOLINGEN   
S KRYŠTÁLMI SWAROVSKI
Kozmetika 
Stalo sa už aj vám, že ste vypili veľa tekutín a napriek tomu sa vaša pokožka na 
tvári sťahovala, zvierala vás, svrbela a lúpala sa? Bol to jasný signál, že nedokázala 
spracovať dostatok vody. V tejto situácii je potrebné posilniť schopnosti tvárovej 
pokožky viazať vodu. Toto výborne dokáže hydratačný krém Rugard. Bez ohľadu na 
vek a typ pokožky, týmto javom trpíme nielen počas horúceho a suchého leta, ale 
taktiež i v zime, kedy nás obklopuje vzduch ohrievaný vykurovacími telesami alebo 
chladný vonkajší vzduch, ktorý obsahuje veľmi málo vlhkosti.
Kód: 98.6259

SADA RUGARD VITAMÍNOVÝ  
KRÉM + SKLENENÝ PILNÍK NA 
NECHTY OD NIPPES SOLINGEN   
S KRYŠTÁLMI SWAROVSKI
Kozmetika 
Pleťový krém Rugard je spolu s pilníkom s elementami Swarowski 
výborným darčekom pre každú ženu.
Kód: 98.6258

LUXUSNÝ DARČEK 
S KRYŠTÁLMI 
SWAROVSKI.

S TÝMTO 
DARČEKOM NIČ 

NEPOKAZÍTE

Táto edícia 
je v ponuke 
len počas 

vianočného 
obdobia.

Rugard je na trhu 
stálica. Obľubujú 

ho mamy aj 
dcéry, a tak ako 

darček nikdy 
nesklame. 

Kombinácia 
krému a balzamu 

na pery v luxusnom 
darčekovom 
balení zažiari 

pod vianočným 
stromčekom.



NIPPES SOLINGEN SADA 6 DIELNA BÉŽOVÁ
Kód: 86.2961

NIPPES SOLINGEN SADA 7 DIELNA 
ZLATÁ
Kód: 86.300. 

NIPPES SOLINGEN SADA 6 DIELNA 
STRIEBORNÁ
Kód: 86.297. 

Vianočné pohladenie
Naše ruky plnia v medziľudských vzťahoch dôležitú a často rozhodujúcu funkciu. 
V európskej kultúre slúži ruka na pozdrav, či už mávaním alebo podávaním. Stiskom 
rúk potvrdzujeme platnosť zmlúv a dohôd na rokovaniach. V bližšom vzťahu nám 
slúžia na pohladenie a prejavy nežnosti. Je veľmi nepríjemné mať zanedbané, drsné 
a nepestované ruky, ktoré náš partner nielen vidí, ale taktiež pri dotyku cíti. Starajte 
sa o svoje ruky pomocou výrobkov z rady Nippes s dlhoročnou tradíciou, vyrábané 
v nemeckom Solingene, ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu na celý život.

Manikúrna 
sada od Nippes 

Solingen v ručne 
šitom koženom 

puzdre.

Manikúrna 
sada od Nippes 

Solingen v ručne 
šitom koženom 

puzdre.

Manikúrna 
sada od Nippes 

Solingen v ručne 
šitom koženom 

puzdre.



NATURPRODUKT SIRUP PRE 
DÝCHACIE CESTY
Výživový doplnok 
Naturprodukt Sirup pre dýchacie cesty posilňuje zdravie všetkých 
jednotlivých častí dýchacích ciest, ktoré začínajú nosom a končia 
pľúcami. V sirupe sú bohato zastúpené extrakty liečivých bylín: borovica 
lesná, prvosienka jarná, skorocel kopijovitý, pľúcnik lekársky a ibiš 
lekársky. Sladidlom i konzervačnou látkou v sirupe je sacharóza. Je 
vhodný pre deti od 1 roka.
Kód: 15.293.

NATURPRODUKT SIRUP PRE 
DÝCHACIE CESTY A KĽUDNÚ NOC
Výživový doplnok 
Len zdravé dýchacie cesty môžu plniť dôležitú úlohu pri podpore 
vlastných obranných síl organizmu. Sprievodným znakom respiračných 
ochorení je zahlienenie, nádcha a kašeľ. Sirup pre dýchacie cesty 
a kľudnú noc je určený na užívanie večer a v priebehu noci pre každého 
a dokonca už aj pre deti od 1 roka. Napomáha kľudnému a nerušenému 
spánku. Vňať konopnice a pľúcnika spoločne s koreňom a listom ibiša 
prispievajú k normálnej funkcii dýchacieho systému. Koreň a list ibiša 
vykazujú antibakteriálnu aktivitu.
Kód: 15.297.

NATURPRODUKT KVAPKY   
PRE DÝCHACIE CESTY
Výživový doplnok 
Vhodný pre deti od 3 rokov, mládež, dospelých i seniorov. Čisto 
rastlinný produkt pre všetky druhy kašľa. 
Deň čo deň pracuje náš imunitný systém na plné obrátky. Za jednu 
hodinu vdýchneme asi 10 000 baktérií a desaťkrát toľko ich zárodkov. 
Experti napočítali približne 200 vírusov spôsobujúcich prechladnutie. 
Existujú faktory, ktoré náš obranný 
systém oslabujú. Výkyvy teplôt, 
klimatizácie v kanceláriách, vlakoch 
a verejných budovách, vysoké vonkajšie 
teploty v lete, zle vetrané miestnosti 
preplnené ľuďmi – to všetko dáva 
nášmu telu zabrať. Samoočisťujúci 
mechanizmus našich dýchacích ciest 
- mukociliárny klírens – sa narušuje 
a oslabuje. Kvet prvosienky, vňať 
pľúcnika a vňať tymiánu prispievajú 
k normálnej funkcii dýchacieho systému.
Kvet lipy napomáha poteniu a priaznivo 
ovplyvňuje spánok.Pagaštan konský 
podporuje odolnosť organizmu.
Kód: 15.294.

NATURPRODUKT KVAPKY PRE DETI 
NA DÝCHACIE CESTY
Výživový doplnok 
Kvapky pre deti na dýchacie cesty obsahujú extrakty liečivých 
bylín, ktorých účinky sa viažu k problematike dýchacích ciest. Kvet 
prvosienky, vňať pľúcnika a vňať tymiánu prispievajú k normálnej 
funkcii dýchacieho systému. Kvet lipy napomáha poteniu a priaznivo 
ovplyvňuje spánok. Sú vhodné pre deti od 1 roka.
Kód: 15.298.

Prevencia pod kontrolou

CHUTÍ
DEŤOM

AJ DOSPELÝM

DYCH POD
KONTROLOU

Vhodný darček 
pre deti od 1 roka, 

aby noci 
i počas Vianoc 
boli pokojné.

Vhodný darček 
pre deti od 1 roka, 

s chutným 
malinovým
 sirupom.

Vhodný darček 
pre deti od 1 roka.

Proti mnohým 
neduhom 

rastú liečivé 
byliny. Proti 

prechladnutiu 
dokonca 

nespočetne.



SILYMARÍN FORTE 250 
MIKRONIZOVANÝ S VITAMÍNOM D
Výživový doplnok 
Na pečeň a imunitný systém. Súčasne so srdcom je pečeň jediným 
orgánom ľudského tela, ktorý je napojený do dvoch krvných obehov. 
Každodenne pretečie týmto orgánom 2 000 litrov krvi a množstvo úloh, 
ktoré vykonáva, jej dávajú životne dôležitú rolu.
Tento prípravok obsahuje silymarín (extrakt získaný zo semien pestreca 
mariánskeho) a vitamín D. Ostropestrec mariánsky prispieva ku zdraviu 
pečene, správnemu tráveniu, očiste organizmu, napomáha udržiavať 
správnu hladinu cukru v krvi a zdravé srdce. Vitamín D prispieva 
k udržaniu normálnej funkcie svalov, imunitného systému, zdravých 
kostí a zubov.
Kód: 15.414.

VITAMÍN D 2000 IU 
(ŠUMIVÉ TABLETY)
Výživový doplnok 
Obsah vitamínu D v 1 tablete: 2000 IU, 50 μg 
Prispieva k správnej funkcii imunitného systému. Napomáha k udržaniu 
správneho stavu kostí a činnosti svalov a k správnemu vstrebávaniu 
vápnika a fosforu.
Kód: 15.6231

Podporte svoju imunitu
Ponúkame skvelé trio na podporu imunity 
a detoxikáciu organizmu, ktorá sa bude po 
Vianociach hodiť.

GLUCAN PLUS
Výživový doplnok 
Kombinovaný prípravok s obsahom betaglukánu, selénu a výťažku 
z leuzey šuštivej.
Beta-glukán je silný antioxidant, ktorý stimuluje imunitný systém človeka. 
Zlepšuje účinok antibiotík, znižuje hladinu cholesterolu pri pravidelnom 
užívaní (3 g denne), podporuje tiež hojenie rán. Má podporný účinok na 
zdravé krvné cievy a srdce.
Leuzea šuštivá pochádza z južnej Sibíri a je populárnym adaptogénom, 
prostriedkom uľahčujúcim človeku i zvieratám ľahšie zvládať stresové 
situácie, ako sú chlad, bolesť, hlad. Extrakt zvyšuje adaptabilitu 
organizmu, znižuje únavu a zvyšuje fyzickú i duševnú odolnosť.
Vďaka obsahu selénu prispieva k udržaniu správnej funkcie imunitného 
systému, zdravých vlasov, nechtov, štítnej žľazy, chráni DNA, bielkoviny 
a lipidy pred poškodením oxidáciou.
Kód: 15.307.

Vhodný darček 
pre stresom 
unavených 

a vyčerpaných 
ľudí.

O zdravie pečene 
sa staráme po 
celý rok, takže 
tento darček 
určite poteší.

Skvelý darček, 
chuť šťavnatých 

pomarančov nám 
pripomenie leto.



NATURPRODUKT ŠVÉDSKA 
BYLINNÁ ZMES 
Výživový doplnok
Švédsky rad bylinných prípravkov dopĺňa táto bylinná porciovaná zmes 
v nálevových vreckách. Obsiahnuté bylinky zvyšujú chuť do jedla po 
chorobe, pri užívaní liekov, u seniorov a oslabených osôb. Prinášajú 
úľavu pri žalúdočných vredoch, po operáciách, podporujú imunitný 
systém a psychickú kondíciu.
Produkt je bez alkoholu.
Kód: 15.28.

NATURPRODUKT 
ŠVÉDSKE KVAPKY
Výživový doplnok 
Oddych, zotavenie 
a odpočinok po veľkej 
pracovnej alebo psychickej 
záťaži, po športe, dlhej 
chorobe či chirurgickom 
zákroku sa nazýva 
rekonvalescencia. Toto 
obdobie je často sprevádzané 
únavou, nechutenstvom, 
slabosťou. Popri kľudovom 
režime, zdravej a ľahkej 
strave, je v tejto fáze dôležité 
optimálne podporiť ľudské 
telo posilňujúcim rastlinným 
prípravkom z divoko rastúcich 
bylín. Pomôžu organizmu pri 
regenerácii a pri vylučovaní 
cudzích látok z tela. 
Alkoholový výluh liečivých 
bylín s mnohoročnou tradíciou 
posilňuje všetky orgány 
ľudského tela.
Kód: 15.7000

NATURPRODUKT 
ŠVÉDSKE KVAPKY 
FORTE
Výživový doplnok 
Táto inovatívna receptúra 
Švédskych kvapiek predstavuje 
koncentrovaný výluh liečivých 
rastlín, obohatený o Theriak, 
ktorý navyšuje obsah horčín 
v produkte. Bolo dokázané, 
že horčiny pôsobia nielen 
v tráviacom trakte, ale taktiež 
v dýchacom systéme a pokožke. 
Uľahčujú dýchanie, omladzujú 
pokožku a tiež vykazujú 
imunomodulačný účinok.
Kód: 15.713.

NATURPRODUKT ŠVÉDSKE BYLINY
Výživový doplnok 
Švédske kvapky si jednoducho pripravíte i doma z týchto Švédskych 
bylín.
Obsah vrecka (30 g) sa vsype do čistej fľaše so širokým hrdlom, 
zaleje sa 0,5 litrom 40% liehu alebo ražnej pálenky a pretrepe sa. Za 
každodenného občasného pretrepania sa nechá lúhovať 10 dní. Potom 
sa zmes precedí a vylisuje cez čisté plátno do tmavej fľaše a podľa 
potreby sa prisladí.
Kód: 15.700.

Tento darček 
nielenže chutí, 
ale aj prekvapí 

obsahom 
bylín.

Posilňujúci
rastlinný prípravok

z divo rastúcich 
bylín.

Úľava pri 
žalúdočných 
problémoch 

patrí do každej 
lekárničky.

Jednoduchá 
domáca príprava 

Švédskych 
kvapiek zo 

Švédskych bylín.
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Kvíz

Nájdi skryté predmety

Doplňte názvy rastliniek
podľa obrázku a zistíte,
ako sa volám.

Nájdi skryté predmety

Priraď správný tieň
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Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania

HORČÍKOVÝ 
RAD

NEDOSTATOK
HORČÍKA?
Stres? Únava?
Vyčerpanie?
Stres? Únava?nava?
Vyčerpanie?

Vitajte vo svete horčíka www.naturprodukt.sk

Celý rad IQ MAG exkluzívne v lekárňach. NATURPRODUKT spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
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NADMERNÁ FYZICKÁ A PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ?

www.naturprodukt.sk
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1 000 mg

vitamínu C

v jednej

tablete
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