volajte zadarmo

www.klubzdravia.sk

Potešte svojich
blízkych darčekom
pre zdravie
alebo krásu

+421 800 191 191

pondelok—piatok: 8.00–18.00

Krása zvnútra

Omega—3
PURE Algae 30 tob.

30-denný program, navrhnutý nutričným expertom, ktorý prináša telu látky vhodné pre cielené doplnenie jeho
správnej výživy. Nechajte svoju krásu naplno zažiariť!

Omega-3 PURE Algae je produkt prémiovej kvality
obsahujúci 100 % rastlinnú DHA, obohatenú
o vitamíny D3 a B1.
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Akciová cena

11,45
Svätý Valentín,
sviatok nielen pre
zamilovaných
14. február, Deň svätého Valentína.
Ak patríte medzi tých, ktorí majú
lásky čas neodmysliteľne spojený
s prvým májom, nevadí.

€

Akciová cena

13,49

Bežná cena
22,90 €

€

Bežná cena
14,99 €

Výživové doplnky

Výživový doplnok

Silymax 7000 mg

DetoxElixeer MAX

Pestrec mariánsky (Silybum marianum) je rastlina,
ktorá sa už po stáročia používa na podporu
zdravia pečene.

Intenzívna 14-denná detoxikačná kúra s unikátnym
komplexom deviatich starostlivo vybraných bylín
obohatených o galaktooligosacharidy — druh vlákniny.

Nezáleží vôbec na tom kedy,
ale s kým sviatok lásky
a zamilovaných slávime.
A že ste práve single? Nevešajte
hlavu, pretože niekto, kto Vás má
rád tu je. Ste to Vy sami!

Akciová cena

6,30

€

Akciová cena

10,60

Bežná cena
7,00 €

€

Bežná cena
11,78 €
Výživový doplnok

Výživový doplnok

Chole PRO 30 tob.

Koenzým Q10 30 mg

Dvojitý efekt na normálnu hladinu cholesterolu
vďaka monakolínu K s rybím olejom.

Vysoko kvalitné koenzým Q10 získaný prírodnou cestou.
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Akciová cena

9,89

€

Bežná cena
10,99 €

Akciová cena

7,65
Výživový doplnok

€

Bežná cena
8,50 €

Výživový doplnok
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Beliema
Effect 10 tbl.

Beliema
Expert Intim Gél

Beliema Active
Control Intim Gél

10 vaginálnych tabliet s laktobacilmi a kyselinou
mliečnou. Obnovuje a udržuje fyzilogické pH.

S antimikrobiálnou látkou a ochrannou
zložkou BioEcolia.

Pre pocit sviežosti a kontrolu prirodzeného odoru.

®

®

®
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Akciová cena

8,99

€

Akciová cena

Akciová cena

Bežná cena
9,99 €

Zdravotnícka pomôcka

5,39

4,44

€

€

Bežná cena
4,89 €

Kozmetický prípravok

Bežná cena
5,99 €

Kozmetický prípravok

Darčeky od srdca
Pre ženy
„Majte sa rada“

Srdce je symbolom lásky, a preto
je 14. 2. najpredávanejším artiklom
vo forme sladkostí, plyšákov,
odkazov a ozdobou kvetinových
kytíc, ktoré si zamilovaní posielajú. Chcete byť tento rok originálny?
Máme pre Vás tip!
Pripojte k zamilovanému odkazu
od srdca darček pre srdce.
Koenzým Q10 sa vyskytuje
vo veľkom množstve v orgánoch,
ako je srdce. Darujte
Idelyn® Beliema® Effect pre podporu ženského zdravia a Prostenal
na podporu zdravia mužského.

S láskou
pre mužov

Prostenal
CONTROL 60 tbl.
®

Prostenal NIGHT 60+30 tbl.
®

Muži po 50. roku veku môžu častejšie pociťovať nepríjemné prejavy
spájané so stavom svojej prostaty. Okrem slabého prúdu moču môžu
muži v noci opakovane vstávať pre nutkanie na močenie. Nedostatok
kvalitného, neprerušovaného spánku môže potom viesť k celkovej
rannej únave.

Problémy s prostatou sú najčastejšie ťažkosti, ktoré
postihujú dospelých mužov po 40. roku veku. Medzi prvé
prejavy patrí slabší prúd moču a častejšie močenie. Navyše,
problémy s prostatou sa často
spájajú s vyšším rizikom
vývoja ťažkostí s potenciou.
Výživové doplnky

Akciová cena

15,74

€

Bežná cena
17,48 €

Akciová cena

15,73

€

Bežná cena
17,48 €

Výživový doplnok
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Lásky nie je
nikdy dosť
Lásky nie je nikdy dosť,
a preto je dôležité si vzájomnú
lásku prejavovať, bez ohľadu
na dátum v kalendári. Láska nepozná
hranice, a možno to je dôvod,
prečo sa tento anglosaský
sviatok rýchlo rozšíril do Európy.

Marťankovia
Gummy echinacea
®

S láskou
pre najmenších

Marťankovia
PROimun + Akut
®

30 tbl. + 5 vrecúšok
S echinaceou, vitamínom C a zinkom, ktoré prispievajú
k správnej funkcii imunitného systému.

Akciová cena

7,19

€

Špeciálny set 2v1 na podporu imunity. 30 cmúľacích
tabliet a 5 vrecúšok na akútnú podporu imunity.

Akciová cena

8,31

Bežná cena
7,99 €

7,19

€

Marťankovia
FUTURA 3—6 30 tbl.

S echinaceou, vitamínom C a zinkom, ktoré prispievajú
k správnej funkcii imunitného systému.

Cmúľacie tablety pre deti vo veku 3–6 rokov
na každodenné užívanie.

Akciová cena

7,19

€

Bežná cena
7,99 €

Marťankovia
Gummy
s echinaceou 60 tbl.
®

S bazou čiernou, vitamínom C a zinkom, ktoré
prispievajú k správnej funkcii imunitného systému.

Akciová cena

Bežná cena
16,61 €

Výživový doplnok

Marťankovia
Gummy s bazou
čiernou 50 tbl.
®

Výživový doplnok so
sladidlom

®

Výživový doplnok

Marťankovia
FUTURA 6—9 20 ks
®

Marťankovia Futura gél je komplex vitamínov
a minerálov s omega-3 Prispôsobené nárokom
detského vývoja vo veku 6–9 rokov.

€
Akciová cena

7,19

Bežná cena
7,99 €

€

Bežná cena
7,99 €

Výživový doplnok
Výživový doplnok so sladidlom

Akciová cena

10,79

€

Bežná cena
11,99 €

Výživový doplnok so sladidlom
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Proenzi
ACTIVE 14 dávok

Proenzi
®
ArthroStop RAPID+ Proenzi
180 tbl.
Intensive 120 tbl .

Unikátna kombinácia dvoch typov kolagénu s vitamínmi
a minerálmi na zdravé kĺby.

S extraktom z Boswellie serrata, ktorý pomáha udržiavať
zdravé a pružné kĺby.

®

®

Komplexná kĺbová výživa s vylepšeným vstrebávaním.
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Akciová cena

22,49

€
Akciová cena
Výživový doplnok so sladidlom

Bežná cena
24,99 €

Akciová cena

19,80

25,11

€
Výživový doplnok

€

Bežná cena
27,90 €

Bežná cena
22,00 €

Výživový doplnok

Ako to bolo so
svätým Valentínom

Pri výbere darčekov
stavte na kvalitu

Podľa legendy je sviatok svätého
Valentína oslavovaný na počesť
rovnomenného kňaza, ktorý
údajne tajne oddával zamilované
páry, ktorým bolo bránené
v sobášoch. Keď sa jeho tajné
praktiky prezradili, bol zatknutý
a 14. februára popravený.

GinkoPrim MAX 30 tbl.

Lecithin 1325 mg
FORTE 60 tbl.

Vápnik Horčík
Zinok OSTEO 90 tbl .

Vysoko kvalitný výťažok z Ginkga biloba (ginka
dvojlaločného) pre lepší výkon mozgu, obohatený
o DMAE a magnézium.

Prémiový lecitín v silnej dávke 1 325 mg. Obsahuje
kyselinu linolovú, ktorá pomáha udržiavať zdravú hladinu
cholesterolu v krvi.

Unikátna kombinácia minerálnych látok a vitamínov
dôležitých pre mnohé funkcie v ľudskom tele.

Akciová cena

6,74

€
Akciová cena

Akciová cena

7,19

Bežná cena
7,49 €

5,39

€

Výživový doplnok

Bežná cena
7,99 €

€

Výživový doplnok

Bežná cena
5,99 €

Výživový doplnok

