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Adaptogeny

DÝCHEJTE LÉPE
A NASTARTUJTE
IMUNITU
Přinášíme vám komplexní řadu přírodních
pastilek a kapek, které vám svým obsahem
účinných látek bylinného původu pomohou
překonat náročné období zimy a jara.

Naturprodukt 15.800.
Naturprodukt 15.850.

Naturprodukt 15.851.

Naturprodukt 15.802.
Naturprodukt 15.853.

Naturprodukt 15.852.

Naturprodukt 15.801.

K dostání v lékárně.

NAT U RPROD U K T.CZ

EDITORIAL
Milé čtenářky,
čtenáři,

milí

práce z domova, méně
pracovních schůzek,
více času pro rodinu, partnera nebo
pro sebe sama. Do
nedávné doby nám
toto znělo jako uvolnění a relaxace, ale pak
přišla pandemie. A to, co by nás v normálních
časech potěšilo, stalo se stresem.
80 procentům z nás chybí osobní setkání
a 57 procent lidí má strach z nákazy v rodině.
56 procent stresuje uzavření škol, 50 procent
se obává hospodářských následků. 38 procent
z nás prožívá více stresu v běžném pracovním
dnu a 22 procent z nás má strach, že se sami
nakazí. 22 procent lidí zažívá dlouhou chvíli
a stejné procento pociťuje osamělost.
Jako pojem je slovo stres nejenom v době
pandemie stejnou měrou oblíbené i nepřesné.
Jedni jím označují příčiny, jako je práce, termíny a hádky. Jiní jím označují nejasný pocit

přetěžování. Jisté je, že současná pandemie
je pro mnohé z nás první velkou zatěžující událostí. Jako stres se označují všechny
reakce, kterými naše tělo reaguje na zvýšené
nároky, nová vyzvání. V lidském těle se spouští
celá řada chemických reakcí, které jsou zátěží
tehdy, pokud se stres stává chronickým. Je
ale těžce měřitelné, kdy se z náročné situace stává přetěžování, a tím zdravotní riziko.
Stres má i své pozitivní stránky, on je tím momentem, který nás posouvá dál a rozšiřuje
naše schopnosti. Nikdo nemůže ale zažívat
pouze stres pozitivní.
Jedním z nejdůležitějších seřizovacích šroubů
je naše vlastní nastavení k problému. Hodnocení situací může změnit stresové reakce
našeho těla, sílu myšlenky nelze za žádných okolností podceňovat. Soukromý život
a práce nejsou nikdy striktně rozděleny,
24 hodin denně jsme lidmi, zcela jedno, jaká
je naše profese. Ideál rovnováhy mezi žitím
a prací je nereálný.

Dostatek hořčíku v potravě je důležitý pro
správnou činnost svalů a nervů (mírní podrážděnost a nervozitu), ale i pro uvolňování
energie z glukózy a pro správnou stavbu kostí.
Udržuje v dobrém stavu oběhový systém a je
prevencí infarktu. Řadě žen odstraní potíže
spojené s premenstruačním syndromem.
Mírní deprese a přispívá k udržení zdravých
zubů a kostí.
V kombinaci s vitaminem B6 působí hořčík
jako přirozený uklidňující prostředek. Vitamin
B6 usnadňuje jeho přechod do nitra buněk
a je takzvaným fixatérem hořčíku. Nedostatek hořčíku se projevuje podrážděností,
nespavostí, náladovostí, špatným trávením,
bušením srdce nebo arytmiemi. Může vyvolat také deprese, případně záchvat astmatu
a bolestivé svalové křeče.
Z nabídky přípravků s obsahem hořčíku si jistě
vybere každý.

Při našem hledání vnitřního klidu může být dobrým pomocníkem hořčík, minerál vnitřního
klidu a pramen síly.

RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka

Naturprodukt 15.711.

Naturprodukt 15.710.

ŠVÉDSKÁ
ŘADA

Naturprodukt 15.28.

Naturprodukt 15.708.
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LÉKÁRNA | Vitaminy

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

Příliš málo vitaminů

PŘÍLIŠ RYCHLÝ
NÁSTUP NEMOCI

Až 70 procent potravin, které denně konzumujeme, jsou
průmyslově zpracovány. Rafinovaně uvařeny, krásné na pohled,
prošpikované nejrůznějšími dodatky a konzervačními látkami.
To, co chybí, jsou vitální látky. A ty jsou důležité.
Obsah vitálních látek u mnoha druhů zeleniny a ovoce závisí na kvalitě
půdy. Intenzivní moderní zemědělství, kyselé deště a zatížení životního
prostředí ochuzují půdy a pozbavují je minerálních látek, které jsou pro
rostliny důležité a pro člověka představují životně důležité vitální látky.
Předčasná sklizeň, dlouhý transport a skladování přispívají ke špatné kvalitě
ovoce a zeleniny a vedou kromě jiného ke ztrátám vitaminů. Rovněž zpracování a výroba potravin jdou na účet obsažených vitaminů.
Ztráty vitaminů při skladování, výrobě a zpracování potravin.
VITAMIN

PRŮMĚRNÉ ZTRÁTY

Kyselina listová 50 % (až 100 % při skladování ovoce a zeleniny)

je první příznaky lehkého nedostatečného zásobení. Tento latentní nedostatek se navenek projevuje nespecifickými symptomy, jako jsou snížená
tělesná a duševní výkonnost, náchylnost k infekčním onemocněním
nebo neschopnost snášet stresové zatížení. Tyto symptomy jsou zcela
nespecifické a zpravidla nejsou lékařem hodnoceny jako nedostatek vitaminů. Teprve při dalším vývoji jejich nedostatku vystupují do popředí
speciální symptomy. Pokud v tomto stadiu není zabezpečen přísun vitaminu, dostavují se nevratná poškození organismu.

„Dobrým zdrojem vitaminů mohou být
Additiva Multivitamin šumivé tablety.”

Vitamin C

40 % (až 90 % při skladování ovoce a zeleniny)

Vitamin E

30 % (až 70 % u rafinovaných rostlinných olejů)

Vitamin B1

20 % (až 60 % u pečeného hovězího masa)

Vitamin B6

20 % (až 50 % u loupané rýže ve srovnání s neloupanou)

K TĚMTO SYMPTOMŮM PATŘÍ:
· náchylnost k infekčním chorobám

Vitaminy A, E

Mezi 50–95 %

Vitaminy
skupiny B

Ztráty u loupané rýže a bílé mouky.

· únava, depresivní nálady, snížení tělesné a duševní výkonnosti,
vyčerpání, podrážděnost, poruchy soustředění
Additiva Multivitamin v různých příchutích jsou ve vodě rozpustné šumivé
tablety, které rychle doplní potřebnou hladinu ve vodě rozpustných vitaminů v lidském těle. Dle chuťových preferencí je možno si vybrat z několika příchutí, některé jsou obohaceny také o minerály. Rozpuštěním ve
vodě vznikne chutný nápoj, který je rovněž vhodný i pro diabetiky, protože
neobsahuje cukr.
RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka

Naturprodukt 60.101.

Naturprodukt 71.259.

Naturprodukt 71.269.

Špatné zásobení vitaminy vede poměrně rychle k projevům jejich nedostatku a chorobě. Obzvláště orgány a tkáně s vysokou látkovou výměnou,
jako jsou srdce, mozek, trávicí ústrojí a kostní dřeň, reagují rychle na nedostatek vitaminů. Projevy nedostatku vitaminů se vyvíjí plíživě. Jako obranné
opatření začíná lidské tělo snižovat vylučování močí, následně se snižuje
hladina vitaminů v krvi, což snižuje aktivitu enzymů na vitaminech závislých.
Každou chemickou reakci v procesech látkové výměny v těle řídí enzymy,
například získávání energie v buňkách. Snížená enzymová aktivita způsobu-

Avitaminózy jsou v naší civilizaci zřídkavé, latentní stavy nedostatku se zamlženými symptomy jsou oproti tomu časté.

KLOUBY A KRÁSA
spojené nádoby
Klasický přípitek britských gentlemanů zní: „Na rychlost našich koní a krásu našich žen!“
Ovšem na zdraví si obvykle připíjeli tím, co většinou škodí. Jenže zpět k rychlosti a kráse.
Je mezi nimi nějaký společný jmenovatel? Rychlost je u savců vždy spojena s pohybem
a ten se odehrává díky pákovým poměrům v kostech a umožnění jejich pohybu vůči
sobě v určitém rozsahu. Pohyblivé spojení různých kostí se děje pomocí kloubů. Oproti
tomu primární lidskou krásu, kterou každý z nás subjektivně vnímá trochu jinak, máme
tendenci hodnotit zejména podle vnějšího vzhledu a stavu pokožky. Její pružnost a mladistvý vzhled jsou pro většinu z nás důležité faktory přitažlivosti. Ano, uvažujete správně
– jak pro klouby, tak pro kůži je nezbytná stěžejní bílkovinná struktura zvaná kolagen.
Kolagen. Slovo frekventovanější stále více.
Co to ale vlastně je a proč ho potřebujeme?
Z medicínského hlediska je kolagen tvořen
složitou strukturou aminokyselin, patří
tedy mezi všudypřítomné bílkoviny. V těle
rozeznáváme kolageny I. až XI. typu. Nejrozšířenější jsou kolageny I. a II. typu. Kolagen
I. typu tvoří dlouhá pružná vlákna (fibrily),
které nalézáme v kostech, vazech, kůži,
ve šlašitých pouzdrech orgánů a tak dále.
Kolagen II. typu je jemnější, jeho fibrily mají
mnohem menší průměr než u kolagenu I. typu
a najdeme ho zejména v buněčné hmotě
kloubních chrupavek.
A co teď s tím? Na základě výše uvedené
elementární teorie bychom si mohli říci – čím
více kolagenu do sebe dostaneme, tím lépe
pro zdraví našich kloubů a mladistvý vzhled
pokožky. Stačí tedy jíst denně tlačenku, panna
cottu nebo šunku v aspiku a je vystaráno?
Tento předpoklad je jeden velký omyl. Jak už
bylo řečeno, kolagen je bílkovina. A jako každá
jiná bílkovina se musí naštěpit žaludečními
kyselinami a rozložit trávicími enzymy ve
střevech na prvočinitele – aminokyseliny. Ty
pak putují vrátnicovou žílou do jater a játra
sama rozhodnou, na syntézu jakých struktur
je využijí. Rozhodně tak lze tvrdit, že příjem
kolagenu z běžné stravy je pro zdraví kloubů
a vzhled pokožky běh na hodně dlouhou trať
a předem prohraná bitva. Přirozený úbytek
vnitřní produkce kolagenu je vždy větší,
než jsme schopni dodat zvenčí, nehledě na
neúměrnou zátěž trávicí soustavy.
Nabízí se ale šetrnější, rychlejší a elegantnější
řešení – kolagenní peptidy. Technologicky
„rozbitá“ struktura kolagenu na jednodušší
formy (peptidy jsou nazývána spojení dvou
a více aminokyselin). Takže peptid už není
matrix bílkovina, ale ještě ani ne samotná
aminokyselina. Je něco mezi. Příjem peptidů
z rozštěpeného kolagenu má pro naše spojené
nádoby – pohyb a krásu – mnohem větší

přínos. Můžou se lehce dostat až na místo
určení a tam vhodně stimulovat produkci
vlastního kolagenu. Laicky řečeno poňoukají
vysychající zdroje k větší produkci. Jedná se
tady o účinný anti-aging management.
Stimulace produkce je tím klíčovým faktorem
a my cílíme na stimulaci novoprodukce kolagenu I. typu i II. typu. Složení kolagenních
peptidů pro zdraví kloubů proto musí být už
z podstaty věci jiné a z jiných zdrojů původních bílkovin než kolagenní peptidy pro zdraví
a krásu kůže. Když jsou navíc vhodně doplněny
esenciálními vitaminy a ověřenými účinnými
rostlinnými extrakty pro další zesílení anti-aging efektu, pak můžeme zvolat: „Heuréka!“
(máme to, nalezli jsme, pozn. red.)
Natur Collagen Expert (značka NCE)
představuje zcela novou generaci kolagenních
peptidů s vitaminy, kyselinou hyaluronovou
a bylinnými extrakty pro maximalizaci účinků.
Jejich složení mohlo být šetrně technologicky sestaveno na základě detailních
znalostí všech souvisejících metabolických
mechanismů, pochopení funkcí odpovídajících
buněčných struktur a hlubokých vědomostí
z fytomedicíny. Použití NCE je rovněž
promyšleně jednoduché – obsah jednoho
sáčku stačí vysypat do sklenice, zalít vlažnou
vodou, lehce zamíchat a vypít. Žádná umělá
pachuť, žádné žmolky, žádné problémy
s trávením. To je NCE, výživný a funkční nápoj
s přírodní ovocnou příchutí (jahoda a malina).
NCE Mobility (modré balení) se zaměřuje na
regeneraci kloubních chrupavek. Je určen
všem aktivním osobám, jejichž klouby jsou
namáhány, a těm, kteří si přejí zůstat aktivní
dlouhodobě. V ideálním stavu je dobré začít
s péčí o klouby v době, kdy ještě nebolí, kdy
ani nevíme, že je máme. Látková výměna
v chrupavce je sama o sobě extrémně pomalá,
s tím je také nutno počítat. Jedna dávka
NCE Mobility obsahuje 10 000 miligramů
vepřových kolagenních peptidů, obohacených

navíc o extrakty z kozince blanitého, pelyňku
estragonu, přesličky rolní a břízy bělokoré. To
vše dohromady tvoří ideální kloubní sestavu.
NCE Beauty (růžové balení) je koncipován
s ohledem na lepší pevnost a pružnost pokožky.
Všeobecně přijímaný diktát mladistvého
vzhledu pomalu přestává být doménou
žen, stále častěji mu úspěšně podléhají také
muži. Začít s péčí o pokožku z hlediska
vnitřních podpůrných struktur a udržení
vody ve správném množství a na správných
místech je nutno také již poměrně brzy,
prakticky po pětadvacátém roku věku. Jedna
dávka NCE Beauty obsahuje 5 000 miligramů
kolagenních peptidů z mořských ryb, kyselinu
hyaluronovou a navíc antioxidační vitaminy E
a C, z nichž vitamin C přímo zesiluje účinek
kyseliny hyaluronové. Extrakty z řepíku
lékařského, zběhovce plazivého a jírovce
maďalu navíc komplexně přispívají k naplnění
pojmu nutriční kosmetika.
Vyhledejte si vaši nejbližší lékárnu, kde je NCE
k dostání: www.nce-kolagen.cz
Sledujte i profily na Facebooku
a Instagramu, kde pravidelně
informujeme o novinkách, akcích a sdílíme své zkušenosti.

Naturprodukt 15.900.

Richard Sklář
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Naturprodukt 15.901.

LÉKÁRNA | Klouby a krása
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LÉKÁRNA | Novinky v lékárnách

NOVINKY V NAŠICH LÉKÁRNÁCH
Jak je z titulní strany patrné, letos slavíme

a zázvorovník lékařský napomáhá také normální

zjištěno, že plíživý, neustávající každodenní stres

krásné kulatiny – je nám firemních třicet. Zdá

funkci imunitního systému.

(zejména ten psychosociální) má na celkovou

se to být jako včera, když jsme v Havířově
na ulici Rodinná, v garáži naší tehdejší vilky,
uskladnili zboží z prvního kamionu z Německa. Od toho okamžiku jsme na cestě. Na naší

NATURPRODUKT 		
BETAGLUKAN + ZINEK 		
+ VITAMIN C

duševní i fyzickou kondici jedince mnohem více
neblahého vlivu než stres nárazový, s rychlým
nástupem a podobně rychlým odezněním.
Byla zjištěna klíčová úloha hořčíku pro zvládání

nekonečné cestě za zdravím. Za celou tu

Hledání cesty k podpoře celkové odolnosti

stresových situací a pro rychlé zotavení po

dobu jsme nejen přivedli na lékárenský trh

organismu dospělo k dalšímu milníku. Zinek

nich. Bohužel stres dokáže odčerpat významné

mnoho dnes už notoricky známých značek,

a vitamin C jsou známy pro svůj příznivý vliv

množství hořčíku, tohoto důležitého minerálu

ale hlavně poznali ohromné množství lidí

na imunitní systém. Bylo zjištěno, že zinek

pro silné kosti, zuby, svaly, jakož i pro tvorbu

a spolupracovníků. Někteří se jen tak mihli,

v množství odpovídající RHP (referenční

cca 300 důležitých enzymů. Proto je z hlediska

jiní s námi zůstali celou dobu. Každý však

hodnota příjmu), což je 15 miligramů, vykazuje

dlouhodobého zdraví důležité každodenní do-

zanechal nějakou stopu. Skutečností je, že

zajímavý efekt ve vnitřním boji například proti

plňování úbytku hořčíku. Dobrými pomocníky

tenkrát, před třiceti lety, nás ani nenapadlo,

virům tím, že brání jejich replikaci. Proto se zinek

hořčíku pro pevné nervy a nervosvalovou koor-

že jednou budeme významným partne-

s vitaminem C dohromady doporučují zejména

dinaci jsou navíc vitaminy skupiny B, zejména

rem celého lékárenského trhu a že budeme

v obdobích častých chřipek a respiračních

B6 (pyridoxin) a B9 (kyselina listová), proto je

vyvíjet a vyrábět vlastní produkty. To je dnes

onemocnění. A co přidaný betaglukan? Ten

v naší nové IQ Mag kompozici také najdete.

krásná a náročná realita. Dovolujeme si vám

je dalším v komplexu přírodních látek, které

nyní představit některé z našich letoších

mnohé medicínské kapacity uznávají pro jeho

novinek, na jejichž podobě jsme celý loňský

schopnost

rok usilovně pracovali:

odezvy. V novém přípravku je betaglukan

Rychle použitelný, cenově dostupný, účinný.

podroben šetrnému technologickému procesu

To byly hlavní cíle, které jsme si dali při tvorbě

mikronizace pro dosažení nejvyšší možné

tohoto zástupce hořčíkové rodiny IQ MAG.

účinnnosti.

Podařilo se nám najít a technologicky do sebe

NATURPRODUKT
LIPOVÉ PASTILKY

podpory

nespecifické

imunitní

NATURPRODUKT IQ MAG
HOŘČÍK + VITAMIN B6

Síla dechu je znakem vitality. Věděli to už naši

zakomponovat dvě nejdůležitější látky, které

předkové a my na jejich empirické poznatky

mají přímou souvislost s interním stress-mana-

navazujeme v souvislosti s výsledky moderní

gementem. Ten se týká nejen studentů a osob

vědy. Zasnoubili jsme květy našeho národního

s velkým duševním pracovním vypětím, ale také

stromu s kořenem zázvorovníku lékařského

sportovců a zaměstnanců v těžkých provozech.
			

a vše obohatili šťávou z citronu. Vznikly tak
unikátní pastilky pro každodenní použití. Jsou
prospěšné pro celou rodinu, pro děti od tří
let, protože lípa srdčitá a zázvorovník lékařský

NATURPRODUKT IQ
MAG HOŘČÍK + VITAMIN B6 +
KYSELINA LISTOVÁ
Stres je bez debat velkým problémem dneška.
Stresorů, tedy událostí majících vliv na spouštění
vnitřních stresových systémů, je den ze dne
větší počet. To vede k postupnému vyčerpání
energetických zásob organismu a může přispět
až k chronickým zdravotním poruchám. Bylo

Naturprodukt 15.0031

Naturprodukt 15.853.

Naturprodukt 15.423.

přispívají k normální funkci dýchacího systému,
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týkající se procesu výroby potravinářských

potraviny, které mohou vyvolat nežádoucí

produktů z jedlých ořechů, nejlépe arašídů.

alergické reakce organismu. Tedy nejsou

Vypadá to jako obecná filozofická otázka,

Proces výroby pasty zahrnoval vaření arašídů, ale

vhodné pro osoby, které na ně mají alergii.

položená zcela náhodou po nedělním obědě.

je v něm uvedena poznámka, že pražení je také

Ostatním přinesou mnohem větší užitek než

Jenže fundovaná odpověď je přece jen kapku

možnou alternativou. Tento výrobek podával ve

případné ztráty.

složitější a vyžaduje mimo jiné i vhled do

svém sanatoriu jako výživnou náhradu bílkovin

minulosti. Za jednoho z prvních průkopníků,

pro rekonvalescenty, kteří nebyli schopni

Stěžejní záležitostí pro posouzení vhodnosti

který se zasadil o mohutné rozšíření věhlasu

konzumovat tuhou stravu. Věhlas Kelloggova

arašídového másla pro lékárny pak musí být bez-

arašídového másla, je považován americký

arašídového počinu samozřejmě brzy přesáhl

precedentní jakost výrobku. Lékárny jsou naší

doktor dr. John Harvey Kellogg. Doktor Kellogg,

hranice sanatoria i Michiganu samotného. Již

veřejností brány jako prémiové prodejny a volně

sám přísný vegetarián, byl nejen praktikující

kolem roku 1900 byly v mnoha domácnostech

dostupný sortiment by měl představovat kvali-

lékař, ale současně i ředitel sanatoria v Battle

napříč celými Spojenými státy oblíbené zejména

tativní špičku celého trhu. Proto by i arašídové

Creek v Michiganu. Sanatorium bylo na svou

sendviče s jeho rostlinným máslem. Lidé si

máslo, které chce zabodovat na pultech lékáren,

dobu nesmírně moderní. Kombinovalo aspekty

je připravovali v mnoha variantách s dalšími

mělo být vyrobeno z nejlepší suroviny, šetrně,

evropských

instituce,

ingrediencemi, včetně želé, rozinek, marmelády,

jemně, samozřejmě bez umělých ochucovadel

nemocnice a prvotřídního hotelu. Doktor

sýrů, okurek, grapefruitu, celeru, meruněk,

a za nejpřísnějších hygienických podmínek. Musí

Kellogg, který disponoval také podnikatelským

datlí, banánů a dokonce i slaniny. V průběhu

být pravidelně testováno na obsah aflatoxinů,

duchem, začal na počátku 90. let 20. století

následujících třiceti let se pak arašídové máslo

neboť ty jsou zde častým znehodnocujícím fak-

promýšlet způsoby úpravy různých druhů

stalo doslova národní americkou potravinou,

torem.

ořechů, o kterých věděl, že jsou nabité živnami,

kterou je ostatně dodnes.

lázní,

vodoléčebné

ale v nativním stavu obtížně stravitelnými. Jeho

NATURPRODUKT BOURÁK
NATUR ALL 100 %

záměrem bylo vyrobit něco jako ořechová

A jak tedy zodpovíme na původní otázku? Patří,

másla pro náhradu kravského másla a smetany.

nebo nepatří arašídové máslo na pulty lékáren?

Představuje nejen novinku na trhu, ale také

Doktor Kellogg vzal v potaz i ekonomickou

S ohledem na původní záměr, jakožto rostlin-

arašídový krém ve své nejvyšší čistotě. Je vy-

stránku věci a vyšlo mu, že nejlevnější vstupní

né výživy pro osoby s omezenými stravovacími

roben z prvotřídních argentinských arašídů

surovinou pro jeho záměr je podzemnice

možnostmi a rekonvalescenty, můžeme říci, že

pražených horkým vzduchem. Dále pak následu-

olejná (arašídy), která co do obsahu výživných

jednoznačně ano. Jako všechny rostlinné pro-

je jen mechanické zpracování na lahodný krém

látek za mnohem dražšími mandlemi nebo

dukty je i arašídové máslo přirozeně bez choles-

sametové konzistence. A to je vše. Žádný přida-

pekanovými ořechy neztrácí téměř nic. Proto si

terolu.

ný cukr, žádný konzervant, žádná příchuť. Jen
100 procent arašídů ve své nejpřijatelnější

24. května roku 1898 nechal patentem
číslo 604493 patentovat proces

Když budeme posuzovat vhodnost arašídového

podobě, z jaké by určitě měl radost i sám dok-

výroby arašídového másla. Byl

másla pro lékárny, je nutno brát v úvahu

tor Kellogg. Každodenní pochoutka a vynika-

to v pořadí jeho již druhý patent

i skutečnost, že arašídy jako takové jsou

jící alternativa téměř všude tam, kde bychom
běžně použili klasické živočišné máslo. Dopřát
si můžete také BOURÁK v hrubší textuře s přidanou skořicí, jemným chilli a špetkou soli pro
povznesení chuti. Dodává se v 190gramovém
balení a výrobcem je Rodinná manufaktura.

Naturprodukt 96.0510

Naturprodukt 96.0512

www.rodinna-manufaktura.cz
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naturprodukt cz
Naturprodukt 15.414.

Naturprodukt CZ, spol. s r. o., se jako
rodinná firma na poli doplňků stravy, léčiv,
kosmetických přípravků a prostředků
pro dentální hygienu etablovala již ze
začátku devadesátých let minulého století.
Konkrétně je na trhu od roku 1991. Dnes
je respektovanou výrobní, obchodní
a distribuční společností, která postupně
proniká do dalších odvětví. Vedle přírodních
léčiv se firma zaměřuje i na vitaminové,
minerální a bylinné přípravky v nejrůznějších
podobách. Na trhu se prosazuje hlavně
zaručenou kvalitou nabízených výrobků, ať
už těch dovážených, nebo vlastních.

Švédské byliny (30 g),
sušená směs bylin pro
domácí přípravu švédského
elixíru.

Naturprodukt 15.298.

Naturprodukt řada pro regeneraci jater SILYMARIN FORTE
.
.711 Výtažek
ze
semen
ostropestřce
t 15
oduk
Naturpr
mariánského (latinsky Sibylum marianum)
vytváří aktivní ochranu jaterních buněk
před toxickými látkami. Patentovaný proces
mikronizace původní suroviny umožňuje
podstatné zvýšení biologické dostupnosti
účinných látek a představuje tak špičku současné
nabídky. Každé běžné balení obsahuje 40 tablet
po 250 miligramech účinné látky.

Naturprodukt ŘADA PRO DÝCHACÍ
CESTY
Unikátní univerzální řada pro posílení všech částí
dýchacího systému. Většina z produktů řady
je pro svůj bezpečný účinek schválená Českou
pediatrickou společností i pro děti od jednoho
roku věku.
Sirup pro dýchací cesty od jednoho roku
(200 ml) je díky obsahu účinných a bezpečných
bylin vhodný i pro děti od jednoho roku, horní
hranice není omezena.

Naturprodukt 15.xxx.

Švédská mast (100 g) na
svaly a klouby urychluje
v postižených místech regenerační procesy.

SILYMARIN FORTE 4 Imunitní systém
s přidaným vitaminem D3 je určen pro sílu kostí
a zubů a posílení přirozené obranyschopnosti
organismu.

Naturprodukt 15.293.

Švédský čaj (nálevové sáčky 20 × 2 g) je
variantou Švédských kapek bez alkoholu.
Bylinná směs s příznivými vlivy na celý
trávicí systém.

Kapky pro dýchací cesty (50 ml) jsou díky
svému obsahu účinných a bezpečných bylin
vhodné i pro děti od tří let věku, horní hranice
není omezena.
Sirup pro dýchací cesty na dobrou
noc (200 ml) - je díky svému obsahu účinných a bezpečných
bylin vhodný i pro děti
od jednoho roku, horní
hranice není omezena.
Balzám na dýchací
cesty (100 g) pro
své vynikající uvolňující
účinky slouží k potírání
hrudníku jako podpůrný
prostředek pro usnadnění
dýchání v exponovaných obdobích.

Naturprodukt 15.294.

Naturprodukt ŠVÉDSKÁ ŘADA
Švédské kapky (100 ml, 250 ml, 500 ml) ve
své inovované receptuře představují novou generaci funkčních bylinných přípravků s harmonizujícím a tonizujícím účinkem pro tělo i mysl.

Naturprodukt 15.297.
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Naturprodukt 15.420.

IQ Mag ranní/večerní (60 kapslí) je rozdělená
dávka hořčíku a vitaminů s ohledem na denní
dobu a rozdílné potřeby organismu během dne
i noci. Pro aktivitu ve dne (s 25 % denní dávky
hořčíku a přidaným vitaminem B6, vitaminem C
a kyselinou listovou) adobrou regeneraci během
nočního spánku (se 75 % denní dávky hořčíku
a přidaným vitaminem B6, B12 a zinkem).

Zubní pasta Glucadent Aktiv (95 g) je
medicinální zubní pasta s nejsilnějším stahujícím
účinkem řady při krvácení dásní a nebezpečí
vzniku plakem indukované gingivitidy a paradontózy.

Naturprodukt ŘADA BYLINNÉ KAPKY
Echinacea kapky (50 ml) pro přirozenou
obranyschopnost a normální funkci imunitního
systému. Vyrobeno z kořene Echinacea pallida.
Zázvorové kapky s kardamomem (50 ml)
pro posílení přirozené obranyschopnosti
a normální činnost dýchací soustavy.
Žaludeční kapky (50 ml) díky obsaženým
bylinám přispívají k normální funkci trávicího
systému. Kořen hořce žlutého, nať zeměžluče
a kořen puškvorce přispívají nejen k normálnímu
trávení, ale i k osvěžení těla.

Zubní pasta Glucadent + (95 g) je každodenní zubní pasta s vyváženým efektem na dobrý
stav dutiny ústní a současným dostatečným stahujícím účinkem k zabránění a potlačení krvácivosti dásní.

Naturprodukt ŘADA IQ MAG
Řada s hořčíkem a spolupůsobícími látkami pro
stabilitu svalové i nervové soustavy, silné i pevné kosti a zuby a celkovou odolnost organismu. Euroatlantická populace ze 75 procent
trpí dlouhodobým deficitem hořčíku, který je
pro zdraví i celkovou kondici člověka jedním
z klíčových minerálů. Při suplementaci je nutno hořčík užívat dlouhodobě, aby se projevily
kýžené benefity.

Naturprodukt 15.004.

Zubní kartáček Glucadent Aktiv s extra
jemnými štětinkami pro účinné čištění citlivých
zubů s obnaženými krčky.
Naturprodukt 15.001.

Naturprodukt ŘADA NATURQUELLE
na svaly a klouby

Chladivý balzám (200 ml) díky kompozici
sedmi účinných látek způsobí lokální uvolnění
a ochlazení oblasti aplikace. Vynikající pro sportovce, například během výkonu vytrvalostního
charakteru, a akutní stavy vyžadující okamžité
ochlazení.

Naturprodukt 15.611.

Ústní voda Dentio (250 ml) s unikátním
dávkovacím systémem pro účinnou dezinfekci
dutiny ústní při akutních stavech. Díky obsahu
bakteriostatického chlorhexidinu a antisepticky
působícího cetylpyridiniumchloridu je možné
ji souvisle používat cca 10 dní. Bez alkoholu.
Nepoužívat vnitřně!

IQ Mag šumivé tablety (20 tablet), nejrychlejší forma pro doplnění hořčíku během stavů
únavy i vyčerpání.

Hřejivý balzám (200 ml) v unikátní směsi 20
bylinných extraktů působí jako lokální zahřátí
místa aplikace a tímto pomáhá účinným látkám
proniknout do hlubších struktur s přínosem
urychlení regeneračních procesů. Nepálí, leč
hřeje.

Zubní prášek (30 g) se základem z jemného
bambusového prášku, s přidaným betaglukanem, rozmarýnovým extraktem a kosatcovým
kořenem pro jemné bělení a svěží dech.
Ústní voda Glucadent (200 ml) nově s vyšším
obsahem laktátu hliníku, betaglukanem, zázvorovým olejem a zinečnatou solí pro potlačení tvorby zubního plaku, svěží dech a omezení krvácivosti dásní. Vhodné pro každodenní výplach
dutiny ústní. Bez alkoholu. Nepoužívat vnitřně!

IQ Mag stop křečím (60 kapslí), unikátní
formule pro zabránění vzniku svalových křečí.
S vitaminem B3 a B6, vitaminem E a draslíkem
je důležitým pomocníkem zejména v situacích
s vysokým fyzickým i emočním vypětím. Doporučeno i osobám, které trpí samovolnými
křečemi.

Naturprodukt 15.610.

Naturprodukt DENTÁLNÍ ŘADA
GLUCADENT
Revoluční dentální řada přináší inovativní řešení
pro komplexní hygienu dutiny ústní s přidaným
mikronizovaným betaglukanem pro zesílení aplikační odezvy. Vynikající stahující účinek, protizánětlivá lokální aktivizace imunitního systému,
prevence paradontózy, protrahovaný účinek.

IQ Mag 375 mg (30 kapslí) je hořčík s vitaminem B6 a kyselinou listovou pro každého,
kdo chce udržet svou hladinu hořčíku na stabilní
úrovni.

Naturprodukt Rodinná manufaktura
Potravinářská výrobní pobočka firmy oficiálně zahájila činnost na přelomu jara a léta 2018
v Havířově-Suché. Zde vznikají domácí ovocné
i bylinné sirupy, ovocné džemy i pikantní dipy,
rovněž tak i čerstvé těstoviny pro restauraci
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ADDITIVA
Dr. Scheffler, významná součást německé
technologicko-potravinářské skupiny Krüger
Group, dlouhodobě razí heslo, že výživa, krása a zdraví patří k sobě. Produkty Dr. Scheffler
ADDITIVA jsou bezpečné, inovativní, užitečné
a dlouhodobě účinné. Všechny vyrobeny s klasickou precizní odpovědností made in Germany.
ADDITIVA C1000 (20 šumivých tablet)
Přípravek je určen k léčbě a k předcházení
nedostatku vitaminu C v organizmu. Užívá se
zejména při infekcích horních cest dýchacích,
při chřipkových a jiných infekcích, (zvláště na
začátku choroby), v těhotenství a v období
kojení. Užívá se v obdobích zvýšených
nároků organizmu, a to u dospělých, starších
osob, sportovců, při nadměrné fyzické a duševní
zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci. Je
indikován při dietě s vysokým obsahem bílkovin
a tuků při hypercholesterolémií, jaterních
nemocech s cholestázou, při zdlouhavém hojení
ran a zlomenin, při dekubitech, varikózních
syndromech a při otravách nitrosaminy, anilidy
a anilínovými barvami. (Léčivo – čtěte pozorně
příbalový leták)

RUGARD
Je dlouhodobě uznávanou kosmetickou
značkou pod křídly farmaceutické společnosti
Dr. Scheffler. Vyznačuje se mimořádnou kvalitou
svých produktů podporovanou příznivou
cenovou politikou. V Německu dlouhé roky
jedna z nejoblíbenějších značek pro každodenní
pěsticí kosmetiku. V České i Slovenské republice
jsou produkty RUGARD tradičně k dostání v síti
smluvích lékáren.

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM (50 a 100 g)
s nejlepším poměrem ceny a užitné hodnoty.
Vynikajícím způsobem se vstřebává, vyživuje
a zvláčňuje, nezanechává ucpané póry a mastnou pokožku. Vhodný pro všechny typy pleti,
bez obsahu parabenů.

RUGARD OLIVEN (50 g), krém na bázi olivového oleje zachovávající všechna pozitiva
z toho plynoucí.
RUGARD LIQUID BEAUTY (7 × 20 ml a 28 ×
20 ml) patří mezi horké novinky značky. Tekutý
kolagen pro vnitřní výživu pleti má vysoce účinné a patentované složení. Jedna ampule denně
slouží k aktivizaci novotvorby kožního kolagenu.
BÜBCHEN
Kosmetika pro děti číslo 1 v Německu! Značka
BÜBCHEN se již téměř 60 let profiluje na trhu
kosmetiky určené především našim nejmenším.
Z Německa postupně expandovala do okolních
trhů a dnes i díky mateřské společnosti NESTLÉ
jsou její výrobky známy po celém světě.
Dlouhodobé zkušenosti s péčí o jemnou dětskou
pokožku i vlasy se příznivě projevují v dokonalé
kvalitě složení a efektivitě účinků.
Modrá řada produktů pro kojence je dlouhodobě číslo 1 v Německu, červená řada pro
starší děti je aktuálně číslo 2 v Německu. Na
území České republiky je kosmetika BÜBCHEN
k dostání v síti smluvních lékáren.

Naturprodukt 15.36.

Naturprodukt 15.33.

Naturprodukt 15.37.

Naturprodukt 15.34.

Naturprodukt 15.3800

ADDITIVA multivitamin + minerál (20 šumivých tablet) slouží k doplnění nejdůležitějšího
spektra vitaminů a minerálů ve velmi dobře
osvojitelné kompozici. Široký rozsah přírodně
identických příchutí umožňuje každému výběr
dle osobních preferencí.

Naturprodukt 80.001.
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Naturprodukt 15.35.

INTACT sáček (100 g), zdroj rychlé energie
z hroznového cukru s přidaným vitaminem C
120 mg. S příchutěmi tropický mix, zahradní mix
a ovocný mix. K dostání pouze v lékárnách.
INTACT CHYTRÁ LIŠKA (15 šumivých tablet),
doplněk stravy pro děti s přidaným vitaminem C
a železem pro rozvoj myšlení.
INTACT SILNÝ LEV (15 šumivých tablet)
doplněk stravy pro děti s přidaným vitaminem
D3 a vápníkem pro zdravý vývoj kostry a silný
chrup.
INTACT SLUNEČNÍ SVIT (15 šumivých
tablet), doplněk stravy pro děti s přidaným
vitaminem D3 pro podporu imunitního systému
a celkovou odolnost.
INTACT STATNÝ MEDVĚD s 11 vitaminy
a hroznovým cukrem (15 šumivých tablet).
Vitamin D přispívá k udržení normální hladiny
vápníku v krvi a k normální funkci imunitního
systému. Šumivé tablety s hroznovým cukrem
s příchutí Tropic.

Dr. Munzinger
Dr. Munzinger GmbH & Co. KG je rodinná
společnost, kterou v roce 1982 založil doktor
medicíny Bernd Munzinger v podhůří bavorských
Alp. Tenkrát se začalo s výrobou ovocných řezů,
které se prodávaly výhradně v lékárnách. Tato
tradice pokračuje dodnes, ovšem firma za
více než třicet let vyrostla a na trh uvedla další
ovocné produkty.
Dr. Munzinger ovocné řezy (30 g a 50 g) jsou
vyrobené z nejlepšího zralého ovoce a představují ideální zdravou svačinku pro každý věk.
K dostání výhradně v síti lékáren.

Naturprodukt 86.297.
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NIPPES SOLINGEN
V roce 1923 založili bratři Ernst a Friedrich
Nippesové výrobnu ocelových produktů
v německém Solingenu. Mezi první výrobky
patřily nůžky. Bez ušlechtilé solingenské oceli by
nebyla ani ušlechtilá výroba, což platilo před lety
stejně jako nyní. V současné době firma bratrů
Nippesových představuje vysoce kvalitní nástroje pro manikúru a pedikúru. Ctí a respektují
původní rodinné motto: Nejvyšší kvalita, vyrobená na celý život. Tedy prémiová péče o nehty.

Naturprodukt 86.298.

Naturprodukt 80.906.

Naturprodukt 80.908.

SANOTACT
Německá firma Sanotact je uznávaným
odborníkem na funkční potraviny. Pod značkou
INTACT na český i slovenský trh dodává doplňky
stravy na bázi dextrózy, obohacené vitaminem C.
Další stylovkou z dílny Sanotactu jsou osvěžující
bonbony BLINK.
INTACT roličky (40 g), zdroj rychlé energie
z hroznového cukru s přidaným vitaminem C
120 mg. Spousta lahodných ovocných příchutí.
K dostání pouze v lékárnách.

Naturprodukt 80.907.

LÉKÁRNA | Portfolio
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LÉKÁRNA | Adaptogeny

ADAPTOGENY
elita mezi léčivými
bylinami

Tyto léčivé byliny napomáhají zvyšovat adaptabilitu organismu vůči stresu, a tak mírnit
jeho negativní zdravotní dopady. Nejsou schopny ovlivnit příčiny stresu, ale mohou
přispívat k tomu, abychom jisté stresující životní fáze dokázali lépe zvládnout. Disponují
velmi specifickými vlastnostmi, zvyšují stresovou rezistenci, tělesnou i duševní odolnost,
schopnost regenerace po tělesné zátěži a regulují aktivitu imunitního systému.

oblasti života, ve kterých jsou adaptogeny

• Působí příznivě na krevní cévy, zlepšuje

schopné nám pomoci. Osoby často nemocné,

se prokrvení těla, klesá riziko rozvoje

unavené, bez energie mohou profitovat

arteriosklerózy, stejně tak i infarktu

z jejich účinků. Rovněž lze jimi dosáhnout

a cévní mozkové příhody.

zlepšení paměti a navýšení duševních i tělesných schopností. Lépe pak zvládneme další
vzdělávání, zkoušky a zlepší se i sportovní
výkony.
Maralí kořen neboli leuzea saflorová je bylina pocházející z Ruska, její účinky jsou
mnohostranné a zhruba řečeno ovlivňují
různé typy slabostí.
• Rostlina výrazně posiluje svalstvo, má

• Depresivní nálady a deprese mírní
rostlina nepřímo. Posílené svaly totiž
produkují endorfiny a jiné látky, které
zlepšují náladu.
• Posílené svalstvo a lepší krevní oběh
přispívají k větší výkonnosti a člověk
se tak rychle neunaví. Maralí kořen tak
pomáhá při syndromu chronické únavy
(CFS).

anabolické účinky. Je velmi zajímavá

• Posílené svaly produkují kromě jiného

pro sportovce, ale vhodná pro všechny

další substance (Myokin BDNF), které

od 30. roku života za účelem zpomalení

zlepšují paměť a schopnost soustředění.

přirozeného úbytku svalů.

• Silné svaly napomáhají kontrole hmot-

• Posílením svalů, a tím zvýšenou pro-

nosti, jelikož spotřebovávají mnoho

dukcí myokinů, a pomocí dalších

energie. Buňky se stávají citlivějšími na

svých látek posiluje imunitní systém.

inzulin a rozbíhá se intenzivní látková

Klesá riziko nákazy a stejně tak i sklon

výměna.

k alergiím.

Naturprodukt 15.420.

Nemoc, stres a slabá výkonnost jsou tři hlavní

Extrakt z této léčivé rostliny nalezneme spolu
se selenem a betaglukanem v produktu Glucan plus. Tyto tři součásti produktu, každá
po své linii a po své cestě, podporují aktivitu
imunitního systému a využívají k tomu různé
mechanismy účinku. Fungující imunitní systém je základem zdravého života, a to nejen
zdraví tělesného, ale jak se zdá i duševního.
Poslední výzkumy naznačují, že na počátku
vzniku demencí i dalších neurodegenerativních onemocnění stojí oslabení imunitního
systému.
RNDr. Eva Holubová
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LÉKÁRNA | Imunita

Zákazníci v lékárnách vyzkoušeli
Nippes Solingen
Agáta K., Rychnov nad Kněžnou: Nůžky na nehty jsem si pod stromeček přála asi jako paní Holubová
v Pelíšcích těžítko. Značka Nippes mi až do Vánoc neříkala zhola nic. Můj manžel je ale naštěstí strojař, a tak si
s pečlivostí sobě vlastní před nákupem zjistil veškeré „parametry“ s patřičným předstihem. Později mi udělal
přednášku o tepelném zpracování a jakémsi diagramu železo–uhlík. Pro mě, jako pro učitelku v mateřské škole,
to stejně byla španělská vesnice. Ale navzdory tomu máme doma perfektní manikúrní sadu nůžek a ony stříhají a stříhají a prý tomu tak bude už napořád. Ráda tomu věřím.

Rugard vitaminový krém
Natu

Marie P., Prachatice: Na Rugard vitaminový krém jsem narazila kdysi v lékárně, vlastně jsem si ho tenkrát
pořídila na doporučení naší paní magistry. Byla jsem překvapena, že je víceméně univerzální, však ho také
používám celoročně už drahně let a nedám na něj dopustit. Počátkem loňského prosince jsem vdávala dceru
a navečer přišla taková vzácná a důvěrná chvilka, kdy jsme samy spolu seděly u stolu a špitaly o různých záležitostech do života. Řeč přišla i na tento Rugard. Na Štěpána, když jsme pak u mladých byli na první návštěvě, tak
jsem si všimla, že v koupelně také má ten krém. Zahřálo mě u srdce, nejen že mi ve svatební den naslouchala.
Říkám si, jak je fajn, že se některé věci nemění a že s nimi můžeme do budoucna počítat. Rugard vitaminový
krém je pro mě jedním z těch stálých opěrných bodů, díky za něj.
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Švédský čaj
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Peter S., Bohumín: Nebýt mého zánětu slinivky, tak bych asi dodnes na Švédský čaj pohlížel jako na něco,
bez čeho se v pohodě obejdu. Samotná léčba byla zdlouhavá a doktor mi pak na kontrole řekl, že už se klidně
můžu poohlédnout i po nějakých bylinkách, které pomáhají s trávením. Hledal jsem, až na nějakém webu
v diskuzi kdosi doporučil Švédský čaj. Od té doby mám takový rituál. Místo ranní kávy jeden šálek toho čaje
a večer místo sklenky vína druhý šálek. Chutná správně hořce a to je přesně to, co mi vyhovuje. Trávení se
krásně uklidnilo a občas si můžu dopřát i kachničku se zelím bez následků.
o
pr
tur
Na

Physiorelax
od
rpr
Natu

Magda R., Liberec: Celý život sportuji, koneckonců mám aprobaci tělocvik zeměpis. Pohyb je můj svět, jezdím
s dětmi i na lyžařské výcviky a školy v přírodě. Trochu jsem zlenivěla, když byly školy zavřené a pak při prvním
náročnějším dni mě chytlo levé lýtko. Ale jak! Vůbec jsem nemohla chodit, každý krok bolel jak čert. Doktor mě
ujistil, že nemám nic utrženo a nařídil klid. To bylo něco pro mě. Klid! Haha! Toho jsem si v nouzovém stavu užila
až až. V lékárně jsem okamžitě koupila obinadlo a chtěla i nějaké mazání. Nabídli mi pět nějakých různých a mě
zaujalo to, kde byl nakreslený býk a název Physiorelax. To je totiž můj stav. Jsem ve znamení Býka a doktor přece
nařídil klid, tedy relax. První pocit rozhodl a ono to během pár dní i zabralo, už zase skáču přes kaluže. Paráda.
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Naturprodukt 15.297.

Lenka P., Dolní Lutyně: Náš malý se narodil předčasně s porodní váhou jenom něco přes kilo dvacet.
V inkubátoru jsme ho měli docela dlouho a jaké to bylo štěstí, když jsme si ho konečně vezli domů. První
půlrok jsem v noci skoro nespala a naustále kontrolovala, jestli dýchá. Pediatr pak na kontrole zjistil, že má
slabé plíce, asi tím, jak byl nedonošený. Jako z udělání malý začal pokašlávat, vlastně to znělo, jako když štěká
pejsek, suchý kašel, co provokuje k dalšímu kašlání. A když je děcko bezbranné, tak to dává najevo tím, že pláče.
Užila jsem si opravdu dost. Ale zvládli jsme to a v osmnácti měsících už se dostal na tu správnou tabulkovou
váhu. Někdy v té době jsem si přečetla o sirupu na dýchací cesty pro děti od jednoho roku. Sestra v ordinaci
mi poradila, ať to malému dávám, i když nekašle, že ho to posílí na dobu, když je u nás vzduch v zimě hodně
hustý. A měla pravdu. Přišly první inverze a jsme bez kašle! Zase o trochu klidněji spím.

Naturprodukt 15.293.

Sirup Naturprodukt

Domácí SIRUPY Z RODINNÉ MANUFAKTURY
Uvařit dobrý domácí sirup vypadá na první pohled
jednoduše. Nicméně praxe ukazuje, že celý proces
je mnohem složitější, zejména když se jde s kůží na
trh a musí se dodržet hromada nutných postupů
i předpisů, bez kterých se svépomocná domácí
příprava víceméně obejde. Naše rodinná manufaktura
se během let ze zkušebních provizorních prostor
přesunula do plně vybaveného provozu, který splňuje
veškeré náročné hygienické i technologické požadavky
v rámci platné legislativy a zároveň umožňuje mít
každou fázi výroby ve vlastních rukou. Jaké benefity
z toho plynou pro koncové zákazníky?
· Sirupy jsou konzistentní vysoké jakosti, bez sezónních
výkyvů v chuti.
· Suroviny mimo původ v našem hospodářství
nakupujeme od prověřených dodavatelů v nejvyšší
možné kvalitě.
· Obsahují vysoký procentní podíl skutečného ovoce,
bylin nebo koření bez umělých náhražek.
· Hlavním a přirozeným konzervantem je řepný cukr,
nikoli levný glukózo-fruktózový sirup.
· Veškeré naše konání se děje s úctou k přírodě, proto
i obalový materiál je sklo, tedy plně recyklovatelná
záležitost.
· Pravidelnými laboratorními testy kontrolujeme
kvalitu a čistotu výsledných produktů.

LEVANDULOVÝ je vyroben vyroben z květů levandule
lékařské v rámci vlastní produkce. Zachovává si barvu
i vůni letního levandulového pole a přináší při konzumaci
bezpočet pozitivních vjemů.
MEDUŇKOVÝ patří mezi originální bylinné sirupy
s vysokým podílem meduňky lékařské. Osobitá jemnost
a svěžest původní suroviny se odráží v každé kapce
sirupu a přináší spotřebiteli očekávaný meduňkový klid
a uvolnění.
MÁTOVÝ má základ v listech máty peprné. Šetrné
zpracování umožňuje dostat do finálního produktu
klasickou mátovou plnost a potěšit tak celou smyslovou
soustavu.
BORŮVKOVÝ v sobě ukrývá poklad ceněného lesního
ovoce nabitého vitálními látkami. Generace našich
předků považovala borůvku za potravinu i lék současně.
Na borůvce si rádo smlsne nejen tatranské medvídě a na
borůvkovém sirupu si s radostí pochutnají i veškeré
lidské věkové kategorie.
JAHODOVÝ tvoří konzervativní základ naší sirupové
nabídky. Přirozená sladkost aromatických zralých
zahradních jahod umí potěšit nejen děti, ale i jejich rodiče
a prarodiče. V každém doušku se odráží kus velkých
a bezstarostných letních prázdnin, ať už je roční období
jakékoli.

LESNÍ SMĚS je v souladu s malinami, borůvkami
a lesními jahodami v té nejlahodnější kompozici tak, jak
to uměly jen naše babičky. Další z klasických a známých
sirupů, do kterého jsme přenesli to nejlepší z lesní ovocné
úrody.
RAKYTNÍKOVÝ představuje nekorunovaného krále
mezi sirupy. Všeobecně posilující účinky rakytníku
řešetlákového ocení konzument v průběhu celého
roku. V létě chladí, v zimě zahřívá a za všech okolností
skvěle chutná. Skladovací efekt, díky němuž se časem
oddělí voda a původní surovina, se vymaže důkladným
protřepáním před upotřebením a je znakem šetrného
způsobu výroby, při které soubor ceněných látek
v rakytníku zůstává technologicky dotčen jen minimálně.
MALINOVÝ vyrábíme ze zralých šťavnatých zahradních
malin nabitých sluncem. Transformace hojné letní
úrody do husté malinové šťávy se děje tím nejšetrnějším
způsobem. Hydratace organismu ve spojení s domácím
malinovým sirupem se stává obřadným potěšením, což
mimo jiné ocení také školáci během velké přestávky. Za
zmínku stojí také skutečnost, že tento malinový sirup
pro svou mimořádnou kvalitu i chuť získal své stálé
místo ve výrobní farmaceutické receptuře přípravku
Naturprodukt Kapky pro děti na dýchací cesty,
schváleném Českou pediatrickou společností pro použití
u dětí od jednoho roku věku!
Kompletní portfoliovník výrobků z Rodinné
manufaktury jsme umístili také na webové stránky:

Naturprodukt 96.0202

Naturprodukt 96.0091

Naturprodukt 96.0071

Naturprodukt 96.0061

Naturprodukt 96.0051

Naturprodukt 96.0031

Naturprodukt 96.0021

Naturprodukt 96.0081

www.rodinna-manufaktura.cz

www.naturlekarna.cz

Naturprodukt 15.414.

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

NADMĚRNÁ FYZICKÁ A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ?

1000 mg
vitaminu C
v jedné
tabletě
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Naturprodukt 60.6.

Naturprodukt 61.84.

Naturprodukt 61.89.

POUZE V LÉKÁRNÁCH

Naturprodukt 61.3.

Naturprodukt 61.81.

Naturprodukt 61.82.

PŘÍC

Doplňky stravy.
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Made in Germany

www.additiva.cz
Distribuce:
Naturprodukt CZ spol. s r. o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice

