
NATURPRODUKT
KATALOG
PRO ZDRAVOU KONDICI, ENERGII A ŠŤASTNÉ DUŠE!

SPORT A ZDRAVÍO NÁS

jsou vhodné pro sportovce,
pro milovníky cvičení,
ale také pro ty, kteří s pravidelným
sportováním teprve začínají.

Sportování je důležitou součástí zdraví. 
Z našich produktů jsme vybrali ty, 
o kterých si myslíme, že by vás mohly
zajímat a staly se tak součástí vašeho
portfolia přírodních a inovativních 
 fitness produktů, které

Jsme rodinná distribuční a výrobní
firma, zaměřená na zpracování kvalitních
doplňků stravy a vlastní výrobu potravin.
Naši cestu jsme zahájili v České republice 
v roce 1991 a postupně přešli také 
na slovenský trh. 

Naše produkty najdete jak ve vybraných
lékárnách, tak i na našem
eshop.naturprodukt.cz. 



Inovativní technologie náplastí je založena na
přirozených bioenergetických principech. Náplasti Fit
Therapy, založené na klinických výzkumech, odráží zpět do
tkání bioenergii, produkovanou vlastním tělem. Výsledkem
je zlepšení mikrocirkulace v místě aplikace, což podporuje
regenerační procesy s přidruženým analgetickým efektem.

Bioenergetické paprsky jsou formou elektromagnetického
záření, např. jako světlo, které je pouhým okem
neviditelné. Naše tělo přijímá a vysílá bioenergetické vlny,
které pronikají do organických látek a do vody, což vytváří
rovnoměrné prohřátí. Různé mezinárodní lékařské
výzkumy ukázaly, jakým způsobem jsou tyto vlny schopny
zbavit tělo toxinů. Tyto toxiny jsou obecně kyselinotvorné 
a pokud se mohou hromadit v těle, může dokonce dojít 
k blokaci krevního oběhu. Bioenergetické paprsky mohou
být využívány pro expanzi kapilárních cév a rozpouštění
toxinů tak, aby mohly být vyloučeny močí a potem. 
Bylo rovněž prokázáno, že tyto paprsky jsou 
selektivně absorbovány tkáněmi, 
které potřebují zvýšit energii. 
Tento jev je známý jako 
"Rezonanční absorpce".
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NA PÁTEŘ
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Hořčíková řada produktů Naturprodukt IQ Mag je
navržena pro doplnění hladiny hořčíku. Tento produkt
je vhodný při stresu, únavě, vyčerpání, pravidelné
konzumaci alkoholu, sportovní a fyzicky náročné
aktivitě, svalových křečích, žaludečních a střevních
křečích nebo zažívacích potížích. Hořčík přispívá 
k normální činnosti svalů a spolu s vitaminem B3 a B6
k normální činnosti nervové soustavy.

Řada značkových masážních krémů Physiorelax byla
vyvinuta ve Španělsku. Základ tvoří komplex

přírodních látek v unikátní kompozici nazvané
Helenalin. Ta obsahuje harpagofyt plazivý, mátu

peprnou, pyrhu arniku, třezalku tečkovanou 
a měsíček lékařský. Krémy mají hřejivý, chladivý,

nebo protektivní efekt a aplikují se před 
nebo i po fyzické aktivitě. Receptura je navržena tak,

aby pečovala o ruce fyzioterapeuta a pokožku
pacienta. Krémy Physiorelax jsou obohaceny

o esenciální oleje, které respektují pokožku,
regenerují ji a hydratují.

NA KŘEČE A NA SVALYNA KŘEČE A NA SVALY
IQ MAG

NA PÉČI O TĚLONA PÉČI O TĚLO
PHYSIORELAX

Značka Natur Collagen Expert (NCE) Mobility
představuje kolagenový produkt jedinečného složení.
Kolagenní peptidy jsou zde obohaceny o rostlinné
extrakty s prokazatelně pozitivním vlivem na celý
pohybový aparát. Tento produkt jedinečným
způsobem těží ze synergie jednotlivých komponent.
Podporuje chrupavčitou tkáň, stimuluje fibroblasty 
k produkci vlastního kolagenu a napomáhá procesům,
vedoucím k regeneraci. Kolagenní formule NCE Beauty
je s rostlinným komplexem i přídavkem
vysokomolekulární kyseliny hyaluronové 
a vitaminů C a E určena pro normální stav pokožky,
pevné nehty a vlasy.

NA KLOUBYNA KLOUBY
NCE MOBILITY

777 07 10 82

obchod@naturpro.cz

KONTAKTUJTE NÁS PRO VELKOOBCHODNÍ NABÍDKY

17. listopadu 1607, Podlesí, 736 01
Havířov

Bezplatná linka: 800 11 44 88



NA ODVODNĚNÍNA ODVODNĚNÍ
IZOFET
Naturprodukt IZOFET kapsle je díky přirozeně
močopudným bylinám určen na eliminaci přebytečné
podkožní tekutiny. Naturprodukt IZOFET Slim kapsle
slouží pro kontrolu hmotnosti. Obsahuje rozpustné
vlákniny a vzácné byliny. Umožňuje navodit pocit
sytosti i při nižším kaloriském příjmu, potlačit chuť 
na sladké a celkově se podílet na optimálním chodu
výměny látkové. IZOFET Slim šumivý je jediný svého
druhu s guaranou, zeleným čajem a L-karnitinem 
na lepší oxidaci mastných kyselin. Unikatní produkty
IZOFET kapsle jsou kompletně vyvinuty a vyrobeny
firmou Naturprodukt CZ v České Republice.

Černý pepř přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti.

Rohovník přispívá k pocitu sytosti.

Ruducha mořská řasa přispívá k pocitu sytosti.

Kelpa mořská řasa přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti.

Chia semínka ve složení pro svůj obsah bílkovin.

Gymnéma lesní přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti.

obchod@naturpro.cz

ZAREGISTRUJTE SE U NÁS A ZÍSKEJTE 
VELKOOBCHODNÍ SLEVY

17. listopadu 1607, Podlesí, 736 01 Havířov

Dr.Munzinger ovocné řezy jsou vyrobeny v Německu 
z vysoce hodnotných a ryze rostlinných surovin, které
rychle a zdravě doplňují energetické zásoby
organismu. Díky praktickému balení je řez ideálním
řešením pro sport, volný čas nebo jako plnohodnotná
svačinka do práce či do školy. Navíc ovocný řez 
je z obou stran pokryt tenkou oplatkou, což umožňuje
přímou konzumaci bez ulepených rukou. Šetrné
zpracování bez tepelných úprav zajišťuje nejlepší
možné uchovávání obsažených látek. 
Výrobce je držitelem certifikátu IFS.

NA ZUB A PRO ENERGIINA ZUB A PRO ENERGII
DR. MUNZINGER
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777 07 10 82

SLEVA
NA PRVNÍ NÁKUP

NAD 1000 KČ
NAD 3000 KČ

Velkoobchodní sleva lze uplatnit jen pro registrované.  
Slevy lze uplatňit jen pro první nákup.

10%
15%


