PŘEHLED
PRODUKTŮ

zdraví a vitalita

Akce „2+1 ZDARMA“ a „Sleva 22 %“ nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 10. 2016
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Dvě možnosti, jak získat produkty výhodněji

AKCE
2+1 ZDARMA

Při zakoupení dvou produktů
nefdesanté získáváte třetí zdarma!

Přímý nákup
se slevou
22 %

Koupíte-li jakékoliv dva produkty nefdesanté,
stejné nebo různé, čárové kódy na bílém podkladu
z boční strany krabičky nám zašlete poštou nebo
doručíte osobně, obdržíte třetí produkt dle aktuální
nabídky zdarma.

Kupte si produkty osobně v naší provozovně na Praze 6
nebo si je objednejte pomocí e-mailu či telefonicky
a získejte 22% slevu.

Více informací o podmínkách a výhodách akce 2+1
naleznete na www.nefdesante.cz.

Bližší informace o akci naleznete na zadní straně
tohoto prospektu.

OMEGA 3

OMEGA 3 ČESNEK

o
 bsahuje důležité nenasycené mastné
kyseliny EPA a DHA
D
 HA přispívá k udržení optimální činnosti
mozku, srdce a zraku
E
 PA se podílí na správné činnosti srdce

o
 bsahuje důležité nenasycené mastné
kyseliny EPA a DHA
D
 HA přispívá k udržení optimální
činnosti mozku, srdce a zraku
E
 PA se podílí na správné činnosti srdce
č esnek podporuje funkci srdce a cév
a udržuje správnou hladinu cholesterolu

KOENZYM Q10
30 mg

je nezbytný pro energetický
metabolizmus organizmu
o
 chraňuje před volnými radikály a působí
proti stárnutí buněk
p
 odporuje normální krevní tlak a pomáhá
udržovat zdravé srdce		
p
 odporuje odolnost proti stresu
a pomáhá proti únavě

ÚČINNÉ LÁTKY

ÚČINNÉ LÁTKY

olej z mořské ryby Engraulis japonicus
(500 mg v jedné kapsli) s garantovaným
obsahem EPA – min. 38 % tj. 190 mg
a DHA – min. 25 % tj. 125 mg

olej z mořské ryby Engraulis japonicus
(500 mg v jedné kapsli) s garantovaným obsahem
EPA – min. 38 % tj. 190 mg a DHA – min. 25 %
tj. 125 mg, olej z česneku setého 666:1 (5 mg)

OBSAH / CENA

OBSAH / CENA

OBSAH / CENA

90 kapslí / 183 Kč

90 kapslí / 238 Kč

90 kapslí / 158 Kč

60 kapslí / 120 Kč

ÚČINNÉ LÁTKY
koenzym Q10 (30 mg ± 5 % v jedné kapsli
z biologického zdroje), vitamín E 5 mg

60 kapslí / 184 Kč

RAKYTNÍK ZELENÝ ČAJ
VITAMÍN C

o
 bsahuje vitaminy, minerály,
aminokyseliny, flavonoidy a také unikátní
antioxidant EGCG ze zeleného čaje
d
 louhodobě posiluje imunitu
a ochraňuje organizmus před
škodlivými vlivy vnějšího prostředí
v hodný při zvýšené psychické a fyzické
zátěži
ÚČINNÉ LÁTKY

BETA GLUKAN

o
 bsahuje vysoce účinný 1–3 betaglukan
ú
 činnost známa desítky let a prokázána
stovkami klinických studií
č istě přírodní produkt

rakytník řešetlákový extrakt 120 mg, zelený čaj
extrakt 100 mg, vitamín C 200 mg

ÚČINNÉ LÁTKY

OBSAH / CENA

OBSAH / CENA

60 tablet / 133 Kč

90 kapslí / 238 Kč

BRUSINKY D-MANÓZA
KOPŘIVA

p
 ůsobí příznivě na močové ústrojí
a podporuje funkci močových cest
m
 á příznivý účinek při inkontinenci
p
 odporuje zdraví prostaty
p
 řispívá k obranyschopnosti organizmu

ÚČINNÉ LÁTKY
brusinkový extrakt 300 mg, extrakt z listu kopřivy
dvoudomé 30 mg, D-manóza 10 mg, vitamín C 60 mg

1–3 betaglukan 100 mg

OBSAH / CENA
60 kapslí / 183 Kč

60 tablet / 251 Kč

LECITIN

GINKGO BILOBA
60 mg

z vyšuje schopnost soustředění a myšlení
ú
 činně reguluje hladinu škodlivého
cholesterolu
p
 řispívá ke zdravé funkci srdce a cév
p
 osiluje nervový systém

p
 odporuje výkon mozku a duševní
a kognitivní funkce
z lepšuje prokrvení končetin a přispívá
k normálnímu krevnímu oběhu
p
 odílí se na schopnosti soustředění
n
 apomáhá umocňovat paměť s věkem

ŽENŠEN 200 mg

c elkově povzbuzuje organizmus
u
 mocňuje koncentraci a mozkovou
aktivitu
p
 ozitivně působí na pohlavní aktivitu
legendární rostlina východní medicíny

ÚČINNÉ LÁTKY

ÚČINNÉ LÁTKY

ÚČINNÉ LÁTKY

lecitin 1200 mg

Ginkgo biloba extrakt 60 mg

ženšen extrakt 200 mg, vitamín E 5 mg, lecitin 15 mg

OBSAH / CENA

OBSAH / CENA

60 kapslí / 166 Kč

60 kapslí / 152 Kč

OBSAH / CENA
90 kapslí / 143 Kč

60 kapslí / 109 Kč

VÁPNÍK HOŘČÍK ZINEK
SKIN KOMPLEX

o
 věřená kombinace obohacená
o extrakt ze vzácné Borovice přímořské
p
 řispívá k normálnímu stavu kostí
a zubů
p
 odporuje činnost svalů a nervů
p
 odílí se na snížení únavy a vyčerpání

ÚČINNÉ LÁTKY

CHLORELLA

o
 bsahuje vysoké množství vitamínů,
minerálů, esenciálních aminokyselin,
chlorofyl a mnoho dalších nezbytných
látek
p
 odporuje regeneraci tkání a růst buněk
s
 timuluje zdravou funkci střev a jejich
očistu
p
 řispívá k detoxikaci organizmu

SILYMARIN
OSTROPESTŘEC

ú
 činná látka ze semen Ostropestřce
mariánského
p
 ůsobí při detoxikaci a regeneraci
jaterní tkáně		
p
 odporuje funkci trávicí soustavy,
zejména žlučníku
chrání buňky před poškozením a přispívá
k obranyschopnosti organizmu

vápník 260 mg, hořčík 130 mg, zinek 8 mg,
extrakt z pinus pinaster 15 mg

ÚČINNÉ LÁTKY

ÚČINNÉ LÁTKY

Chlorella pyrenoidosa 495 mg

Silybum marianum extrakt – Silymarin 250 mg

OBSAH / CENA

OBSAH / CENA

OBSAH / CENA

200 tablet / 290 Kč

60 tablet / 216 Kč

90 tablet / 146 Kč

60 tablet / 112 Kč

PERFECT DISH BIO
r evoluční příloha, SHIRATAKI
o 90 % méně energie a sacharidů
než v těstovinách či rýži
za 5 min hotové
bez lepku, sóji, tuku, cukru a laktózy
pouze 12 kcal
čistě přírodní produkt vyrobený
z kořene rostliny konjak s vysokým
obsahem vlákniny glukomanan

PERFECT SLIM D
z dravý nápoj a dezert na hubnutí
jen 4 kcal
2 minuty a je po hladu
instantní doplněk stravy s příchutí
pomeranče, s glukomananem,
60% HCA a sladidlem

SLOŽENÍ

SLOŽENÍ

96% vody, 3,8% vlákniny (z toho 2,8 g glukomanan),
emulgátor E526
OBSAH / CENA

glukomanan, extrakt z Garcina cambogia (60% HCA),
barvivo červená řepa, barvivo betakaroten, přírodní
aroma silice pomeranč, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, náhradní sladidlo: sukralóza, L-Leucin.

360 g – PD Spaghetti & PD Rýže / 65 Kč
360 g – PD Spaghetti Farm & Italy / 69 Kč

OBSAH / CENA
21 sáčků x 2,8 g – Perfect Slim D / 349 Kč

Přímý nákup
Se slevou 22 %

 Nákup je možný osobně v naší provozovně
Křenova 5, Praha 6.
 Nebo objednejte:
» v našem internetovém obchodě na adrese:
eshop.nefdesante.cz
» e-mailem na sona@nefdesante.cz
» telefonicky na č. 731 720 292,
222 985 825 – 6, nebo 800 600 108
CENÍK PRODUKTŮ PO SLEVĚ 22 %
Omega 3: 123 Kč (90 kpsl) / 94 Kč (60 kpsl)
Omega3 Česnek: 143 Kč (90 kpsl)
Koenzym Q10: 186 Kč (90 kpsl) / 143 Kč (60 kpsl)
Rakytník, Zelený čaj, Vitamín C: 104 Kč (60 tbl)
Beta glukan: 186 Kč (90 kpsl) / 143 Kč (60 kpsl)
Brusinky D-Manóza, Kopřiva: 196 Kč (60 tbl)
Lecitin: 111 Kč (90 kpsl) / 86 Kč (60 kpsl)
Ginkgo biloba: 130 Kč (60 kpsl)
Ženšen: 119 Kč (60 kpsl)
Vápník, Hořčík, Zinek, Skin komplex:
114 Kč (90 tbl) / 87 Kč (60 tbl)
Chlorella: 226 Kč (200 tbl)
Silymarin: 168 Kč (60 tbl)

Při nákupu za tyto zvýhodněné ceny již nelze využít
akci 2+1. Více možností pro doručení a platbu
najdete na www.nefdesante.cz

Nef de Santé, a.s., Křenova 5, 162 00 Praha 6, Tel.: +420 222 985 826, www.nefdesante.cz, Internetová poradna: lekarna@nefdesante.cz

