
Akce „2+1 ZDARMA“ a „Sleva 22 %“ nelze vzájemně kombinovat. Do-
poručené ceny. / Platí od 1. 1. 2015

zdraví a vitalita

PŘEHLED
PRODUKTŮ

Při zakoupení dvou produktů  
nefdesanté získáváte třetí zdarma!

AKCE 
2+1 ZDARMA

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

Bližší informace o akci naleznete na zadní straně 
tohoto prospektu.

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. 

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

Přímý nákup 
se slevou 
22 %

Dvě možnosti, jak získat produkty výhodněji



ÚČINNÉ LÁTKY

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

OBSAH / CENA

90 kapslí / 238 Kč  60 kapslí / 184 Kč

   je nezbytný pro energetický 
metabolizmus organizmu

   ochraňuje před volnými radikály a působí 
proti stárnutí buněk

   podporuje normální krevní tlak a pomáhá 
udržovat zdravé srdce  

   podporuje odolnost proti stresu 
a pomáhá proti únavě

KOENZYM Q10
30 mg

ÚČINNÉ LÁTKY

rybí olej 995 mg s garantovaným obsahem EPA  
– min. 18 % a DHA – min. 12 %, vitamín E 5 mg

OBSAH / CENA

90 kapslí / 138 Kč  60 kapslí / 106 Kč

   obsahuje důležité nenasycené mastné 
kyseliny EPA a DHA

   DHA přispívá k udržení optimální činnosti 
mozku, srdce a zraku

   EPA se podílí na správné činnosti srdce 

OMEGA 3

ÚČINNÉ LÁTKY

rybí olej: 1000 mg, vitamín E: 11 mg,  
olej z česneku setého: 5 mg

OBSAH / CENA

90 kapslí / 173 Kč

   obsahuje důležité nenasycené mastné 
kyseliny EPA a DHA

   DHA přispívá k udržení optimální 
činnosti mozku, srdce a zraku

   EPA se podílí na správné činnosti srdce

   česnek podporuje funkci srdce 
a cév a udržuje správnou hladinu 
cholesterolu

OMEGA 3 ČESNEK



ÚČINNÉ LÁTKY

1–3 betaglukan 100 mg

OBSAH / CENA

90 kapslí / 238 Kč  60 kapslí / 183 Kč

   obsahuje vysoce účinný 1–3 betaglukan

   účinnost známa desítky let a prokázána 
stovkami klinických studií

   čistě přírodní produkt

BETA GLUKAN

ÚČINNÉ LÁTKY

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

OBSAH / CENA

60 tablet / 251 Kč

   působí příznivě na močové ústrojí 
a podporuje funkci močových cest

   má příznivý účinek při inkontinenci

   podporuje zdraví prostaty

   přispívá k obranyschopnosti organizmu

BRUSINKY D-MANÓZA 
KOPŘIVA

ÚČINNÉ LÁTKY

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

OBSAH / CENA

60 tablet / 133 Kč

   obsahuje vitaminy, minerály,  
aminokyseliny, flavonoidy a také unikátní 
antioxidant EGCG ze zeleného čaje

   dlouhodobě posiluje imunitu  
a ochraňuje organizmus před  
škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

   vhodný při zvýšené psychické a fyzické 
zátěži 

RAKYTNÍK ZELENÝ ČAJ
VITAMÍN C



ÚČINNÉ LÁTKY

lecitin 1200 mg 

OBSAH / CENA

90 kapslí / 143 Kč  60 kapslí / 109 Kč

   zvyšuje schopnost soustředění a myšlení

   účinně reguluje hladinu škodlivého 
cholesterolu

   přispívá ke zdravé funkci srdce a cév

   posiluje nervový systém 

LECITIN

ÚČINNÉ LÁTKY

Ginkgo biloba extrakt 60 mg

OBSAH / CENA

60 kapslí / 154 Kč

   podporuje výkon mozku a duševní 
a kognitivní funkce

   zlepšuje prokrvení končetin a přispívá 
k normálnímu krevnímu oběhu

   podílí se na schopnosti soustředění

   napomáhá umocňovat paměť s věkem

GINKGO BILOBA
60 mg

ÚČINNÉ LÁTKY

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

OBSAH / CENA

60 kapslí / 152 Kč

   celkově povzbuzuje organizmus

   umocňuje koncentraci a mozkovou 
aktivitu

   pozitivně působí na pohlavní aktivitu

   legendární rostlina východní medicíny

ŽENŠEN 200 mg



ÚČINNÉ LÁTKY

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

OBSAH / CENA

90 tablet / 146 Kč  60 tablet / 112 Kč

   ověřená kombinace obohacená 
o extrakt ze vzácné Borovice přímořské

   přispívá k normálnímu stavu kostí 
a zubů

   podporuje činnost svalů a nervů

   podílí se na snížení únavy a vyčerpání

VÁPNÍK HOŘČÍK ZINEK
SKIN KOMPLEX

ÚČINNÉ LÁTKY

Chlorella pyrenoidosa 495 mg

OBSAH / CENA

200 tablet / 290 Kč

   obsahuje vysoké množství vitamínů, 
minerálů, esenciálních aminokyselin, 
chlorofyl a mnoho dalších nezbytných 
látek

   podporuje regeneraci tkání a růst buněk

   stimuluje zdravou funkci střev a jejich 
očistu

   přispívá k detoxikaci organizmu 

CHLORELLA

ÚČINNÉ LÁTKY

Silybum marianum extrakt – Silymarin 250 mg

OBSAH / CENA

60 tablet / 216 Kč

   účinná látka ze semen Ostropestřce 
mariánského

   působí při detoxikaci a regeneraci  
jaterní tkáně  

   podporuje funkci trávicí soustavy, 
zejména žlučníku

   chrání buňky před poškozením a přispívá 
k obranyschopnosti organizmu

SILYMARIN 
OSTROPESTŘEC



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

»   Při zakoupení 2 balení jakýchkoliv našich 
produktů (stejných nebo různých) vystřihněte 
nepoškozený čárový kód z boční strany 
krabičky. Jedná se o originální kód z našeho 
výrobku, nikoli nalepený kód prodejce. 

»   Tyto kódy zašlete spolu s vaší adresou na adresu 
naší firmy: Nef de Santé, a.s.,  Křenova 5,  
162 00  Praha 6. Poté obdržíte poštou zdarma 
jeden produkt za každé zaslané 2 ks čárového 
kódu (můžete zaslat i více kusů současně). 
Dodací lhůta pro zaslání bonusového produktu 
činí cca 3 týdny. Na uvedené adrese nás také 
můžete navštívit a bonus si vyzvednout osobně 
(nejlépe po předchozí telefonické dohodě). 

»   Nezapomeňte vždy uvést vaše osobní 
údaje (jméno, adresu, telefon nebo e-mail)!

Jako bonus do této akce nejsou zařazeny všechny 
produkty naší firmy, ale pouze některé z nich. 
Zákazníci, kteří jsou registrováni jako členové klubu 
na našich internetových stránkách, mají možnost 
výběru bonusového produktu z uvedené 
nabídky. Po přihlášení jménem a heslem 
do klubu se otevře možnost výběru a označení 
bonusového produktu. Těmto zákazníkům je pak 
po doručení kódů zaslán produkt dle jejich výběru. 
Doporučujeme proto všem, kteří mají tuto možnost, 
aby registraci na internetu využili. Ostatní zákazníci 
nám mohou zavolat na bezplatnou telefonní 
linku 800 600 108 a zpetat se na aktuální nabídků 
bonusových výrobků. 
Pokud si klient nevybere žádný bonusový produkt, 
obdrží ho dle našich momentálních možností 
a skladových zásob. 
Rádi bychom vás upozornili, že pro akci 2+1 nelze 
využít kódy ze vzorků zdarma bal. 10 cps., z cenově 
zvýhodněných produktů a dalšího speciálního 
akčního balení. 

Máte-li jakýkoliv problém s doručením vašeho 
bonusového produktu nebo týkající se akce 2+1, 
kontaktujte přímo sona@nefdesante.cz  nebo  
tel. 800 600 108. 
Členství v klubu nefdesanté je jednoduché, 
nezávazné a přináší vám výhody!

Přesné podmínky 
AKCE 2+1

Přímý nákup  
Se slevou 22 %

  Nákup je možný osobně v naší provozovně 
Křenova 5, Praha 6.

  Nebo objednejte zaslání  
poštou na dobírku:

 » 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: 108 Kč (90 kpsl) / 83 Kč (60 kpsl)
Omega3 Česnek: 135 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: 120 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)
Beta karoten Pupalka: 119 Kč (60 kpsl) / 69 Kč (30 kpsl)

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

»   unikátní kombinace čistě přírodního 
betakarotenu a vysoký obsah 
za studena lisovaného oleje 
z pupalky dvouleté

»   pupalka obsahuje prospěšnou  
kyselinu GLA

BETA KAROTEN 
PUPALKA

ÚČINNÉ LÁTKY

pupalka dvouletá olej 375 mg,  
přírodní beta karoten 15 mg

OBSAH / CENA

30 kapslí / 87 Kč 
60 kapslí / 152 Kč


