
nefdesante.sk

Ak si kúpite dva produkty nefdesanté (kedykoľvek, rovnaké alebo rôzne) 
a biele čiarové kódy z boku škatuľky nám zašlete poštou alebo doručíte 
osobne, obdržíte tretí produkt podľa aktuálnej ponuky zadarmo. 
Viac informácií o podmienkach akcie 2+1 a výhodách 
na www.nefdesante.sk

Pri zakúpení dvoch výrobkov  
nefdesanté získavate tretí zadarmo!

AKCIA 2+1 ZADARMO

Platí od 1. 1. 2013

Nef de Santé, s.r.o., Partizánska 55, 965 01 Žiar nad Hronom, 
www.nefdesante.sk, Internetová poradňa: lekaren@nefdesante.sk

zdravie a vitalita

PREHĽAD
PRODUKTOV

POZOR!
AKCIA PLATÍ DO
30.6.2013



ÚČINNÉ LÁTKY

koenzým Q 10 (30 mg 5 % v jednej kapsule 
z biologického zdroja) vitamín E 5 mg

OBSAH / CENA

90 kapsúl / 11,90 EUR 60 kapsúl / 9,20 EUR

     je reaktivátorom 95 % všetkej bunkovej 
energie

   významný pri srdcovej nedostatočnosti 
a ischemickej chorobe srdca, najmä 

   pri angíne pectoris

    vhodný pre chorých, osoby 
v rekonvalescencii, seniorov  
a športovcov

KOENZÝM Q10
30 mg

ÚČINNÉ LÁTKY

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

OBSAH / CENA

90 kapsúl / 6,90 EUR 60 kapslí / 5,20 EUR

   znižuje riziko srdcovej príhody

   priaznivo ovplyvňuje hladinu  
cholesterolu

   pôsobí pri zvýšenom krvnom tlaku 
a srdcových arytmiách

   pôsobí blahodarne na srdce a cievy

   pre silné a zdravé vlasy, zuby a kožu  

OMEGA 3

ÚČINNÉ LÁTKY

rybí olej: 1000 mg, vitamín E: 11 mg,  
olej z cesnaku siateho: 5 mg

OBSAH / CENA

90 kapsúl / 7,90 EUR

   znižuje riziko srdcovej príhody

   priaznivo ovplyvňuje hladinu 
cholesterolu

   harmonizuje krvný tlak

   pôsobí blahodarne na srdce a cievy

   používa sa ako významný antioxidant

   pôsobí antibakteriálne a protipliesňovo

   pre silné a zdravé vlasy, zuby a kožu

OMEGA 3 CESNAK



ÚČINNÉ LÁTKY

1–3 betaglukán 100 mg

OBSAH / CENA

90 kapsúl / 9,90 EUR 60 kapsúl / 7,70 EUR

   výrazne zvyšuje imunitu

    účinne chráni pred vírusovými 
a bakteriálnymi ochoreniami

    pomáha organizmu v strese  
a pri pocite vyčerpania

    chráni organizmus pred žiarením 
z mobilných telefónov, televízorov, 
počítačov

BETA GLUKÁN

ÚČINNÉ LÁTKY

brusnicový extrakt 300 mg, extrakt z listu žihľavy 
dvojdomej 30 mg, D-manóza 10 mg, vitamín C 60,6 mg

OBSAH / CENA

60 tabliet / 11,70 EUR

   pôsobí priaznivo na močové  
ústrojenstvo

    pomáha pri inkontinencii 
a menštruačných ťažkostiach

   posilňuje obranyschopnosť organizmu

BRUSNICE D-MANÓZA 
ŽIHĽAVA

ÚČINNÉ LÁTKY

vitamín C 200 mg, zelený čaj extrakt 187 mg,  
rakytník rešetliakový extrakt 120 mg

OBSAH / CENA

60 tabliet / 6,90 EUR

   dlhodobo posilňuje imunitu
   ochraňuje organizmus pred škodlivými 

baktériami a vírusmi
    obsahuje veľké množstvo prírodných 

vitamínov, minerálov, aminokyselín, 
flavonoidov a ďalších látok

   vhodné pre fajčiarov 

RAKYTNÍK ZELENÝ ČAJ 
VITAMÍN C



ÚČINNÉ LÁTKY

lecitín 1200 mg  

OBSAH / CENA

90 kapsúl / 6,30 EUR 60 kapsúl / 6,30 EUR

   zlepšuje pamäť a schopnosť 
koncentrácie

   pomáha pri výžive mozgových buniek

   odbúrava tuky

   znižuje hladinu cholesterolu

   zlepšuje kvalitu pleti

LECITÍN

ÚČINNÉ LÁTKY

Ginkgo biloba extrakt 60 mg

OBSAH / CENA

60 kapsúl / 6,50 EUR

   pomáha pri pocitoch chladu 
v končatinách

     harmonizuje centrálny nervový systém 
a krvný obeh

     pozitívne ovlyvňuje pamäť a mozgovú 
činnosť

     znižuje riziko vzniku mozgových 

   príhod a srdcového infarktu

GINKGO BILOBA
60 mg

ÚČINNÉ LÁTKY

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

OBSAH / CENA

60 kapsúl / 6,60 EUR

   celkovo harmonizuje organizmus

   blahodarne ovplyvňuje potenciu

   pomáha pri stresoch

   pomáha vyčerpanému organizmu

   priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť 
organizmu 

ŽENŠEN 200 mg



ÚČINNÉ LÁTKY

vápnik 260 mg, horčík 130 mg, zinok 8 mg,  
pinus pinaster extrakt 15 mg

OBSAH / CENA

90 tabliet / 6,90 EUR 60 tablet / 5,40 EUR

   pre zdravé kosti a zuby

   podporuje rast a výživu vlasov a nechtov

    udržuje mladistvý vzhľad kože, 
jej pružnosť a hebkosť

   podporuje tvorbu kolagénu a elastínu

    je vhodný pre ženy v prechode 
a po gynekologických operáciách

VÁPNIK HORČÍK ZINOK 
SKIN KOMPLEX

ÚČINNÉ LÁTKY

Chlorella pyrenoidosa 495 mg

OBSAH / CENA

200 tabliet / 11,70 EUR

   obsahuje vysoké množstvo vitamínov, 
minerálov, aminokyselín, chlorofyl, 
kyselinu listovú, cholín a biotín

    posilňuje imunitný systém

    priaznivo ovpyvňuje črevnú mikroflóru

    napomáha redukovať telesnú  
hmotnosť 

CHLORELLA

ÚČINNÉ LÁTKY

Silybum Marianum extrakt – Silymarin 250 mg

OBSAH / CENA

60 tabliet / 9,90 EUR

   prírodný extrakt zo semien Pestreca 
mariánskeho

    napomáha regenerovať a detoxikovať 
pečeňové tkanivo

    odporúčaný lekármi pri poškodení 
pečene nadmernou konzumáciou 
alkoholu a po prekonaní žltačky

    chráni srdce a cievy pred aterosklerózou

SILYMARÍN 
PESTREC



Ako získať produkty  
nefdesanté?

Nenašli ste produkty nefdesanté vo vašej lekárni?
Napriek tomu, že ponuku predajných miest neustále rozširujeme, niekedy sa môže stať, že požadovaný výrobok vo vašej lekárni nenájdete. 
Čo robiť?

  Jednoducho si objednajte požadovaný výrobok u vášho lekárnika. Spravidla bude pripravený na vyzdvihnutie do druhého dňa.

  Objednajte si produkt priamo od nás na telefónnej linke 902 097 097 alebo emailom na lekaren@nefdesante.sk.  
Ak si objednáte aspoň 3 produkty, máte poštovné a balné ZDARMA.

  Objednajte si výrobok v e-shope www.mojalekaren.sk. Navštívte stránky www.nefdesante.sk, kliknutím na webshop v hlavnej navigačnej lište 
vstúpite do internetového obchodu. 

Ste našim stálym zákazníkom a máte opakovaný problém zohnať vybraný produkt vo vašej lekárni? 
Pošlite nám názov a adresu lekárne, pokúsime sa zjednať nápravu.

Lekáreň Eshop Telefónna linka


