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Zdravé zaměstnanecké benefi ty 
a závodní preventi vní péče
Nef de Santé, a.s. je výrobcem doplňků stravy – vitamínů a 
celé řady přírodních herbálních preparátů. Přestože náš zájem 
se soustřeďuje hlavně na prodej do lékárenské sítě, máme za 
sebou zajímavou zkušenost s našimi produkty jako součást 
systému „závodní preventi vní péče“.

Zpočátku většina našich fi remních zákazníků pojímala nákup 
doplňků stravy pro své zaměstnance jako „dar“.„Dar“ od 
zaměstnavatele má nepochybně výrazný a zcela specifi cký 
moti vační náboj. Vyžaduje nejen příležitost pro předání, ale 
klade si nároky na obsah i design. Není pro nás problém sesta-
vit a navrhnout kromě vhodné kombinace zdraví prospěšných 
produktů i speciální grafi ckou úpravu balení (aplikovat logo 
společnosti , speciální text, atd.). Diskutabilní je zde právě onen 
„příležitostný“ charakter.

Naším primárním cílem byla a zůstává dlouhodobá spokoje-
nost koncového „uživatele“ - zaměstnance a přímý poziti vní 
vliv na jeho fyzickou i psychickou kondici. Na zaměstnavatelích, 
resp. personalistech, je, aby se tohoto úkolu zhosti li velmi 
zodpovědně a komplexně. Aktuální potřebu udržet loajalitu 
zaměstnance lze dobře propojit s požadavkem na zapezpečení 
nejen schopných, ale i zdravých zaměstnanců, navíc s možností  
zohlednit konkrétní zdravotní rizikové faktory jednotlivých 
skupin, věk, psychickou i fyzickou náročnost, atd.

Do tohoto úkolu je velmi vhodné zapojit příslušného závodní-
ho lékaře, případně smluvní zdravotnické zařízení a aplikaci po-
travinových doplňků je vhodné integrovat do systému závodní 
preventi vní péče (ZPP). Smyslem ZPP je „omezování nebo 

přímé odvracení nepříznivého působení pracovního prostředí 
na zaměstnance“. 
Projít lékařskou prohlídkou je pro zaměstnance povinností  
a stejně tak je povinností  pro zaměstnavatele zajisti t ZPP svým 
zaměstnancům. Podstatnou skutečností  je, že náklady na ZPP 
jsou daňově uznatelným výdajem. Přidanou hodnotou pro 
zaměstnance – benefi tem – je zde aplikace moderních do-
plňků stravy, které lze užívat dlouhodobě a přitom efekti vněji 

kompenzovat nepříznivé vlivy pracovního prostředí, zvyšovat 
imunitu proti  infekčním onemocněním a posilovat fyzickou 
i psychickou kondici zaměstnanců.

V nefdesanté® jsme na spolupráci se závodními lékaři a smluv-
ními poskytovateli ZPP dobře připraveni a nabízíme osobní 
konzultaci při přípravě a plánování aplikace těchto „zdravých 
benefi tů“.

Podrobné informace lze nalézt na našich webových stránkách 
www.nefdesante.cz v sekci pro fi remní zákazníky nebo přímo 
na naši adrese Nef de Santé, a.s. Křenova 11, Praha 6,162 00,  
Tel. 222 985 825 nebo emailem na lekarna@nefdesante.cz
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