I nteri er nové prodejny.

P‡írodní byli nné produkty

Uni kátní p‡írodní produkt

z USA, 60 mi nerál û kol oi dní for mê s
98 %vst‡ebatel ností.
Zpêvák Karel Zi ch p‡edává ceny
v herci soutêæefir my REDI N

Austral ská kosmeti ka EMU oil.

8−1 8. 00

Byli nnéi ovocné çaje

nejl ep¿í kvality z Angli e, a hl avnê skvêl á chuƒ.

Pro al ergi ky

nepostradatel nÿ pomocník

Vel mi sil nÿ

Sokol ovská 58, Praha 8 − Karlín
Tel./fax: 02/2481 3 984
e− mail: bi onali a. sro@pha.i necnet. cz

a úçi nnÿ anti oxi dant
z p‡írodních surovi n

Vlákni na s chromem
jako úçi nnáredukçní di eta.

Zázrak z Amazoni e

Koenzym Q1 0

vitamínem E, dodá
Vámenergii
a posílí srdce.

s

sej menuje CAT́ S CLAW
,
proçi stí têl o, posílí i munitu,
vhodné pro st‡eva a æal udek.
Proti nádorû m, zhoubnÿm
nemocema virózám.

Dvoudenní kúra

proti ch‡i pce, posílí i munitu, ochrání
p‡ed virózami.

Çl enská karta

pro sl evy kaædÿ den.

Vysoká kvalita z Dánska

VELKOOBCHOD

p‡írodní chrom, k‡emík, vápník, gi ngko a dal ¿í.

Zásil ková sl uæba

Extrakty zl éçi vÿch byli n

od Herba Vitali s pomohou v¿em.

Zl ep¿ují funkci

mozku a bunêk vtêl e, proti bol esti v¿ech typû.

poskytuje majitel û mkarty
sl evu 1 0 %

Tel.: 0602/31 251 4

zásobuje prodejny al ékárny
I nfor mace a objednávky:

Sokol ovská 50, 1 86 00 Praha 8 − Karlín

Tel./fax: 02/2481 6 885, 231 1626, 2481 6 873

Lékárna vl ahvi çce

Tea Tree Oil − oblíbená kosmeti cká‡ada.

úçi nná‡ada proti akné
s ol ejem TTO.

z Kanady− nejobsaænêj¿í

p‡írodní produkt pro udræování
kl oubû.

Vÿbêr p‡ípravkû proregeneraci kl oubû.

EMU ol ej Jean Charl es cosmeti cs

Austral ¿tí domorodci pouæívají EMU ol ej ji æ po stal etí k hojení ran,
regeneraci suché a ochabl é pl eti, proti bol esti sval û a kl oubû, proti ekzémû m.

Super kvalitai cena.

Ucel ená‡ada p‡írodních produktû SW
I SS z Kanady

Aco Va¿e vÿæi va?

Potravní dopl ñky Bi onal, zl ep¿í Va¿i pl eƒi kondi ci

a odstraní akné. P‡írodní produkty z byli n a vitamínû.

Ozdravnÿ vl asovÿ program
z Kanady
.

Super

anti oxi dant

Spal ovaç
Vhodnéi pro

tukû

di abeti ky

pro vl asy, kûæi a nehty.

Kosmeti ka z

Zachránil ji æ

mnoholi dí od potíæí.

úçi nné proti ¿edi nám
je pouzetoto!

USA − pro pl eƒ, masáæe ai nhal ace.

Vlákni na çoko

Chcete uæ¿í pas a ¿tíhl é boky?
Hubnête s Proenzi 99.

I di abeti ci

si mohou osl adit æi vot

Chrání mozek
nervy a cévy.

Kl ouby

Pro sex.
vitalitu

Pl eƒ

Anti oxi dant

