VÁNOČNÍ NADÍLKA 2021
PLATNOST DO: 19. 12. 2021

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám zachovávali v roce 2021. Přejeme Vám krásné Vánoce plné klidu a pohody, do nadcházejícího
roku 2022 mnoho osobních i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví!
Kolektiv pracovníků MedPharma, spol. s r.o.

SLEVA
na kompletní
sortiment

-12%

ZDARMA

ke každému nákupu
1× stuha (klubíčko 20 m)*
(barva dle aktuální skladové dostupnosti)

Slevu 12 % na kompletní sortiment můžete uplatnit prostřednictvím telefonické, písemné nebo e-mailové
objednávky nebo také v našem e-shopu www.medpharma.cz zadáním kódu slevového kuponu VANOCE21 ve 3. kroku nákupního
procesu (platby a doručení). Kód je třeba vložit do políčka „Sleva pro držitele slevového kuponu“.*
Sleva 12 % se vztahuje pouze na produkty MedPharma dle aktuálního přiloženého produktového ceníku (mimo akční komplety, již zlevněné zboží
a zboží ve výprodeji). Slevu již nelze kombinovat s dalšími slevovými kupony či dalšími slevami.

NAVÍC ZÍSKEJTE BONUS – PRO RADOST
(dle hodnoty Vaší objednávky)

ZDARMA
při nákupu
nad

1× vykrajovátko
na vánoční cukroví*
Vykrajovátko na cukroví z pocínovaného plechu.
Mix motivů (dle aktuální skladové dostupnosti).

500 Kč

Pralinky Merry
Christmas*
110 g chutných italských
pralinek z mléčné čokolády
s lískooříškovou a kakaovou
náplní v pěkné plechové dóze.

ZDARMA

DOPRAVA
ZDARMA

při nákupu
nad

1 000 Kč

ZDARMA
při nákupu
nad

1 600 Kč

Froté ručník VERONA 3 ks*
100% bavlna, 30×50 cm, 450 g/m². Dopřejte své pokožce
to nejlepší froté s vynikající savostí. Tento doplňkový ručník
s menším rozměrem je skladný a dobře poslouží u bazénu,
na pláži či ve vaší koupelně. Set tří malých ručníků VERONA
se vyznačuje unikátním dezénem, který respektuje
současné trendy a zároveň uspokojí požadavky i těch
nejnáročnějších zákazníků.
Výběr ze dvou barev: tmavě šedá nebo vanilková.

ZDARMA
při nákupu
nad

3 000 Kč

Vánoční kosmetická
sada Yves Rocher*
Vánoční sada kosmetiky
s jablečnou vůní. Baleno ve zlaté
dárkové krabičce. Sada obsahuje:
• Krém na ruce 75 ml
• Sprchový gel 200 ml

tmavě
šedá

vanilková

DOPRAVA
ZDARMA

NEBO

Bonusy lze dle hodnoty Vaší objednávky
vzájemně libovolně kombinovat.

Rozměr krabičky:
95×135×38 mm.

Napařovací žehlička
Sencor SSI 2027BL*
• Příkon 1600 W
• Nerezová žehlící plocha
• Průsvitná nádržka na vodu
se snadným plněním
(objem 200 ml)
• Plynulá regulace teploty

• Tekuté mýdlo 190 ml
• Tělový peeling 150 ml

DOPRAVA
ZDARMA

• Hmotost: 0,65 kg

Bezplatná zákaznická linka:  800 174 632

DOPRAVA
ZDARMA

KOMPLETNÍ NABÍDKU PRODUKTŮ NALEZNETE
V NAŠEM E-SHOPU

www.medpharma.cz
TIPY Z PŘÍRODNÍ KOSMETIKY
Kolagen Beauty – biotin, selen, zinek

-12 %

-12 %

• vlasy, nehty, pokožka*

-12 %

doplněk stravy /107 tablet
Kolagen je základní stavební bílkovina, která se nachází
zejména v kůži, vazech, chrupavkách a kostech. S přibývajícím
věkem se vlastní tvorba kolagenu snižuje, proto je vhodné
jeho doplňování z vnějších zdrojů.
*
Zinek přispívá k udržení normálního stavu vlasů, nehtů
a pokožky.
Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální
funkci chrupavek a kůže.

Probio Imun – podpora imunity*

AKČNÍ CENA

171937 KčKč

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

111205 KčKč

197Kč 224 Kč

• komplex laktobacilů a bifidobakterií
• 20 miliard CFU (počet živých mikroorganizmů)
v denní dávce
• vitamin C
doplněk stravy / 37 nebo 67 kapslí
Přípravek obsahuje komplex 6 kmenů laktobacilů
a bifidobakterií a *vitamin C, který přispívá k normální funkci
imunitního systému.

TIPY Z PŘÍRODNÍ KOSMETIKY
DUBOVÁ KŮRA GEL

75 g

allantoin, panthenol, diosmin, hesperidin, jitrocel, hřebíček
Vlastní, speciálně vyvinutá receptura s vysokým obsahem aktivních látek a extraktu z dubové kůry zajišťuje vysokou účinnost.
Dubová kůra je známá svými intenzivními adstringentními (stahujícími) účinky na kůži, společně s allantoinem a panthenolem
napomáhá její regeneraci.
Bez parfémů a barviv.
AKČNÍ CENA

INTIMNÍ GEL

Pro ženy i dívky

49Kč 57 Kč

NOSNÍ MAST

12 g

panthenol, aloe vera, bisabolol, alantoin, zinek,
eukalyptus, mandlový olej, měsíček lékařský,
vitamin E
Vlastní, speciálně vyvinutá receptura chrání pokožku
v okolí nosu při rýmě
a nachlazení.
AKČNÍ CENA

• zdarma dárkově zabalíme
na vyžádání zboží přesahující hodnotu 400 Kč
• vždy skladem téměř všechny produkty
• rychlé doručení do 1–2 pracovních dnů**

230 ml

Unikátní složení s vyváženým poměrem aktivních látek, jako je bakteriální
lyzát, kyseliny mléčná a hyaluronová,
panthenol, allantoin a jemné mycí
složky, čistí a přináší naprosto jedinečný
komfort a pocit svěžesti v intimní oblasti. Gel má zklidňující účinky a přináší
úlevu od mírného diskomfortu. Je určen
pro každodenní intimní hygienu dívek,
žen, ale i mužů. Je vhodný také pro ženy
v období těhotenství a při menstruaci.
Neobsahuje dráždivé látky, pouze
jemné mycí složky.

AKČNÍ CENA

99Kč 113 Kč

49Kč 57 Kč

Služby

hydratace, antibakteriální přísada,
obnova vaginální mikroflóry,
udržuje přirozené pH

Doprava
• již od 49 Kč (při platbě převodem nebo kartou)
• 69 Kč při platbě na dobírku
• zdarma při nákupu nad 1 000 Kč
• osobní odběr na adrese: Sivice 510, 664 07 Pozořice

Objednávky, dotazy
• bezplatná linka: 800 174 632
Po–Pá: 0800–1600 hodin (poté záznamník)
• objednavky@medpharma.cz
• www.medpharma.cz

*Reklamní a propagační předmět, změna vyhrazena. Na reklamní a propagační předmět není právní nárok. Platí do vydání zásob. Design a barva bonusů se může lišit dle aktuální skladové
dostupnosti. V letáku mohou být použity ilustrační obrázky. Tiskové chyby v letáku vyhrazeny.
**
Doručování zásilek je realizováno externími dopravci. U později obdržených objednávek nejsme bohužel schopní garantovat dodání do vánočních svátků.

