KATALOG
PRODUKTŮ
doplňky stravy // superpotraviny
sportovní výživa // zubní hygiena

O společnosti Vieste group s.r.o.
Společnost Vieste group s.r.o. byla založena v roce 2013. Naším hlavním
cílem je dodávat na trh vysoce kvalitní doplňky stravy, zdravé potraviny
a kosmetiku, které díky přírodnímu složení, komplexnímu charakteru
a odpovídající ceně uspokojí v péči o zdravé tělo potřeby velké většiny
zákazníků.
Logo ﬁrmy Vieste je složeno ze čtyř srdcí a čtyř barev. Srdce je symbolem
života a lásky. Pro nás je mimo jiné také symbolem dokonalé péče
o zákazníky, vysoké kvality výrobků, poskytování maximálního servisu
a podpory našich obchodních partnerů.
V tuto chvíli naleznete v naší nabídce širokou škálu originálních doplňků
stravy, zdravých potravin a kosmetiky značky Vieste, sportovní výživu
a potraviny značek ActivLab a GO ON a výrobky zubní hygieny italské
značky SilverCare.
Od roku 2017 jsme držitelem cerﬁﬁkátu BIO kvality CZ-BIO-002.

Vše, co děláme, děláme upřímně, s láskou
a s dlouhodobým záměrem...

Vieste Arganový olej 60 cps

Vieste Breast Star 60 cps

Arganový olej "marocké tekuté zlato" se získává z jader
stromu Argánie trnité. Tento olej je jedním z nejvzácnějších olejů na světě. Doplněk stravy.

Breast Star je přírodní doplněk stravy vyvinutý speciálně
pro ženy.

Složení v 1 kapsli: arganový olej 500 mg, měkká želatinová tobolka (čištěná voda, glycerin).
Dávkování: 2 kapsle denně.
EAN: 8594192300014

Složení: pískavice prášek, dýně prášek, fenykl prášek,
vitamin C, L-tyrosine, chaluha (Fucus) prášek, kukuřičný
škrob, oves setý prášek, vitamin B3 nikotinamid, smldinec
(Dioscorea) extrakt, ostropestřec mariánský prášek,
damiana prášek, vitamin E dl-a-tocopheryl acetát, vitamin
B5 calcium-d-pantothenát, vitamin B6 pyridoxin, stearan
hořečnatý, vitamin B2 ribo avin, vitamin B1 thiamin HCL,
kyselina listová, biotin, vitamin B12. Obal kapsle: želatinová tobolka, barvicí činidlo oxid titaničitý.
Dávkování: 3 kapsle denně.

Vieste Chitosan extra 50 cps
Chitosan extra je doplněk stravy vhodný při redukci
hmotnosti obohacený o probiotika, jablečný pektin,
chrom a skořici.
Složení v 1 kapsli: chitosan 500 mg, želatina (kapsle),
jablečný pektin 50 mg, vitamin C 40 mg, hořký pomeranč extrakt 38 mg, pepř černý 25 mg, paprika 25 mg, skořice
25 mg, probiotika (Lactobacillus acidophilus, Bidobacterium breve), kyselina citronová, nikotinamid, niacin,
chrom pikolinát, jodičnan draselný.
Dávkování: 2 kapsle denně.
EAN: 8594192300038

Vieste Kurkumin - piperin plus
60 cps
Kurkumin - piperin plus je doplněk stravy vyrobený z prášku kurkumy dlouhé, plodů pepřovníku černého a zázvoru.
Kurkuma přispívá k normálnímu trávení a činnosti jater.
Složení v 1 kapsli: kurkuma dlouhá (Curcuma longa)
650 mg, vegetariánská kapsle (hydroxypropylmethylcelulóza), zázvor 50 mg, černý pepř 10 mg.
Dávkování: 1 kapsle denně.
EAN: 8594192300168

EAN: 8594192300021

Vieste Krilový olej strong 30 cps
Krilový olej strong je doplněk stravy s obsahem Omega 3
mastných kyselin DHA a EPA, které přispívají k normální
funkci srdce (příznivého účinku se dosáhne při příjmu
250 mg EPA a DHA denně).
Složení v 1 kapsli: krilový olej 500 mg, želatina, glycerol,
sorbitol, voda.
Dávkování: 2 - 3 kapsle denně.
EAN: 8594192300045

Vieste Maitake plus 60 cps
Maitake plus je doplněk stravy s vitamíny (C a B6), stopovými prvky (zinek a selen) s obsahem houby maitake,
lichořeřišnice a bazalky, vhodný pro posilnění imunitního
systému.
Složení: Lichořeřišnice větší prášek, vitamin C, maitake
houba (Trsnatec lupenitý) extrakt, bazalka koření extrakt,
citrát zinečnatý, oxid křemičitý, vitamin B6 pyridoxin HCL,
selenan sodný. Obal kapsle: želatinová tobolka, barvicí
činidlo oxid titaničitý.
Dávkování: 6 kapslí denně.
EAN: 8594192300069

Vieste pH Regul 240 tbl

Vieste Propolis plus 60 cps

pH Regul je doplněk stravy, který byl speciálně vyvinut
a vyroben na úpravu acidobazické rovnováhy (odkyselení) organismu. Obsahuje 4 životně důležité zásaditě
působící minerály - vápník, hořčík, sodík a draslík.

Propolis plus je doplněk stravy s obsahem extraktu z propolisu, obohacený o vitamín C.

Složení: hydrogenuhličitan sodný, uhličitan vápenatý,
uhličitan hořečnatý, citronan draselný, hydrogenuhličitan
draselný, citronan sodný, citronan vápenatý, citronan
hořečnatý, sorbitol, citronan zinečnatý, kukuřičný škrob,
maltodextrin, glukonát měďnatý, chlorid chromitý,
molybdenan sodný, mikrokrystalická celulosa (plnidlo),
stearát hořečnatý a oxid křemičitý (látky protispékavé).

Složení v 1 kapsli: kukuřičný škrob, extrakt propolisu 2:1
(5%) 85 mg, vitamin C 25 mg, vitamin B1 thiaminmononitrát 0,5 mg, vitamin B2 ribo avin 0,5 mg, vitamin
B6 pyridoxin HCL 0,5 mg, kyselina listová 70 μg, vitamin
B12 1μg. Obal kapsle: želatinová tobolka, barvivo oxid
titaničitý.
Dávkování: 3 kapsle denně.
EAN: 8594192300083

Dávkování: 8 tablet denně.
EAN: 8594192300076

Vieste Resveratrol extra 60 cps
Vieste Reishi extra 60 cps
Reishi nebo Lesklokorka lesklá patří mezi nejdůležitější
houby v rámci tradiční čínské medicíny a poznatky o jejím
užívání jsou známé již více než 2000 let. Obsahuje široké
spektrum biologicky aktivních látek. Doplněk stravy.
Složenív1kapsli:kyselinaaskorbová(vitaminC)300mg,
reishi extrakt 200 mg, pomocné látky - želatina, oxid
křemičitý a stearát hořečnatý.
Dávkování: 3 kapsle denně.

Resveratrol extra je doplněk stravy s obsahem přírodních
antioxidantů (resveratrol, kurkumin, kvercetin) a vitamínů řady B, C a E.
Složení v 1 kapsli: resveratrol - extrakt z křídlatky
japonské a ze slupek révy vinné 25 mg, kurkumin 25 mg,
kvercetin 5 mg, vitamin B12 1 μg, vitamin C 25 mg,
syntetický vitamin E 4 mg, stearát hořečnatý (látka
protispékavá), materiál kapsle: tvrdá želatinová tobolka,
kukuřičný škrob.
Dávkování: 3 kapsle denně.
EAN: 8594192300106

EAN: 8594192300090

Vieste Slávka zelená 120 cps
Slávka zelená je jedlý mořský měkkýš. Lem mušle slávky
obsahuje lyprinol, který je bohatý na glykosaminoglykan,
přirozeně se vyskytující u lidí v kloubní chrupavce
a v synoviální tekutině.
Složení v 1 kapsli: slávka zelená extrakt 500 mg (korýši),
průhledná želatinová kapsle rostlinného původu, plnidlo:
mouka z hnědé rýže, stearan hořečnatý.
Dávkování: 1 - 2 kapsle denně.
EAN: 8594184940976

Vieste Vitamin C extrakt ze šípku
2000 mg 30 cps
Vitamin C extrakt ze šípku je doplněk stravy vhodný na
posílení celkové obranyschopnosti organismu. Je získáván
z plodů růže šípkové (Rosa canina L.). Pro lidský metabolismus je vitamin C z přírodních zdrojů lépe využitelný než
klasicky syntetizovaná kyselina askorbová.
Složení v 1 kapsli: extrakt ze šípku (20:1) 100 mg
(ekvivalent 2 g šípku), stearan hořečnatý, maltodextrin,
oxid titaničitý.
Dávkování: 1 kapsle denně.
EAN: 8594192300137

Vieste Zázvorové tablety 60 tbl

Vieste Lutein plus komplex 60 cps

Zázvorové tablety je doplněk stravy vyrobený z extraktu
z oddenků zázvoru pravého (Zingiber oﬃcinale). Zázvor má
antibakteriální a protizánětlivé účinky. Pomáhá při
žaludečních, cestovních a těhotenských nevolnostech.
Podporuje přirozenou obranyschopnost, stimuluje imunitní systém.

Lutein plus komplex je doplněk stravy s vyváženým
složením pro výživu očí a dobrý zrak s obsahem luteinu,
obohacený o zeaxantin, betakaroten, světlík lékařský
a extrakt z borůvek.

Složení v 1 tabletě: extrakt ze zázvoru (20:1) 600 mg
(ekvivalent 12 g), dikalcium fosfát, oxid křemičitý, stearan
hořečnatý, kyselina stearová.
Dávkování: 1 - 2 tablety denně.
EAN: 8594184940938

Složení v 1 kapsli: rybí olej 100 mg, betakaroten 30%
6,1 mg, lutein 20% 2,7 mg, zeaxantin 20% 0,3 mg, oxid
zinečnatý 1,5 mg, inulin, extrakt z borůvky 1,5 mg, extrakt
ze světlíku lékařského 5:1 5 mg, extrakt z kustovnice čínské
10 mg, extrakt z kůry skořice 10:1 5 mg, glycerylmonostearát, olej ze sojových bobů, obal (želatina,
glycerin, oxid titaničitý, barvivo karamel, voda).
Dávkování: 1 kapsle denně.
EAN: 8594192300175

Vieste Zelená káva extra 60 cps
Zelená káva extra je doplněk stravy s obsahem kyseliny
chlorogenové, vitamínu C a chromu.
Složení v 1 kapsli: extrakt ze zelené kávy 200 mg, vitamin
C 20 mg, chrom (III) chlorid 6-hydrát 30 μg, pomocné látky kukuřičný škrob, želatina.
Dávkování: 2 - 3 kapsle denně.
EAN: 8594192300113

Vieste Žraločí chrupavka extra
60 cps
Žraločí chrupavka je komplex mukopolysacharidů
přirozeně obsahující glukosamin , chondroitin
a kolagen, které jsou základmíni stavebními složkami
kloubní chrupavky. Žraločí chrupavka je také zdrojem
vápníku a fosforu v organické formě. Doplněk stravy.
Složení v 1 kapsli: žraločí chrupavka 500 mg, kukuřičný
škrob, vitamin B1 thiaminmononitrát 0,5 mg, vitamin B2
ribo avin 0,5 mg, vitamin B6 pyridoxin HCL 0,5 mg,
kyselina listová 70 μg, vitamin B12 1 μg, obal kapsle:
želatinová tobolka.
Dávkování: 4 kapsle denně.
EAN: 8594192300120

Vieste Zelená káva premium
100 cps
Zelená káva premium obsahuje vyvážený komplex deseti
unikátních přírodních látek, které mohou napomáhat při
redukci tělesné hmotnosti.
Složení: zelená káva extrakt (50% kyselina chlorogenová
40:1), kofein, acetyl L-carnitin, L-tyrosin, glukomanan
- 90% konjaková vláknina, malinový keton (99%), africké
mango (10:1), kapsaicin (8:1), mořská řasa (Fucus
vesiculosus - 1% jód 5:1), chrom pikolinát (12,5%),
pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, stearan
hořečnatý.
Dávkování: 1 kapsle 2x denně.
EAN: 7849865983263

Vieste L-carnitin 500 mg 50 tbl
L-carnitin je speci ckou aminokyselinou podporující
odbourávánítukůvlidskémtěle.Doplněkstravy.
Složení v 1 tabletě: acetyl l-carnitin 500 mg, plnící látky:
dikalcium fosfát, mikrokrystalická celulóza, protispékavé
látky: stearan hořečnatý, oxid křemičitý.
Dávkování: 1 - 2 tablety denně.
EAN: 8594192300144

Vieste Colostrum pure 45 cps

Vieste FoliConcept 60 tbl

Colostrum obsahuje množství vitaminů, minerálů, stopových prvků a také významné bílkoviny, růstové faktory
a inhibitory proteáz, hrající velmi výraznou roli v imunitním
systému. Doplněk stravy.

FoliConcept je doplněk stravy bohatý na řadu vitamínů
a minerálních látek vhodný pro ženy, které plánují
těhotenství.

Složení v 1 kapsli: kolostrum standardizované (nejméně
28% IgG) 250 mg, plnidlo - maltodextrin, tobolka želatina, voda, barviva: E171, E172.
Dávkování: 1 - 3 kapsle denně
EAN: 5903560621935

Vieste Koloidní stříbro 500 ml /
sprej 150 ml
Koloidní stříbro jsou maličké částice a ionty čistého stříbra
suspendované v čisté deionizované vodě (bez elektrických
nábojů). Stříbro je svými účinky nejuniverzálnějším antibakteriálním prostředkem, který lidstvo zná.
Složení: demineralizovaná voda, koloidní stříbro (nano),
25 ppm obsah stříbra je 25 mg/l.
Použití: na gázu nebo vatový tampon naneste malé
množství přípravku. Jemně masírujte pokožku obličeje
a očí. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte dvakrát
denně, ráno a večer.
EAN: 5901549658361 (500 ml)
EAN: 5901549658699 (sprej 150 ml)

Vieste Ibons zázvorové žvýkací
bonbony 100 ks
Zázvorové žvýkací bonbony slazené třtinovým cukrem
v šesti příchutích - originál zázvor, arašídy, máta, mango,
pomeranč, citron.
Složení: třtinový cukr, maniokový škrob, zázvor 7%,
arašídové máslo 17,7% (peanuts), mátový olej 0,1%
(peppermint), aroma mango 0,7% (mango), aroma
pomeranč 0,7% (orange), aroma citron 0,7% (lemon).
EAN: 4260024450502

Složení: vitamin C (kyselina askorbová 97%), vápník
(uhličitan vápenatý), hořčík (oxid hořečnatý), vitamin E
(acetát 50%), vitamin B5 (kyselina panthotenová), zelený
čaj - extrakt (99%), vitamin B1 (thiamin hydrochlorid),
vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxin
hydrochlorid), vitamin B2 (ribo avin), vitamin B8
(inositol), vitamin B (cholin), rutin, kyselina Alfa-lipoová,
vitamin B10 (kys. 4-aminobenzoová), zinek (glukonát
zinečnatý), hroznová jádra - extrakt (50:1), železo (fumurát
železnatý), koenzym Q10, mangan (sulfát manganatý
monohydrát), měď (pentahydrát síranu měďnatého),
vitamin A (acetát), selen (l-selenomethionin 0,5%), sodík
(molybdenan sodný), jód (jodid draselný min. 23% jódu),
kyselina listová (min. 97%),vitamin B7 (D - biotin),
vitamin K (5%), vitamin B12 (kobalamin 1%), chrom
(chrom pikolinát), vitamin D3 (0,25% cholcalciferol),
přídatné látky: hydroxypropylmethylcelulóza (emulgátor).
Dávkování: 1 tableta denně.
EAN: 1488960456232

Vieste Chlorella BIO 600+50 tbl
zdarma
Chlorella patří mezi tzv. zelené potraviny, které přispívají
k detoxikaci organismu. Vieste Chlorella BIO je dezintegrovaná jednobuněčná sladkovodní řasa lisovaná pod
tlakem bez pojidel do formy tablet. Pochází z kontrolovaného ekologického prostředí.
Složení: 100% sladkovodní řasa (Chlorella vulgaris),
lisované tablety 200 mg.
Dávkování: dospělí 6 - 12 tablet 2x denně. Děti od 3 let
1 - 4 tablety denně.
EAN: 8594169620992

Vieste Hrachový protein BIO
300 g

Vieste Konopný protein BIO
250 g / 500 g

100% bio hrachový protein ze žlutého hrachu je bohatým zdrojem rostlinných bílkovin. Je lehce stravitelný,
dobře rozpustný a nezpůsobuje nadýmání jako celý hrách.

Charakteristika: 100% bio konopný protein je bohatým
zdrojem rostlinných bílkovin, esenciálních mastných
kyselin, vlákniny a živých enzymů.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1610 kJ/
380 kcal, tuky 5,4 g, sacharidy 4,8 g, vláknina <0,1 g,
bílkoviny 80 g, sůl: 3 g.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota: 1817 kJ/
434 kcal, tuky: 11,0 g, sacharidy: 24,0 g, vláknina: 19,0 g,
bílkoviny: 50,0 g.

Složení: 100% bio hrachový proteinový prášek (Pisum
sativum L.).

Složení: 100% bio konopný proteinový prášek (Cannabis
Sativa) (RAW).

Dávkování: 10 - 15 g rozmíchejte v 250 ml vody nebo
koktejlu. Po fyzické námaze (cvičení) použijte 40 g.

Dávkování: 10 - 15 g rozmíchejte v 250 ml vody, koktejlu,
džusu, jogurtu apod. Po fyzické námaze (cvičení) použijte
40 g.

EAN: 8594184940969

EAN: 8594169621005 (250 g)
EAN: 8718836770067 (500 g)

Vieste Kokosový olej BIO 500 ml
100% bio panenský kokosový olej je bohatý na nasycené
mastné kyseliny. Je vhodný na vnitřní i vnější použití.

Vieste Maca BIO Organic 90 tbl

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 3679 kJ/
895 kcal, tuky 99 g, sacharidy <0,5 g, vláknina <0,1 g,
bílkoviny <0,5 g, sůl <0,1 g.

Doplněk stravy vyrobený z kořene Řeřichy peruánské
vhodný pro všechny osoby bez rozdílu, ať už vás trápí
sexuální problémy, či máte jen špatné období a potřebujete vzpruhu.

Složení: 100% bio panenský kokosový olej (Cocos
nucifera).

Složení v 1 tabletě: Maca bio prášek 667 mg.

Dávkování: v případě použití jako doplňku stravy 1 - 3
polévkové lžíce denně. Pro kosmetické využití může být
kokosový olej použit na celé tělo, včetně vlasů.

Dávkování: 3 tablety denně.
EAN: 8594192300052

EAN: 8594184940952

Vieste Maca multipack 200 tbl

Vieste Maca red BIO 90 tbl

Maca multipack je doplněk stravy vyrobený z extraktu
kořene Řeřichy peruánské vhodný pro všechny osoby bez
rozdílu,aťužvástrápísexuálníproblémy,čimátejenšpatné
období a potřebujete vzpruhu.

Vieste Maca red BIO je doplněk stravy vyrobený z kořene
Řeřichy peruánské (Lepidium meyenii). Tato nenápadná
rostlina v sobě ukrývá jedinečné účinky, které jsou známé
více než 2000 let.

Složení v 1 tabletě: maca extrakt 10:1 50 mg (ekvivalent
500 mg), plnidla: mikrokrystalická celulóza, dikalcium
fosfát, protispékavá látka: stearan hořečnatý.

Složení v 1 tabletě: Maca red bio prášek 517 mg
(Lepidium meyenii), mikrokrystalická celulóza.

Dávkování:3tabletydenně.

EAN: 8594192300151

EAN:8594184940945

Dávkování: 3 tablety denně.

Vieste Multivitamin Hello Kitty /
SpongeBob + tetování 12x12 tbl
Multivitamínové bonbony s pomerančovou příchutí
a hroznovým cukrem jsou doplněk stravy určený pro děti
od 3 let věku. Jsou zdrojem 10 vitamínů a zinku, které
jsou potřebné pro děti v období růstu a ke zvýšení imunity.
V každém blistru super tetování pro holky a kluky.
Složení: aktivní látky: niacin, biotin, vitamin B12, vitamin
B6, vitamin B1, vitamin B2, vitamin E, kyselina pantothenová, kyselina listová, vitamin C, zinek.
Ostatní přísady: zahušťovadlo: sorbitol, dextróza
a maltodextrin, přírodní pomerančová příchuť, protispékavé látky: mastek, stearát hořečnatý, oxid křemičitý,
polyethylenglykol, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
sladidlo: sacharin sodný.
Dávkování: maximální denní dávka je 12 bonbonů.
EAN: 8606100018383 (Hello Kitty)
EAN: 8606100018376 (SpongeBob)

Vieste Proteinová tyčinka
čokoláda 50 g

Vieste Proteinová tyčinka
vanilka 50 g

Vieste Smart team Cereální
tyčinka 25 g

30% bílkovin, bez palmového oleje, zdroj mléčných
bílkovin.

23% bílkovin, bez palmového oleje, zdroj mléčných
bílkovin, vysoký obsah vlákniny.

Snídaňové cereální kuličky ve formě tyčinky se sníženým
obsahem cukru a se sladidly.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1882 kJ/
448 kcal, tuky 14 g, sacharidy 46 g, vláknina 9 g, bílkoviny
30 g, sůl: 0,3 g.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1893 kJ/
451 kcal, tuky 15 g, sacharidy 51 g 26 g, vláknina 10 g,
bílkoviny 23 g, sůl: 0,3 g.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1500 kJ/
358 kcal, tuky 10 g, sacharidy 66 g, vláknina 7,6 g, bílkoviny
6,8 g, sůl 0,4 g.

Složení: syrovátkový proteinový koncentrát 30%,
glukózový sirup, mléčná čokoláda 18% (cukr, sušené
mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecithin,
aroma), oligofruktóza, řepkový olej, sójový proteinový
izolát, zvlhčující látka: glycerol, kakaový prášek, mleté
rozinky. Může obsahovat stopy arašídů a jiných skořápkových plodů.

Složení: syrovátkový proteinový koncentrát 26,6%,
glukózový sirup, hořká čokoláda 18% (kakaová hmota,
cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecithin, vanilkové
aroma), oligofruktóza, mleté rozinky, řepkový olej,
zvlhčující látka: glycerol, sójové vločky. Může obsahovat
stopy arašídů a jiných skořápkových plodů.

Složení: mouka 33% (celozrnná pšenice 24%, rýže,
kukuřice), sladidla: maltitoly; invertovaný cukrový sirup,
rozpustná kukuřičná vláknina, rostlinné tuky (nehydrogenovaný palmový*, bavlníkový), sušené odstředěné
mléko 4,4%, kakao, zvlhčovadla: glyceroly, sorbitoly;
nera novaný třtinový cukr, syrovátkový prášek (mléko)
2%, slunečnicový olej, mořská sůl, skořice, emulgátor:
lecitiny (sója), přírodní vanilková příchuť, přírodní aroma.
(* získaný z kontrolovaných plantáží olejové palmy, takže
není hrozbou pro tropické lesy a jejich obyvatele).

EAN: 8594184940983

EAN: 8594184940990

EAN: 5900617034878

GO ON Arašídové máslo 1 kg / 470 g

GO ON Arašídové máslo s kousky arašídů 470 g

GO ON 100% přírodní arašídové máslo je zcela bez přidané soli, cukru, oleje nebo jiných
přídavných a konzervačních látek. Má hladkou konzistenci.

GO ON 100% přírodní arašídové máslo je zcela bez přidané soli, cukru, oleje nebo jiných
přídavných a konzervačních látek.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 2472 kJ/596 kcal, tuky 46 g, sacharidy 14 g,
vláknina 9,1 g, bílkoviny 27 g, sůl 0,03 g.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 2472 kJ/596 kcal, tuky 46 g, sacharidy 14 g,
vláknina 9,1 g, bílkoviny 27 g, sůl: 0,03 g.

Složení: 100 % pražených arašídů (podzemnice olejná).

Složení: pražené arašídy (podzemnice olejná) 90 %, pražené arašídy (podzemnice olejná)
kousky 10 %.

EAN: 5900617030276 (1 kg)
EAN: 5900617030986 (470 g)

EAN: 5900617031075

GO ON Energetická tyčinka
oříšek karamel 50 g

GO ON Vitaminová tyčinka
kokos l-carnitin 50 g

GO ON Proteinová tyčinka
s brusinkami a goji 50 g

Energetická tyčinka s obsahem guarany, hořčíku a 7
vitaminů v mléčné čokoládě.

Vitaminová tyčinka s obsahem l-carnitinu, hořčíku a 7
vitaminů v mléčné čokoládě.

Proteinová tyčinka s obsahem 7 vitaminů v čokoládové
polevě.

Výživové údaje v 100 g: energetická hodnota 2026 kJ/
485 kcal, tuky 25 g, sacharidy 56 g, vláknina 2,6 g, bílkoviny
9,2 g, sůl: 0,53 g.

Výživové údaje v 100 g: energetická hodnota 1959 kJ/
470 kcal, tuky 26 g, sacharidy 53 g, vláknina 9 g, bílkoviny
3 g, sůl: 0,33 g.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1828 kJ/
436 kcal, tuky 18 g, sacharidy 45 g, vláknina 7,7 g, bílkoviny
20 g.

Složení: arašídy 25,5%, mléčná čokoláda 25% (cukr,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota,
bezvodý mléčný tuk, emulgátor: lecitin (sója), přírodní
vanilkové aroma), glukózový sirup, mouka: rýžová,
kukuřičná, zvlhčovadla: glycerol; maltodextrin, neranovaný třtinový cukr, slunečnicový olej, karamel 2,4%
(glukózový sirup, cukr), sušené odstředěné mléko, mořská
sůl, přírodní aroma, emulgátor: lecitin (sója); obohacující
látky: citrát hořečnatý, vitamin C, niacin, vitamin E, kyselina
pantothenová (B5), vitamin B6, thiamin (B1), vitamin B12;
extrakt z guarany 0,5%

Složení: kokosové vločky 28% (obsahují oxid siřičitý),
mléčná čokoláda 20% (cukr, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko, kakaová hmota, bezvodý mléčný tuk,
emulgátor: lecitin (sója), přírodní vanilková příchuť), cukr,
glukózový sirup, rozpustná kukuřičná vláknina, laktóza
(mléko), zvlhčovadlo: glycerol; sušená syrovátka (mléko),
obohacující látky: 0,31% L-karnitin, citrát hořečnatý,
vitamin C, niacin, vitamin E, kyselina pantothenová (B5),
vitamin B6, thiamin (B1); vitamin B12, mořská sůl, aroma,
emulgátor: lecitin (sója).

Složení: glukózový sirup, čokoláda 25 % (kakaová hmota,
cukr, kakaové máslo, emulgátory: lecitin (soja), E492;
přírodní vanilkové aroma), syrovátkový proteinový
koncentrát WPC 80 23,7%, inulin, palmový olej, sušené
brusinky 3% (brusinka, třtinový cukr, rýžová mouka,
slunečnicový olej), sušené plody kustovnice čínské - goji
1,5%, zvlhčovadlo: sorbitoly, obohacující látky: vitamin C,
niacin, vitamin E, kyselina pantotenová (B5), vitamin B6,
Thiamin (B1), vitamin B12; emulgátor: lecitin (soja),
aroma.

EAN: 5900617034809

EAN: 5900617013149

GO ON Proteinová tyčinka
s oříšky 50 g

GO ON Proteinová tyčinka
s příchutí kakaa 50 g

GO ON Proteinová tyčinka
s příchutí vanilky 50 g

Proteinová tyčinka s obsahem 7 vitaminů v čokoládové
polevě.

Proteinová tyčinka s obsahem 7 vitaminů v čokoládové
polevě.

Proteinová tyčinka s obsahem 7 vitaminů v čokoládové
polevě.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1851 kJ/
442 kcal, tuky 20 g, sacharidy 42 g, vláknina 7,8 g, bílkoviny
20 g.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1798 kJ/
429 kcal, tuky 18 g, sacharidy 43 g, vláknina 8,3 g, bílkoviny
20 g.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1811 kJ/
432 kcal, tuky 18 g, sacharidy 44 g, vláknina 7,8 g, bílkoviny
20 g.

Složení: glukózový sirup, čokoláda 25% (kakaová hmota,
cukr, kakaové máslo, emulgátory: lecitin (soja), E492;
přírodní vanilkové aroma), syrovátkový proteinový
koncentrát WPC 80 22,3%, inulin 5,3%, palmový olej,
arašídy 5%, zvlhčovadlo: sorbitoly, obohacující látky:
citrát hořčíku, vitamin C, niacin, vitamin E, kyselina
pantotenová (B5), vitamin B6, Thiamin (B1), vitamin B12;
aroma, emulgátor: lecitin (soja).

Složení: glukózový sirup, čokoláda 25% (kakaová hmota,
cukr, kakaové máslo, emulgátory: lecitin (soja), E492;
přírodní vanilkové aroma), syrovátkový proteinový
koncentrát WPC 80 23,2%, inulin 5,5%, palmový olej,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 2%, zvlhčovadlo: sorbitoly; obohacující látky: citrát hořčíku, vitamin
C, niacin, vitamin E, kyselina pantotenová (B5), vitamin B6,
Thiamin (B1), vitamin B12; aroma, emulgátor: lecitin
(soja).

Složení: glukózový sirup, čokoláda 25% (kakaová hmota,
cukr, kakaové máslo, emulgátory: lecitin (soja), E492;
přírodní vanilkové aroma), syrovátkový proteinový
koncentrát WPC 80 24,3%, inulin, palmový olej, zvlhčovadlo: sorbitoly; obohacující látky: citrát hořčíku, vitamin
C, niacin, vitamin E, kyselina pantotenová (B5), vitamin B6,
Thiamin (B1), vitamin B12; vanilkové aroma, emulgátor:
lecitin (soja).

EAN: 5900617034786

EAN: 5900617013088

EAN: 5900617013064

EAN: 5900617013101

GO ON Proteinová tyčinka 33%
slaný karamel 50 g

GO ON Proteinová tyčinka 33%
čokoláda 50 g

GO ON Proteinová tyčinka 33%
vanilka - malina 50 g

Proteinová tyčinka s příchutí slaného karamelu a s vanilkovou polevou s obsahem 7 vitamínů a hořčíku.

Proteinová čokoládová tyčinka s vanilkovou polevou
s obsahem 7 vitamínů a hořčíku.

Proteinová tyčinka s příchutí vanilky a maliny s vanilkovou
polevou a obsahem 7 vitamínů a hořčíku.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1628 kJ/
391 kcal, tuky 19 g, sacharidy 21 g, vláknina 13 g, bílkoviny
33 g.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1610 kJ/
386 kcal, tuky 18 g, sacharidy 23 g, vláknina 13 g, bílkoviny
33 g.

Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1597 kJ/
383 kcal, tuky 17 g, sacharidy 23 g, vláknina 14 g, bílkoviny
33 g.

Složení: 31% mléčných bílkovin: izolát mléčné bílkoviny MPI, syrovátkový proteinový koncentrát WPC 80
(z mléka): rozpustná vláknina (kukuřice), arašídy 17%,
sladidlo: maltitoly; rostlinné tuky: palmový, bambucký;
zvlhčovadlo: glycerol; izolát soji, rozpustná vláknina
(akácie), tapiokový škrob, sůl, aromata, sladidla: sukralóza,
steviolglykosidy; emulgátor: lecitin (soja), obohacující
látky: citrát hořčíku, vitamin C, niacin, vitamin E, kyselina
pantotenová (B5), vitamin B6, Thiamin (B1), vitamin B12.
Produkt obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

Složení: 31% mléčných bílkovin: izolát mléčné bílkoviny MPI, syrovátkový proteinový koncentrát WPC 80
(z mléka): rozpustná vláknina (kukuřice), arašídy,
sladidlo: maltitoly; rostlinné tuky: palmový, bambucký;
3,5% čokoláda (sladidlo: maltitoly, kakaový prášek,
emulgátor: lecitin (soja), kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, přírodní vanilkové aroma), zvlhčovadlo:
glycerol; izolát soji, kakao, rozpustná vláknina (akácie),
tapiokový škrob, sůl, aromata, sladidla: sukralóza,
steviolglykosidy; emulgátor: lecitin (soja), obohacující
látky: citrát hořčíku, vitamin C, niacin, vitamin E, kyselina
pantotenová (B5), vitamin B6, Thiamin (B1), vitamin B12.
Produkt obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

Složení: 34% mléčných bílkovin: izolát mléčné bílkoviny MPI, syrovátkový proteinový koncentrát WPC 80
(z mléka): rozpustná vláknina (kukuřice), sladidlo:
maltitoly; rostlinné tuky: palmový, bambucký; arašídy,
zvlhčovadlo: glycerol; izolát soji, lyo lizovaná malina
1,5%, rozpustná vláknina (akácie), tapiokový škrob, sůl,
aromata, sladidla: sukralóza, steviolglykosidy; emulgátor:
lecitin (soja), obohacující látky: citrát hořčíku, vitamin C,
niacin, vitamin E, kyselina pantotenová (B5), vitamin B6,
Thiamin (B1), vitamin B12. Produkt obsahuje přirozeně se
vyskytující cukry.

EAN: 5900617035905

EAN: 5900617035882

EAN: 5900617035929

ActivLab BCAA 1000 XL 120 tbl
BCAA 1000 XXL je doplněk stravy určený pro osoby se
zvýšenou fyzickou zátěží, rekreační i profesionální
sportovce.
Složení v 1 tabletě: L-leucin 500 mg, L-valin 250 mg,
L-isoleucin 250 mg, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný
škrob, želatina, protispékavá látka - oxid křemičitý.
Dávkování: rekreační sportovci: 1 tableta ráno 40 min
před snídaní, 2 tablety před tréninkem, 2 tablety po
tréninku a 1 tableta před spaním. Profesionální sportovci
/těžký trénink: v průměru 1 tableta na 10 kg váhy jedince rozdělit do 4 dávek během dne - před snídaní, před a po
tréninku a před spaním.
EAN: 5907368831022

ActivLab BCAA XTRA Drink 250 ml
pomeranč
Jemně perlivý pomerančový nápoj s obsahem aminokyselin s rozvětveným řetězcem - BCAA (leucin, izoleucin,
valin). Obsah BCAA je zastoupen v poměru 2:1:1, množství
BCAA v jedné plechovce je 4 000 mg. Určeno pro osoby se
zvýšenou fyzickou zátěží a pro aktivní sportovce.
Složení v 250 ml: voda, L-leucin 2 g, L-valin 1 g, L-isoleucin 1 g, regulátor kyselosti: kyselina citronová, oxid
uhličitý, aroma, sladidlo: sukralóza, barvivo: beta-karoten.
Dávkování: 250 ml denně (1 plechovka) použít před
nebo po tréninku. Nejlépe chutná vychlazené.
EAN: 5907368855752

ActivLab HotSport iontový nápoj citron / pomeranč 1000 g
HotSport je izotonický iontový nápoj v prášku, který obsahuje optimální poměr sacharidů, iontů (vápník, hořčík, sodík, draslík, chlor),
komplex vitamínů B a L-carnitin. HotSport Drink zvyšuje absorpci vody během fyzické zátěže a poskytuje dostatečné množství energie.
Vápník a hořčík zajišťují správnou funkci svalů a komplex vitamínů B je důležitý pro energetický metabolismus. Obsahuje L-carnitin,
který napomáhá spalování tuků.
Složení: maltodextrin, glukóza, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), aroma, L-carnitin, vitamíny (kyselina L-askorbová, nikotinamid,
DL-alfa-tokoferol-acetát, retinylacetát, cholekalciferol, d-panthotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, ribo avin, thiamin mononitrát,
kyselina pteroylmonoglutamová, d-biotin, fylochinon, kyanokobalamin) a minerální látky (chlorid sodný, chlorid draselný, uhličitan
hořečnatý, fosforečnan vápenatý), sladidla látky E950, barviva: E140. Obsahuje cukr a sladidlo.
Dávkování: Smíchejte jednu odměrku prášku (37 g) s 500 ml vody nebo 15 g s 200 ml vody a dostatečně promíchejte.
EAN: 5907368814100 (citron)
EAN: 5907368846804 (pomeranč)

ActivLab Proteinový krém
Créme Brulée 30 g

ActivLab Proteinový krém
Apple pie 30 g

ActivLab Proteinový krém je prášek ke zhotovení krémového dezertu s vysokým obsahem bílkovin a nízkým
obsahem cukru.

ActivLab Proteinový krém je prášek ke zhotovení krémového dezertu s vysokým obsahem bílkovin a nízkým
obsahem cukru.

Složení: syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka),
příchutě, zahušťovadla: xanthanová guma a karboxymethylcelulóza, sladidla: sukralosa a acesulfam K, látky
protispékavé: oxid křemičitý, barviva: karoten, amoniakový
karamel.

Složení: syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka),
příchutě, zahušťovadla: xanthanová guma a karboxymethylcelulóza, sladidla: sukralosa a acesulfam K, látky
protispékavé: oxid křemičitý, barvivo: karoten.

Použití: obsah sáčku (30 g) promíchejte s 200 ml mléka
pokojové teploty nebo protřepejte v šejkru.
Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1579 kJ /
373 kcal, tuky 5,6 g, sacharidy 10,6 g, bílkoviny 70,1 g.
EAN: 5906660390978

Použití: obsah sáčku (30 g) promíchejte s 200 ml mléka
pokojové teploty nebo protřepejte v šejkru.
Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1579 kJ /
373 kcal, tuky 5,6 g, sacharidy 10,6 g, bílkoviny 70,1 g.
EAN: 5906660390961

ActivLab Isoactive iontový nápoj s guaranou 630 g / 20 sáčků pomeranč
Isoactive je izotonický iontový nápoj v prášku, který obsahuje optimální poměr sacharidů, iontů (vápník, hořčík, sodík, draslík, chlor),
komplex vitamínů B a extrakt z guarany. Isoactive zvyšuje absorpci vody během fyzické zátěže a zajišťuje dostatečné množství energie.
Vápník a hořčík zajišťujesprávnoufunkcisvalůa komplexvitamínůB jedůležitýproenergetickýmetabolismus. Guarana mástimulační
účinky na organismus.
Složení: glukóza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citrát sodný, fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, uhličitan hořečnatý, sladidla:
E950, extrakt semen z guarany (Paullinia cupana), aroma, vitamíny (thiamin mononitrát, ribo avin, kyselina nikotinová, pantothenát
vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyselina pteroylmonoglutamová, kyanokobalamin), barviva: E104, E110.
Dávkování: rozpusťte obsah sáčku nebo 31,5 g prášku v 500 ml vody a dostatečně promíchejte. Použijte před, během (každých 15 min)
nebo po fyzické námaze.
EAN: 5907368867904 (630 g)
EAN: 5907368867601 (20 sáčků po 31,5 g)

ActivLab Isoactive iontový nápoj s ženšenem 630 g / 20 sáčků grapefruit
Isoactive je izotonický iontový nápoj v prášku, který obsahuje optimální poměr sacharidů, iontů (vápník, hořčík, sodík, draslík, chlor),
komplex vitamínů B a extrakt z ženšenu. Isoactive zvyšuje absorpci vody během fyzické zátěže a zajišťuje dostatečné množství energie.
Vápník a hořčík zajišťuje správnou funkci svalů a komplex vitamínů B je důležitý pro energetický metabolismus. Ženšen napomáhá
regeneraci organismu.
Složení: glukóza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citrát sodný, fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, uhličitan hořečnatý, sladidla:
E950, extrakt z ženšenu (Panax ginseng), aroma, vitamíny (thiamin mononitrát, ribo avin, kyselina nikotinová, pantothenát vápenatý,
pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyselina pteroylmonoglutamová, kyanokobalamin), barviva: E124, E110.
Dávkování: rozpusťte obsah sáčku nebo 31,5 g prášku v 500 ml vody a dostatečně promíchejte. Použijte před, během (každých 15 min),
nebo po fyzické námaze.
EAN: 5907368865911 (630 g)
EAN: 5907368867618 (20 sáčků po 31,5 g)

ActivLab Soja Pro jahoda / vanilka 750 g
Soja Pro je sojový proteinový izolát a zdroj vysoce kvalitního proteinu bohatého na rozvětvené aminokyseliny - BCAA (valin, leucin,
izoleucin), arginin a glutamin.
Výživové údaje na 100 g: energetická hodnota 1451 kJ/342 kcal, tuky 2 g, sacharidy: 0 g, bílkoviny: 81 g.
Složení: sójový izolát, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, zahušťovací substance: E466, sladidla: E950, E951; barviva: E124.
Dávkování: smíchejte 1,5 odměrky proteinu = 30 g s 250 ml vody/mléka a pořádně promíchejte. Používejte dvakrát denně.
EAN: 5907368863818 (jahoda)
EAN: 5907368863955 (vanilka)

ActivLab Ashwagandha 60 cps

ActivLab Bacopa 60 cps

Ashwagandha, (indický ženšen), je doplněk stravy klasikovaný jako adaptogenní látka nebo bylina, která
podporuje imunitu těla a přispívá k optimální duševní
a kognitivní činnosti. Je doporučována zejména během
období stresu, únavy nebo problémů s koncentrací.

Bacopa je doplněk stravy obsahující standardizovaný
extrakt z listů Bakopy drobnolisté. Suplementace Bacopou
je doporučována zejména během období intenzivního
učení, stresu nebo problémů s koncentrací.

Složení v 1 kapsli: extrakt z kořene Ashwagandhy
300 mg (Withania somnifera), obsah 7% withanolidů,
obal (želatina, barvivo: oxid titaničitý), plnidlo: mikrokrystalická celulóza, protispékavé látky: hořečnaté soli
mastných kyselin.
Dávkování: 1 tobolka denně.

Složení v 1 kapsli: extrakt z Bakopy drobnolisté (Bacopa
monnieri) 300 mg, z toho bakopasidy 60 mg, obal (želatina, barvivo: oxid titaničitý), plnidlo: mikrokrystalická celulóza, protispékavé látky: hořečnaté soli mastných kyselin.
Dávkování: 1 tobolka denně.
EAN: 5903260900132

EAN: 5903260900125

ActivLab Rhodiola 60 cps
ActivLab Kudzu 60 cps
Doplněk stravy s obsahem extraktu z kořene Kudzu, který
je doporučován zejména v obdobích spojených s omezováním konzumace alkoholu a kouření.
Složení v 1 kapsli: extrakt z kořene Kudzu 4:1 (Pueraria
Montana) 500 mg, obal (želatina, barvivo: oxid titaničitý),
protispékavé látky: hořečnaté soli mastných kyselin.

Rhodiola je doplněk stravy se standardizovaným extraktem z Rozchodnice růžové. Suplementace přípravkem
Rhodiola je doporučována zejména během období stresu,
únavy, poklesu efektivity práce nebo problémů se sníženou vytrvalostí nebo fyzické kondice.

Dávkování: 1 tobolka denně.

Složení v 1 kapsli: extrakt z kořene Rozchodnice růžové
(Rhodiola rosea) 300 mg, obsah 3% rosavinu, obal
(želatina, barvivo - oxid titaničitý), maltodextrin, protispékavé látky: celulóza, hořečnaté soli mastných kyselin.

EAN: 5903260900149

Dávkování: 1 tobolka denně.
EAN: 5903260900156

SilverCare Dentální nit
antibakteriální 50 m

SilverCare Dentální nit uorid
a vitamin C 50 m

Voskovaná dentální nit s příchutí máty ošetřená eukalyptem, který má antibakteriální účinky. Díky svému
tvaru a aktivním složkám dokonale čistí mezizubní
prostory, do kterých se zubní kartáček nedostane, čímž
napomáhá chránit Vaše zuby před vznikem mezizubního
kazu a tvorbou zubního kamene. Odstraňuje dentální plak,
který obsahuje bakterie způsobující zánět dásní a v pokročilém stádiu také parodontózu.

Mezizubní dentální nit SilverCare s vitaminem C je speciální
pomůckou, která Vám pomůže v boji proti zubnímu kazu
a společně s klasickou zubní péčí zajistí Vašim zubům
zdraví a přirozenou krásu.

Použití: uřízněte si větší kus dentální nitě, přibližně kolem
30 cm, napněte ji mezi prsty a čistěte mezizubní prostory
jeden po druhém.
EAN: 8009315011024

Použití: uřízněte si větší kus dentální nitě, přibližně kolem
30 cm, napněte ji mezi prsty a čistěte mezizubní prostory
jeden po druhém.
EAN: 8009315041021

SilverCare Dětské zubní kartáčky
Dětské zubní kartáčky SilverCare patří do řady inovativních
kartáčků, u kterých stříbro na povrchu kartáčku zajišťuje
antibakteriální účinky.
Dětské zubní kartáčky SilverCare mají oválnou hlavu, která
usnadňuje přístup k premolárům, což jsou zuby na čtvrtém
a pátém místě v dutině ústní. Měkké štětiny na kartáčku
mají zakulacené špičky, aby se zabránilo poranění dásní.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť kartáčku je navržena tak,
aby učila dítě kartáček správně držet a bez problémů
používat i na čištění méně přístupných zubů. Je přizpůsoben věku dítěte a potřebám dětských zubů i dásní.
EAN: 8009315043445 (2 - 6 let měkký)
EAN: 8009315043544 (6 - 36 měsíců měkký)
EAN: 8009315043346 (7 - 12 let střední)

SilverCare Zubní pasta bělící
75 ml
Aktivní hydrogenuhličitan sodný kombinovaný s vysoce
účinným křemenem zanechá Vaše zuby bělejší. Aktivní
ourid posiluje zubní sklovinu a chrání ústní dutinu před
vznikem zubního kamene a před bakteriemi, způsobujícími
plak.

SilverCare Kartáček na jazyk
+ gel 25 ml
Extra měkké štětiny kartáčku na jazyk odstraňují bílkoviny
a jiné zbytky jídla, které se ukládají na povrchu jazyka. Tyto
jemné štětiny kartáčku umožňují dokonalé čištění
i jemných rýh na povrchu jazyka, aniž by poškozovaly jeho
jemnou sliznici. Stříbro na povrchu kartáčku zajišťuje
antibakteriální účinky.
Jedinečné složení gelu na jazyk účinně pomáhá odstraňovat bakterie, které způsobují nepříjemný zápach z úst.
EAN: 8009315041137

SilverCare Zubní pasta pro citlivé
dásně 75 ml
Zubní pasta s obsahem citrátu draselného, Aloe vera,
Triclosanu, uoridu sodného a monouorofosfátu
sodného. Kombinace těchto účinných látek zklidňuje
citlivé dásně a dokonale chrání ústní dutinu před vznikem
zubního kamene a dentálního plaku, který obsahuje
škodlivé bakterie způsobující vznik zubního kazu, krvácení
dásní a parodontózu.
EAN: 8009315045050

EAN: 8009315045043

SilverCare Zubní kartáčky
s náhradními hlavicemi
SilverCare Zubní pasta proti
plaku a kameni 100 ml
Gelová zubní pasta se svěží chutí máty s aktivním
citrátem zinku a 2 uoridovými solemi dokonale chrání
ústní dutinu před vznikem zubního kamene a před
bakteriemi, které způsobují vznik zubního kazu, krvácení
dásní a parodontózu. Po aplikaci budou Vaše zuby a dásně
perfektně čisté a ochráněné před vznikem zubního kazu,
tvorbou zubního kamene a dentálním plakem.
EAN: 8009315045012

SilverCare antibakteriální zubní kartáček s hlavicí
pokrytou čistým stříbrem. Stříbrná hlavice po kontaktu
s vodou ničí škodlivé bakterie dutiny ústní, které způsobují
zubní kaz, krvácení dásní a parodontózu.
Běžnýzubní kartáček se doporučuje měnitkaždé 3-4týdny
právě kvůli jeho rostoucí kontaminaci škodlivými bakteriemi. SilverCare zubní kartáček s vyměnitelnou stříbrnou
hlavicí, která zamezuje množení bakterií mezi štětinami
kartáčku lze měnit až ve chvíli, kdy jsou její štětiny mechanicky poškozené a čištění zubů už nelze provádět tak
efektivně.
Použití: používejte jako běžný zubní kartáček - po každém
jídle nebo alespoň 2x denně.
EAN: 8009315063788 (extra jemný)
EAN: 8009315043568 (měkký)
EAN: 8009315043575 (střední)

Vieste group s.r.o.
Heinemannova 2695/6
160 00 Praha 6
IČ: 02065533
DIČ: CZ02065533

Kancelář a sklad:
Kladská 1092/1a
500 03 Hradec Králové
Provozní doba:
pondělí - čtvrtek: 7.00 - 16.30 hod.
pátek: 7.00 - 14.00 hod.

+420 724 890 143
info@viestegroup.cz
facebook.com/viestegroup

www.viestegroup.cz

