CENÍK VITACENTRUM – Jindřišská 5 pasáž, Praha 1
(platný od 10.10. 2017)

Ceník doplňků stravy
Název přípravku

popis

Cena
(v Kč)

AstmaKit

Pro zdraví dýchacích cest pro děti od 6 let i dospělé

389

Amylasin

omezuje vstřebávání sacharidů ze stravy

245

Brahmi

zlepšuje všechny typy paměti a koncentraci

261

CardioKit

pro podporu kardiovaskulárního systému

299

DiaStop

ke snížení oxidativního stresu

325

DL-PA

proti bolesti kloubů, páteře, svalů a šlach

261

DuoGen

superantioxidant ke snížení oxidativního stresu

399

GasTrip

na gastrointestinální potíže (zácpa, průjem)

175

GastroKit

při náhlých břišních příhodách, zejména nevolnost,
nechutenství, bolesti břicha, pálení žáhy, zvracení,
průjem či plynatost

195

GotuKola

napomáhá udržovat zdravé cévy, zejména žíly

230

L-Arginin

na potenci, snižuje vysoký krevní tlak

370

LipiControl

snižuje hladinu cholesterolu a tuků v krvi, brání oxidaci
krevních tuků

370

L-Tryptofan

proti mírným depresím, poruchami usínání

285

L-Tryptofan
dvojbalení
+ dárek

proti mírným depresím, poruchami usínání

456
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Ceník doplňků stravy
Název přípravku

popis

Cena
(v Kč)

Lykopen

antioxidant posilující imunitu

480

antioxidant posilující imunitu

480

MemoKit

k uchování normální mozkové
činnosti

399

ProVigor

hormonální tonikum

579

Rivierin

vláknina pro snížení
hmotnosti

540

Salvestrol Platinum 2000

směs biologicky aktivních
fytonutrientů- salvestrolů

1918

SuperKaroten

StressBlock

StressBlock Forte

umožňuje tělu efektivně
zvládat stres a jakoukoli
formu zvýšené zátěže
umožňuje tělu efektivně
zvládat stres a jakoukoli
formu zvýšené zátěže

230

379

Synamin Plus

vícesložkový přípravek na
podporu hubnutí

398

Tea Essence

antioxidant posilující imunitu

290

Tribesterol

mírní některé projevy
menopauzy i andropauzy

460

Vescor Ultra

doplněk stravy pro sexuální
zdraví

390

Vescor Turbo
ViaLoxin Forte

doplněk stravy pro muže pro
stimulaci libida
Při chronických zánětech
kloubů, trávicího ústrojí a
dýchacích cest

460
479
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Ceník doplňků stravy pro děti – kapky 30ml
Název přípravku

popis

Cena

GAS

usnadňuje eliminaci střevních plynů a zabraňuje břišní
kolice, pro děti od 2 měsíců

272

SONNO

pro zdravý spánek dětí, pro děti od 3 měsíců

272

(v Kč)

Ceník Potravin pro zvláštní lékařské účely
Název přípravku

popis

Cena
(v Kč)

Prodromin

pro řízenou výživu osob postižených chronickým
zánětlivým a bolestí provázeným onemocněním.

479

Tarmin Professional

pro řízenou výživu osob trpících vředovou chorobou
zažívacího ústrojí, Crohnovou chorobou a dyspepsií
nezjištěného původu

369

Ceník - Doplňkový prodej
Název přípravku

Cena

Čaje Apotheke – 5 druhů

(v Kč)
31 - 45

