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Tato cenová nabídka je platná pouze pro e-shop www.benu.cz. 
Neplatí pro lékárny BENU!

Víte, kolik bodů byste 
za svůj nákup získali?
Zaregistrujte se a získejte body i zpětně 
za všechny své nákupy na eshopu BENU!

top nabídka
E-shop nabízí:
Srpen / platnost: 1. 8. - 31. 8. 2022

GlobiFer forte

GlobiFer forte rychle doplní nedostatek žele-
za v těle. Přirozený a tělu vlastní zdroj železa. 
Má výbornou snášenlivost – nedráždí sliznici 
střev. Ideální pro těhotné a kojící ženy, ale 
také ženy před a během klimakteria, seniory, 
rostoucí děti a sportovce.

Doplněk stravy 419Kč

Dětský krém na opalování
50 ml

Vysoká a voděodolná ochrana proti slunci s 
minerálními UV filtry bez nanočástic. Nepar-
femované složení šetrně pečuje o citlivou 
dětskou pokožku. Díky organickému koko-
sovému oleji a bambuckému máslu vyživuje 
pokožku. Voděodolné.

Kosmetický přípravek 216Kč

40 tablet

459 Kč

-30%

309 Kč

 -9%



e-shop nabízí:

Super PRSA + štíhlá linie
90 kapslí

Doplněk stravy Super PRSA + štíhlá linie je 
speciálně vyvinut pro ženy každého věku, 
které dbají na své zdraví a krásu. Obsahuje 
komplex bylinných výtažků, které mají 
i mnohé další pozitivní vlivy na ženské 
zdraví. 

Doplněk stravy

Lutein Lux Forte
60 kapslí
Základem receptury Lutein LUX Forte je beta-
karoten, lutein, zeaxanthin, zinek, L-taurin, vi-
tamin C a D. Zinek pomáhá udržovat normální 
stav zraku. Lutein je přirozenou součástí 
sítnice, nejvíce je zastoupený ve žluté skvrně, 
místě nejostřejšího vidění v oku. 

Doplněk stravy

NYDA express proti vším a hnidám
50 ml

NYDA express je určena pro ošetření 
vlasové pokožky hlavy v případě napadení 
vší dětskou. Při použití dle návodu je NYDA 
účinná i proti nymfám (larvy) a vajíčkům 
(hnidám). Unikátní složení. Snadná aplikace. 
Dobrá snášenlivost. Pozorně čtěte návod k 
použití.

Zdravotnický prostředek

Bepanthen Plus

100 g

Hojivý krém vhodný k ošetření drobných 
povrchových poranění kůže s rizikem infek-
ce. Obsahuje dexpanthenol, který podporu-
je tvorbu a regeneraci kůže, a chlorhexidin, 
který zabraňuje šíření mikrobů na povrchu 
ran. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Volně prodejný lék k vnějšímu 
podání 259 Kč209Kč

-19%

359 Kč339Kč

 -6% -18%

559 Kč459Kč

 -7%

299 Kč279Kč


