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AKTUALIZACE 4.7.2022 - VÝPRODEJ 

PRACÍ GELY: 
 

 224 - ARIEL PROFESSIONAL PRACÍ GEL COLOUR 3,025 L - 55 DÁVEK 
 
Prací gel na barevné prádlo s profesionální recepturou proti zvláště odolným skvrnám. 
Velké balení tohoto extra účinného pracího gelu jej přímo předurčuje k praní pracovních 
oděvů a použití v prádelnách hotelů, restaurací, ubytoven, penzionů, internátů, domovů 
pro seniory, prádelnách, apod. Vhodný obzvláště pro praní: pracovních oděvů, ubrusů a 
závěsů (restaurace, hotely, penziony) lůžkovin (hotely, penziony, internáty, domovy pro 
seniory, apod.) 55 pracích dávek! dovezeno z Rakouska 
Cena: 309kč 

 

187 - Dalli gel Wolle & Seide 1,1 L – 20 WL 
 
 
Prací gel určený pro vlněné tkaniny a hedvábí. Velká síla na skvrny a osvěžuje tkaniny. 
Zabraňuje blednutí barev a šedivění. Dává jemnost tkaninám. Vyživuje a chrání tkaninu. 
Teplota praní 20 – 40°C. 
 
Cena: 79kč AKCE 

 

209 - Gut & Gunstig gel Wolle & Feines pro vlnu a citlivé textilie 1,5 L – 37 WL 
 
 
G&G Wolle & Feines prací gel byl speciálně vyvinut pro praní citlivých materiálů – jako je 
například: vlna, hedvábí, angora, kašmír nebo viskóza. Složení s mléčným a hedvábným 
proteinem jemně a šetrně vypere prádlo. Výhodné dvoulitrové balení vystačí na 37 dávek. 
Cena: 69kč AKCE 

 

195 - Dalli gel Activ 3,65 L – 104 WL 
 
Parfém svěží příjemné vůně, Pro zářivě bílé oblečení, Aktivní látka na bázi kyslíku 
Aktivní složka pro odstraňování skvrn, Speciální receptura, která odstraňuje nejodolnější 
skvrny, Velmi špinavé textilie důkladně vyperte při teplotách mezi 20 o C a 95 o C 
Efektivní řešení  ochrany tkaniny, Dává lesk bílému prádlu 
Vyrobeno a dovezeno z Německa 
Cena: 149kč AKCE 

 

196 - Dalli gel Color 3,65 L – 104 WL 
 
Parfém svěží příjemné vůně, Pro stálobarevné prádlo, Speciální receptura, která chrání 
vlákna a udržuje intenzitu barev, Důkladně vyperte velmi znečištěné textilie při teplotách 
mezi 20 ° C a 60 ° C, Aktivní látka na bázi kyslíku, Aktivní složka pro odstraňování skvrn 
Speciální formule, která odstraní většinu odolných skvrn, Efektivní řešení pro  ochranu 
tkanin, Dodává lesk barevnému prádlu, Navrženo a vyrobeno v Německu 
Cena: 149kč AKCE 
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AVIVÁŽE / VŮNĚ DO SUŠIČKY: 

 

139 - Dr. Beckmann Růžový sen, koncentrovaný parfém na prádlo 250 ml 
 
Speciální parfém (k produktu míček do sušičky, ale nejen k němu) Dr. Beckmann propůjčuje 
Vašemu prádlu den za dnem dokonalou svěžest. Speciální složení se aktivuje „rozlomením“ při 
pohybu, takže okouzlující vůně nebude cítit pouze po vyprání, ale i při každém pohybu!  Parfém 
má velmi příjemnou vůni růží a jeho používání je velmi jednoduché. Stačí použít jako běžnou 
aviváž. Parfém je koncentrovaný. Vhodná na všechny druhy textilií. 

Cena: 49kč AKCE 

 

079 - Dr. Beckmann SUMMER, koncentrovaný parfém na prádlo 250 ml 
 
Speciální parfém Dr. Beckmann SUMMER s příjemnou letní vůní propůjčuje Vašemu 
prádlu den za dnem dokonalou svěžest. Speciální složení se aktivuje „rozlomením“ při 
pohybu, takže okouzlující vůně nebude cítit pouze po vyprání, ale i při každém 
pohybu!  Parfém má velmi příjemnou vůni a jeho používání je velmi jednoduché. Stačí 
použít jako běžnou aviváž. Parfém je koncentrovaný. Vhodná na všechny druhy textilií. 
Cena: 49kč AKCE 

 

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY: 

 127 – Gut & Günstig tekutý čistič myčky 250 ml 
Velice účinný pomocník pro všechny druhy myček nádobí. Odstraní veškeré nečistoty, pečuje o Vaši 
myčku a při pravidelném používání zvyšuje výkon myčky. - pro hygienickou čistotu - účinně odstraní 
vodní kámen, tuk a povlaky - při pravidelném použití zvyšuje výkon myčky 
Použití: používejte jen v prázdné myčce. Odstraňte nálepku z víčka (nikoliv celé víčko). Umístěte 
lahvičku dnem vzhůru např. do spodního koše na příbory tak, aby byla lahvička stabilní. Víčko nechte 
zavřené. Použijte program min. na 65 °C. Nepřidávejte jiný čisticí prostředek. Doporučujeme čistit 
myčku alespoň jednou měsíčně. 
Obsah: 250ml. Vyrobeno v Německu. 

Cena: 35kč AKCE 

 

156 - Buzzy čistič potrubí v granulích 380g 
 
Extrémně účinný čistič potrubí od anglické značky Buzzy! Produkt snadno rozpouští kuchyňský odpad, 
vlasy, papír, vatu nebo tuk. Zcela odblokuje odtoky, eliminuje zápach a je zcela bezpečný pro 
potrubí.  Balení 380 g 
Pozor: Produkt používejte pouze podle určeného účelu. Nezvyšujte dávkování. Odpadní potrubí může 
být horké, proto se ho nedotýkejte. Nepoužívejte u akrylových sprchových koutů a van - povrch by 
mohl být poškozen. Nepoužívejte do záchodu. Produkt nepoužívejte společně s dalšími čistícími 
prostředky. Produkt je specif ikován jako žíravý.  Před použitím si  přečtěte informace na 
štítku výrobku.  

Cena: 59kč AKCE 

 

197 - Dalli gel Sensitiv 3,65 L – 104 WL 
 
Chrání pokožku  pomocí speciální  jemné receptury, Parfém  svěží  příjemně perzistentní 
broskev / lilie, 3,65 L balení vystačí pro  104  praní, Určeno pro nižší dávkování se stejným 
účinkem, Pro bílé i stálobarevné  prádlo, Zachovává intenzitu barev, Speciální formule, 
která  odstraní  většinu  odolných  skvrn, K praní textilií při teplotách mezi  20 o C až 95 o C, 
Efektivní řešení  ochrany tkaniny, Navrženo a vyrobeno v  Německu 
Cena: 149kč AKCE 
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157 - Gut & Gunstig Houbičky na nádobí 6 ks 
 
 
Kvalitní, pevné a extra šetrné houbičky určené na mytí nádobí, sklokeramiky, hrnců 
a pánví. Díky podélným drážkám – houbičky skvěle padnou do ruky a výrazně Vám 
tak usnadní mytí. 
Obsah: 6ks. Vyrobeno v Německu. 
Cena: 19kč AKCE 

 

TEKUTÁ MÝDLA 

 

074 - Elkos mléko a med tekuté mýdlo náhradní náplň 750 ml 
 
Elkos mléko a med tekuté mýdlo náhradní náplň s vůní medu a obsahem mléčných proteinů. 
Díky obsahu speciální kombinace jemných mycích a čistících substancí velice šetrně vyčistí a 
hydratuje Vaší pokožku. Vyrobeno v Německu. Obsah balení: 750 ml 

Cena: 39kč AKCE 

 

080 - Elkos Sen moře tekuté mýdlo náhradní náplň 750 ml 
Elkos Sen moře tekuté mýdlo se speciální kombinací jemných mycích a čisticích substancí vyčistí velmi 
šetrně Vaši pokožku a ruce. Složení s mořskými minerály a přírodním lipidem pečuje o pokožku a 
propůjčuje ji příjemnou vůni. O 70% méně odpadu ve srovnání s dávkovačem 
snášenlivost pokožky dermatologicky potvrzena 
Obsah: 750 ml. Vyrobeno v Německu.  

Cena: 39kč AKCE 

 

149 - Elkos Beerengarten mýdlo s vůní malin a ostružin 350 ml 
Tekuté mýdlo s dávkovačem pro snadné použití a s překrásnou vůní malin a ostružin. 

- s okouzlující vůní malin a ostružin 
- s pečujícím komplexem s glycerinem – uchovává hydrataci pokožky 
- snášenlivost pokožky dermatologicky potvrzena 

Cena: 39kč 

 

215 - Elkos Zitrustraum mýdlo s mandarinkovým extraktem a mátou 350 ml 
 
Tekuté mýdlo s dávkovačem pro snadné použití a s překrásnou vůní mandarinkovým 
extraktem a mátou. S pečujícím komplexem s glycerinem – uchovává hydrataci 
pokožky. Snášenlivost pokožky dermatologicky potvrzena 
Cena: 39kč 

 

219 - Elkos Med Lékařské mýdlo BAKTERIOSTATICKÉ 300 ml 
 
Lékařské mýdlo EDEKA elkos 300 ml bakteriostatické obsahuje silně zvlhčující a 
ošetřující přísady ideální pro časté mytí rukou šetrné k pokožce hodnotu pH. 
Bakteriostatické, Ideální pro časté mytí rukou, obsahuje vysoce přemažující a 
vyživující přísady, pH šetrné k pokožce 
Cena: 39kč AKCE 
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TĚLOVÁ MLÉKA A KRÉMY: 

 

214 - Elkos BODY LOTION tělové mléko s avokádovým olejem a vitaminem E 500 ml 
 
Kvalitní tělové mléko Elkos s avokádovým olejem, bambuckým máslem a 
grapefruitovým extraktem zásobuje pokožku 24h vlhkostí a chrání ji před 
vysoušením. Lehká emulze se velmi snadno roztírá a rychle se vstřebává. Pro 
sametový pocit pokožky. pro normální pokožku, s avokádovým olejem, bambuckým 
máslem a grapefruitovým extraktem, dodává pokožce vlhkost po dobu 24 hodin 
rychle se vstřebává, s vitamínem E 
Cena: 34kč AKCE 

 

213 - Elkos BODY MILK tělové mléko s mandlovým olejem a vitaminem E 500 ml 
 
Kvalitní tělové mléko Elkos s s mandlovým olejem, vitamínem E a ochrannými lipidy 
zásobuje pokožku 24h vlhkostí a chrání ji před vysoušením. Lehká emulze se velmi 
snadno roztírá a rychle se vstřebává. Pro sametový pocit pokožky. 
Pro normální a suchou pokožku 
pro suchou pokožku, s mandlovým olejem a vitamínem E 
dodává pokožce vlhkost po dobu 24 hodin 
Cena: 34kč AKCE 

 

SPRCHOVÉ GELY: 

 143 - Elkos Růžový ananas sprchový gel 300 ml 
 
Jemné složení sprchového gelu Elkos s extraktem ananasu čistí šetrně pokožku a jemně o ni 
pečuje. Sladká vůně růžového ananasu okouzlí Vaše smysly a zajistí tak jedinečný požitek ze 
sprchování. - Limitovaná edice s okouzlující vůní růžového ananasu 
Zanechává hedvábně hebkou a hydratovanou pokožku. 
Ochraňuje pokožku před vysoušením. 

Cena: 25kč AKCE 

 

120 - Elkos Jasmín & exotické plody sprchový gel 300 ml 
 
Jemné složení sprchového gelu Elkos s okouzlující vůní jasmínu a exotických 
plodů šetrně vyčistí Vaši pokožku a zachová ji hedvábně jemnou.  Vybrané účinné 
látky pomáhají uchovávat přirozenou hydrataci pokožky. Speciální složení s 
vybranými látkami pomáhá uchovávat přirozenou rovnováhu hydratace pokožky – 
pro extra péči a ochranu před vysoušením. 
Cena: 29kč AKCE 

 

121 - Elkos MED & MLÉKO sprchový krém 300 ml 
 
Jemné složení sprchového gelu Elkos s výtažky medu a mléka šetrně vyčistí Vaši 
pokožku a krásně ji zvláční. Sladká vůně medu Vás doslova učaruje a přenese na 
dovolenou k moři. Vybrané účinné látky pomáhají uchovávat přirozenou hydrataci 
pokožky. Speciální složení s vybranými látkami pomáhá uchovávat přirozenou 
rovnováhu hydratace pokožky – pro extra péči a ochranu před vysoušením. 
Cena: 25kč AKCE 
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193 - Elkos KOKOS a VANILKA sprchový krém 300 ml 
 
 
Jemné složení sprchového gelu Elkos s výtažky kokosu a vanilky šetrně vyčistí Vaši 
pokožku a krásně ji zvláční. Tropická vůně kokosu a mléka Vás doslova učaruje a 
přenese na dovolenou k moři. Vybrané účinné látky pomáhají uchovávat přirozenou 
hydrataci pokožky. 
Cena: 25kč AKCE 

 

081 - Elkos Soft Care sprchový krém s extraktem z bavlny 300 ml 
 
Oblíbený německý sprchový krém Elkos Soft Care s mlékem a výtažkem z bavlny 
jemně a šetrně čistí pokožku a učiní ji krásně hebkou. Jemná a ne přehnaně 
intenzivní vůně oživuje smysly a zaručuje tak příjemný požitek ze 
sprchování. Vybrané účinné látky pomáhají uchovávat přirozenou hydrataci 
pokožky. 
Cena: 25kč AKCE 

 

165 - Elkos Třešňové květy sprchový gel 300 ml 
 
 
Jemné složení sprchového gelu Elkos s výtažky třešňových květů šetrně vyčistí Vaši 
pokožku a krásně ji zvláční. Sladká vůně třešňových květů oživuje smysly a zajišťuje 
příjemný požitek ze sprchování . Vybrané účinné látky pomáhají uchovávat 
přirozenou hydrataci pokožky. 
Cena: 25kč AKCE 

 

167 - Elkos Men FRESH 3v1 sprchový gel 300 ml 
 
Kvalitní německý sprchový gel Elkos FRESH pro muže 3v1 s výtažkem máty peprné 
důkladně a jemně čistí tělo, obličej a vlasy. Vybrané účinné látky pomáhají 
uchovávat přirozenou hydrataci pokožky. Sportovní, typicky mužská vůně 
zaručuje extra svěží zážitek ze sprchování. Speciální složení s vybranými látkami 
pomáhá uchovávat přirozenou rovnováhu hydratace pokožky – pro extra péči a 
ochranu před vysoušením. 
Cena: 25kč AKCE 

 

084 - Elkos Men SPORT 3v1 sprchový gel 300ml 
 
Kvalitní německý sprchový gel Elkos Sport Care pro muže 3v1 důkladně a jemně čistí tělo, obličej a 
vlasy. Vybrané účiné látky pomáhají uchovávat přirozenou hydrataci pokožky. Sportovní, typicky 
mužská vůně zaručuje extra svěží zážitek ze sprchování. Speciální složení s vybranými látkami pomáhá 
uchovávat přirozenou rovnováhu hydratace pokožky – pro extra péči a ochranu před vysoušením. 
Šampon je pH-neutrální k pokožce, Snášenlivost pokožky byla potvrzena německými dermatology. 

 
Cena: 25kč AKCE 

 

103 - Elkos Men DEEP CLEANSE 5v1 sprchový gel s aktivním uhlím 300 ml 
 
Kvalitní německý sprchový gel Elkos DEEP CLEANSE 5v1 pro muže důkladně a jemně 
čistí tělo, obličej i vlasy. Vybrané účinné látky pomáhají uchovávat přirozenou 
hydrataci pokožky. Maskuliní a mocná vůně Vám zaručí dokonalý požitek ze 
sprchování a po celý den se budete cítit sebevědomě a svůdně. Speciální složení s 
vybranými látkami pomáhá uchovávat přirozenou rovnováhu hydratace pokožky – 
pro extra péči a ochranu před vysoušením. 
Cena: 29kč AKCE 
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082 - Elkos Men POWER ENERGY 5v1 sprchový gel s mentolem 300 ml 
 
Kvalitní německý sprchový gel POWER ENERGY 5v1 pro muže důkladně a jemně čistí 
tělo, obličej i vlasy. Vybrané účinné látky pomáhají uchovávat přirozenou hydrataci 
pokožky. Maskuliní a mocná vůně Vám zaručí dokonalý požitek ze sprchování a po 
celý den se budete cítit sebevědomě a svůdně. 
 
Cena: 29kč AKCE 

 

166 - Elkos Mořský vánek sprchový gel 300 ml 
 
Jemné složení sprchového gelu Elkos s výtažky mořských řas šetrně vyčistí Vaši 
pokožku a zachová ji hedvábně jemnou. Ovocná vůně oživuje smysly a zajišťuje 
příjemný požitek ze sprchování. Vybrané účinné látky pomáhají uchovávat 
přirozenou hydrataci pokožky. Jemně čistí pokožku a udržuje ji hedvábně jemnou,  
s výtažkem z řas, s osvěžující vůní. 
Cena: 25kč AKCE 

 

102 - Elkos Citronová tráva & Limetka sprchový gel 300ml 
 
Sprchový gel Elkos Citronová tráva & Limetka s vyváženým hydratačním složením 
myje šetrně pokožku a chrání ji před vysoušením. Výtažek citronu a limetek dodává 
osvěžující vůní.  
Obsah: 300 ml 
 
Cena: 25kč AKCE 

 

217 - Elkos Rote Beeren & Ingwer sprchový gel s vůní červených bobulí a zázvoru 
300 ml 
 
Sprchový gel Rote Beeren & Ingwer se svěží ovocnou vůní pro pocit jemné a 
hedvábné pokožky. jemně čistí pokožku a dodává jí hedvábný pocit, s červenými 
plody a zázvorem, svěží ovocná vůně 
s formulací hydro-balance: vybrané aktivní složky udržují rovnováhu vlhkosti pokožky 
 
Cena: 29kč AKCE 

 
218 - Elkos Med 2in1 sprcha & šampon + Urea 300 ml 
 
Zdravá pokožka nikdy nemá suchý čas. Série lékařské péče o pleť je klinicky 
potvrzena: Elkos MED s kyselinou močovou aktivně zabraňuje suché pokožce! 
lékařská péče o pleť, s 5% kyselinou močovou, pro každodenní použití se suchou a 
velmi suchou pokožkou, klinicky potvrzeno 
Urea – kosmetika s ureou 
V prvé řadě je nutné odpovědět na základní otázku ,,Co je urea?’’ Jedná se o kyselinu 
močovou, tato informace může někomu přinést smíšené pocity. V kosmetice se však jedná o 
jednu z nejpoužívanějších složek, jelikož urea udržuje pleť hydratovanou, zamezuje 
vysušování a šetrně o ni pečuje. 

Cena: 39kč AKCE 
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ŠAMPONY: 

 144 - Elkos Professional Repair šampon pro poškozené a suché vlasy 250 ml 
 
Novinka! Německý šampon Elkos Professional Repair byl speciálně vyvinut pro potřeby 
poškozených a suchých vlasů. Jemné bez-silikonové složení s provitaminem B5 a kokosovým 
olejem důkladně a šetrně čistí vlasy, od kořene až po konečky posiluje a opravuje strukturu 
vlasů. Díky tomu budou Vaše vlasy vypadat zdravě, svěže a budou plné elánu. Vhodný pro 
každodenní mytí vlasů. Hydro-care-komplex 
Složení s pečlivě vybranými účinnými látkami uchovává přirozenou rovnováhu hydratace 
pokožky hlavy a vlasů – optimální ochrana před vysoušením. 

Cena: 39kč AKCE 

 

216 - Elkos Premium šampon s kokosovou vodou pro normální vlasy 250 ml 
 
Elkos premium šampon s kokosovou vodou intenzivně vyživuje vlasy od konečku, 
dodává jim vlhkost a chrání je před vysycháním.. Vlasy a pokožka hlavy budou krásně 
zklidněné a plné nové síly. krémové složení s kokosovou vodou, chrání vlasy před 
vysycháním, rozmazluje smysly při sprchování, s exotickou vůní kokosu. 
Cena: 39kč AKCE 

 

029 - Elkos Premium šampon s manukovým medem pro poškozené vlasy 250 ml 
 
 
Elkos premium posilující šampon s extraktem přírodního manukového medu dodá 
Vašim poškozeným a lámavým vlasům sílu a jemně o ně pečuje. Díky tomu budou 
výsledkem dokonalé, vláčné a zdravě vypadající vlasy. 
 
Cena: 39kč AKCE 

 

030 - Elkos Premium šampon s ovesným mlékem pro citlivé vlasy 250 ml 
 
 
Elkos premium šampon se zklidňujícím ovesným mlékem odkrývá skandinávské 
tajemství krásy zdravých a lesklých vlasů. Zklidňující vlastnosti jemného složení s 
ovesným mlékem vlasy velmi jemně umyje a zahrne je bohatou péčí. Vlasy a pokožka 
hlavy budou krásně zklidněné a plné nové síly. 
Cena: 39kč AKCE 

 

210 - Elkos MEN HOPFEN šampon pro muže 500 ml 
 
pečující šampon pro muže – mořská sůl, chmelový extrakt a provitamin B5. Německý 
šampon Elkos MEN HOPFEN s výtažkem chmelu a provitaminu B5 jemně čistí a 
pečuje o pánské vlasy. Jemné složení propůjčuje vlasům přirozený lesk, hustotu a 
pevnost. Perfektně se hodí na každodenní mytí vlasů. Výhodné a cenově dostupné 
500ml balení. 
Cena: 29kč AKCE 

 

211 - Elkos šampon proti lupům CLEAN & CARE s vůní jablka 300 ml 
 
Německý šampon Elkos Anti Schuppen CLEAN & CARE MIT APFELDUFT byl speciálně vyvinut 
pro potřeby vlasů trpícími lupy. Jemné složení s octopiroxem®, provitaminem B5 a 
alantoinem šetrně čistí vlasy, osvobozuje pokožku hlavy od lupů a zároveň, při pravidelném 
používání, redukuje jejich tvoření. Vhodný pro každodenní mytí vlasů. Se svěží vůní jablka. 
Pro normální až mastné vlasy, s osvěžující vůní jablka, s Hydro-Care-Formula: Udržuje 
rovnováhu vlhkosti pokožky hlavy a vlasů, Ošetřující péče s octopiroxem a provitaminem B5, 
zklidňuje suchou pokožku hlavy, bez silikonů. 

Cena: 29kč AKCE 
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212 - Elkos šampon proti lupům HYDRO BALANCE 300 ml 
 
 
Kvalitní šampon Elkos proti lupům s novým složením Hydra Balance. 
Pro normální až suché vlasy, s Hydro-Care-Formula: Zachovává rovnováhu hydratace 
pokožky hlavy a vlasů, Péčující složení s Octopiroxem a provitaminem B5, snižuje 
tvorbu nových lupů, zklidňuje suchou pokožku hlavy, bez silikonů. 
 
Cena: 29kč AKCE 

 

220 - Elkos Volumen šampon pro zvětšení objemu 300 ml 
 
 
Německý šampon Elkos Volumen byl speciálně vyvinut pro potřeby jemných a 
splasklých vlasů. Jemné bez-silikonové složení s kolagenem a provitaminem 
B5 důkladně a šetrně čistí vlasy, dodává jim lehkost, zářivý lesk a zřetelně více 
objemu – od kořene až po konečky. Vhodný pro každodenní mytí vlasů. 
 
Cena: 29kč AKCE 

 

PLEŤOVÁ KOSMETIKA: 

 141 - Elkos Krém na obličej pro muže s koenzymem Q10 50ml 
 
Elkos Krém na obličej pro muže s minerálním komplexem a koenzymem Q10 byl vyvinut 
speciálně pro potřeby pánské pokožky. Díky koenzymu Q10 intenzivně podporuje přirozenou 
obranyschopnost pokožky a účinně tak bojuje proti volným radikálům a tvoření vrásek. 
Speciálně složení s vysoce ceněným minerálním komplexem a 24h-hydratačním komplexem 
intenzivně zásobují pokožku vlhkostí a chrání ji tak dlouhodobě před vysoušením. 
Výsledek: Vaše pleť bude zásobována vlhkostí a tvoření vrásek bude potlačeno. Vaše pokožka 
se bude cítit svěží, hladká a hebká. 
Cena: 59kč AKCE 

 

ZUBNÍ PASTY: 

 

171 - Theramed zubní pasta + ústní voda Non-Stop White 2v1 75 ml 
 
Zubní pasta a ústní voda v jednom poskytují vizuální bělící efekt po dobu až 12 hodin po čištění. 
Speciální receptura poskytuje novou rovnováhu v péči o zuby. Patentovaný kombinovaný systém 
čištění s vylepšovačem čištění a leštění zubů. Částice intenzivně odstraňují usazeniny a změnu 
barvy a zároveň poskytují komplexní ochranu zubní skloviny. Theramed 2v1 navíc nabízí nejen 
intenzivní bělost, ale také nejlepší komplexní ochranu ústní dutiny, chrání plak a předchází vzniku 
zubního kazu a zanechává dlouhotrvající svěží dech. Express Whitening System až 12 hodin po 
čištění. Země původu: Belgie 

Cena: 39kč AKCE 

 

175 - Blend-a-med zubní pasta Complete Crystal White 75 ml 
 
Zubní pasta Blend-a-med Complete Protect 7 obsahuje speciální kombinaci fluoridu, 
zinku a dalších aktivních složek, které vašim zubům zaručí 7 známek zdraví a krásy. Při 
čištění se pasta Active Clean promění v hladkou a jemnou pěnu, která je účinná dokonce 
i na těžko přístupných místech a pomáhá udržovat ústní dutinu a zuby čisté. Ústní dutina 
tak získá ochranu před budoucími problémy, takže se můžete bez obav zakousnout do 
dalšího sousta.  

Cena: 39kč AKCE 
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208 - Elkos DentaMax Multicare zubní pasta 125 ml 
 
Elkos DentaMax Multicare zubní pasta je výtečná zubní pasta s vysokou 
ochranou zubů. 
Ochrana proti zubnímu kazu, Ochrana proti zubním kazům, Ochrana proti 
zubnímu kameni, chrání proti plaku, Péče o dásně. 
 
Cena: 24kč AKCE 

 

206 - Elkos DentaMax Zahnweiss bělící zubní pasta 125 ml 
 
Díky užívání nikotinu nebo nápojů jako je káva či čaj může dojít ke zbarvení zubů. Elkos 
Zahnweiss bělící zubní pasta jemně odstraňuje odolné povlaky a zbarvení a  navrací tak 
zubům svou původní bělost. Pětistupňová ochrana: Odstraňuje nežádoucí usazeniny a 
plak. Zároveň je šetrná k zubní sklovině. Odstraňuje zbarvení a při pravidelném 
používání pomáhá předcházet novému zbarvení. Poskytuje efektivní ochranu prevence 
zubního kazu a učiní Vaše zuby odolnější. Odstraňuje nežádoucí povlak a chrání před 
tvorbou zubního kamene. Díky alantoinu pečuje spolehlivě o dásně. 

Cena: 24kč AKCE 
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