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PRO KRÁSU ZEVNITŘ

• Nejdůležitější stopové prvky
• Podpora nehtů, kůže a vlasů

DOBRÉ VĚDĚT

Naše okolí nás vnímá především podle našeho zjevu. Vlivy okolního prostředí, jako je například suchý 
vzduch, extrémní teploty nebo stres, se na našem vzhledu mnohdy negativně podepisují. Je proto 
důležité tělu dopřávat dostatek látek, které ho přirozenou cestou vyživují a obnovují a umožňují nám 
vypadat dobře.

Kromě vyvážené stravy nám i kvalitní doplňky stravy zajistí nutrienty pro krásnou pleť, lesklé vlasy a 
zdravé nehty. Proto byl vyvinut tento přípravek Dr. Böhm®. Jsme-li hrdí na náš dobrý mladistvý vzhled, 
vyzařujeme sílu, vitalitu, a sebevědomí.

PRO DOBRÝ VZHLED

Tablety Dr. Böhm® Kůže Vlasy Nehty podporují krásu zevnitř. 

VÝHODY PŘÍPRAVKU DR. BÖHM® KŮŽE VLASY NEHTY V TABLETÁCH

• křemík z křemičité hlinky
• výtažek ze zlatého prosa
• vysoce využitelnou sloučeninu síry (MSM)
• biotin, který přispívá k udržení normálního stavu vlasů a pokožky
• cennou kyselinu pantothenovou
• zinek, který přispívá k udržení normálního stavu pokožky, vlasů a nehtů
• měď, která přispívá k normální pigmentaci vlasů a pokožky
• železo, ktere se podílí na procesu dělení buněk
• selen, který přispívá k udržení normálního stavu vlasů a nehtů

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

2 x denně užít 1 nerozkousanou tabletu s trochou vody po jídle. 
Doporučuje se užívat po dobu minimálně 3 měsíců.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Děkujeme, že jste si vybrali doplněk stravy od 
společnosti Dr. Böhm®.
Můžete využít koncentrovanou sílu přírody pro pod-
poru Vašeho zdraví. Zde najdete informace důležité 
k tomu, aby se Váš  doplněk stravy Dr. Böhm® stal 
každodenním cenným společníkem.
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  ZÁRUKA KVALITY: 
Dr. Böhm® spojuje životodárnou sílu přírody s nejmodernějšími vědeckými poznatky. S cílem 
pečovat o Vaše zdraví tak vznikají vysoce účinné přípravky s optimálně vyváženým složením. 
Léčivé přípravky stejně jako doplňky stravy značky Dr. Böhm® jsou vyráběny dle nejpřísnějších 
farmaceutických kritérií, a to pouze v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. 

 certifikované výrobní normy a nejvyšší kvalita produktů

 optimální dávkování a snadné užívání

 k dostání pouze v lékárnách

Dr. Böhm® – kvalita, které můžete věřit.
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Vyrobeno v Rakousku.  
Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Rakousko
www.apomedica.com

DÁLE VÁM DOPORUČUJEME:

Dr. Böhm® Isoflavon forte 
90 mg dražé 

– Hormonální rovnováha 
pro ženy po čtyřicítce

Dr. Böhm® Dýňové tablety 
pro ženu

– Vše pro můj silný 
močový měchýř

DRMKOVÝ PLOD APOMEDICA
4 mg potahované tablety*

– Úleva od potíží před 
začátkem menstruace

*Lék k vnitřnímu použití. Obsahuje léčivou látku suchý extrakt z drmkových plodů. Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je 
založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Tradiční rostlinný léčivý přípravekDoplněk stravy Doplněk stravy

Neobsahuje laktózu, kvasnice ani lepek.
Vhodné pro vegetariány.

Pro více informací:
www.dr-boehm.cz

Doplněk stravy k udržení normálního stavu pokožky, vlasů a nehtů.  
Balení: 60 tablet
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*RHP = referenční hodnota příjmu

  (RHP*)
extrakt z prosa 70 mg 
křemičitá hlinka 360 mg 
biotin 75 µg (150%)
kyselina pantothenová 2,0 mg (33%)
zinek 4,0 mg (40%)
měď 0,5 mg (50%)
železo 3,0 mg (21%)
selen 30 µg (54%)
MSM (methylsulfonylmethan) 15 mg 


