
– Originální multibylinné přípravky, které kombinují 
účinek několika bylin najednou a díky tomu působí 
mnohem rychleji a účinněji. 

STOPKAŠEL® Medical - zdravotnický prostředek

STOPBACIL  - doplněk stravy

STOPKAŠEL® pro DĚTI od 1 roku - doplněk stravy

Jméno:

Adresa:

Příjmení:                                                                                        Věk:

Podpis: E-mail:                                                                                                Telefon: 

PŮVODNÍ CHRÁNĚNÁ RECEPTURA

Získejte za Vaši věrnost produkty zdarma!
Přírodní bylinné receptury legendárního švýcarského léčitele Dr. Karla Weisse jsou šetrné a zároveň Vám přinášejí 
řadu výhod. Nechejte se odměnit za péči, kterou věnujete svému organizmu.

Jak na to? Je to jednoduché! 5+1 ZDARMA
1/ Vystřihněte 5 čárových kódů z jakýchkoliv produktů Dr. Weiss a vyplňte řádně následující formulář:

2/ Označte křížkem výrobek, který od nás obdržíte zcela zdarma. Pokud budete mít nasbíraný větší počet čárových kódů, 
potom při výběru výrobků zdarma označte více políček, případně napište počet.

3/ Čárové kódy společně s tímto letákem zašlete dohromady v jedné obálce na níže uvedenou adresu:

V ČR zasílejte na adresu: SWISS Pharmaceutical Investment, Kubelíkova 1212/42, Praha 3, 130 00 (bezplatná infolinka: 800 555 568)
Na Slovensku posielajte na adresu: Simply You Slovakia s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina (bezplatná infolinka: 0800 132 890)
Vyplněním a odesláním kupónu souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů a podmínkami tohoto věrnostního programu, 
jejichž úplné znění je k dispozici na www.drweiss.cz (www.drweiss.sk pre Slovensko).

4710500013

CMYK148x210 mm

1eukalyptus, máta,
 extrakt 

z 20 bylin a vit. C

3echinacea, rakytník, 
extrakt 

z 20 bylin a 2vit. C

PŘI RÝMĚ1 PRO POSÍLENÍ IMUNITY2,3

5islandský lišejník, 
6tymián, extrakt 
z 20 bylin a vit. C

PRO ODKAŠLÁVÁNÍ5,6

jitrocel, mateřídouška, 
4lípa, extrakt 

z 20 bylin a vit. C

PŘI KAŠLI4

– Originální švýcarské bylinné pastilky s nejsilnějším přírodním složením na českém trhu. Doplňky stravy.

HERBALMED® pastilky Dr. Weiss

PŘI NACHLAZENÍ2,7 PŘI NACHLAZENÍ2,7

plňky stravy.m trhu. Do

7šalvěj, ženšen, 
extrakt 

z 20 bylin a 2vit. C

7šalvěj, ženšen, 
extrakt 

z 20 bylin a 2vit. C

10mateřídouška, 4lípa, 
1eukalyptus,
med a extrakt z 20 bylin

8jitrocel, 6tymián, 9plicník 
lékařský,
med a extrakt z 20 bylin

PŘI NACHLAZENÍ 
A RÝMĚ1,4,10

PŘI KAŠLI A ZAHLENĚNÍ 
PRŮDUŠEK6,8,9

– Originální švýcarské bylinné extrakty jsou čistě přírodní, silné a účinné horké nápoje, 
které nezatěžují organizmus, a jsou tedy vhodné i pro děti již od 3 let, těhotné a kojící ženy. 
Doplňky stravy. – Originální nosní 

spray vyráběný 
podle švýcarské 
receptury. Okamžitě 
uleví od ucpaného 
nosu, čistí a regene-
ruje nosní sliznici. 
Zdravotnický 
prostředek.

HERBALMED® Hot drink Dr. Weiss  
RYMASTOP® Dr. Weiss

– Originální bylinné pastilky s unikátní 
kombinací bylinných extraktů poskytující 
trojí účinek: 
  rychle ulevují od bolesti, usnadňují polykání
  tlumí dráždění ke kašli a škrábání v krku
  působí protizánětlivě.

Zdravotnický prostředek.

HERBALMED® Medical Dr. Weiss

– Originální bylinná mast obsahuje směs přírodních 
extraktů, které podporují čištění horních cest dýchacích 
a usnadňují dýchání, a hydratač-
ních přísad pečujících 
o pokožku. 
Zdravotnický 
prostředek.

a hydratač-

PSÍ SÁDLO Medical Dr. Weiss®

MULTIBYLINNÉ přípravky Dr. Weiss
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