
OFERTA 

LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SP. Z O.O.

Calcineff D3 K2 to suplement diety w postaci 

tabletek, który uzupełnia codzienną dietę w 

niezbędne składniki odżywcze takie jak 

wapń, witamina D3 (cholekalcyferol) oraz 

witamina K2 (menachinon – MK-7) 

niezbędne do utrzymania zdrowych kości.

Wapń i Witamina D pomagają w utrzymaniu 

zdrowych kości i zębów, w prawidłowym 

funkcjonowaniu mięśni, biorą udział w 

procesie podziału komórek.

Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych 

kości.

CENA PO RABACIE: 10,28 zł

Alcaneff jest to produkt na zakwaszenie 

organizmu, Suplement diety jest 

przeznaczony do spożycia jako uzupełnienie 

codziennej diety w zasadowy diwęglan sodu.

CENA PO RABACIE: 19,04 zł

Calcineff to suplement diety, który jest 

szczególnie polecany dla osób ze 

zwiększonym zapotrzebowaniem na wapń 

lub dla osób, u których stwierdzono niedobór 

wapnia związany z gorszym wchłanianiem z 

przewodu pokarmowego. Jedna tabl. To 400 

mg Wapnia.

CENA PO RABACIE: 20,00 zł



Calcineff Minerals Plus to zbilansowana 

formuła polecana szczególnie osobom 

dbającym o utrzymanie zdrowych kości i 

zębów oraz o prawidłowe funkcjonowanie 

mięśni i układu nerwowego.

CENA PO RABACIE: 11,00 zł

Echimunn to suplement diety zawierający 

ekstrakt z ziela Jeżówki purpurowej 

(Echinacea purpurea) w tabletkach, 

uzupełniający codzienną dietę w naturalne 

składniki roślinne, wspierające siły obronne 

organizmu.

CENA PO RABACIE: 8,16 zł

Calcineff Minerals to suplement diety w 

postaci tabletek, który uzupełnia codzienną 

dietę w niezbędne składniki odżywcze takie 

jak wapń, magnez, cynk oraz witamina D3. 

Wapń, magnez, cynk i witamina D są 

potrzebne do utrzymania zdrowych kości. 

Wapń, magnez i witamina D są potrzebne do 

utrzymania zdrowych zębów. Witamina D 

pomaga w utrzymaniu prawidłowego 

poziomu wapnia we krwi oraz w 

prawidłowym wchłanianiu / 

wykorzystywaniu wapnia i fosforu. 

Cynk pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu odpornościowego 

oraz w ochronie komórek przed stresem 

oksydacyjnym.

CENA PO RABACIE: 8,07 zł



Echimunn C potrójna siła działania we 

wzmacnianiu systemu odpornościowego 

dzięki zawartości witaminy C naturalnego 

pochodzenia z ekstraktu z owoców dzikiej 

róży (Rosa canina), ekstraktu z ziela jeżówki 

purpurowej (Echinacea purpurea) oraz 

cynku. Zawiera substancje słodzące - 

glikozydy stewiolowe. Uzupełnia codzienną 

dietę w naturalne składniki roślinne, 

wspierające siły obronne organizmu.

CENA PO RABACIE:

Opakowanie 20 sasz. 20,56zł

Opakowanie 10 sasz. 10,95 zł 

Elektrolity Labor to produkt do przywrócenia 

równowagi wodno-elektrolitowej oraz 

nawodnienia organizmu i uzupełnienia 

niezbędnych elektrolitów, których utrata 

spowodowana została biegunką, wymiotami 

lub nadmierną potliwością.Skład zgodny z 

wytycznymi WHO.

CENA PO RABACIE:

OPAKOWANIE 20 SASZ. 14,76 zł

OPAKOWANIE 10 SASZ. 8,08 zł

Echimunn Grypa uzupełnia codzienną dietę 

w naturalną witaminę C, cynk i witaminę D3, 

które pomagają w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ze 

względu na zawartość substancji 

bioaktywnych polecany jest szczególnie dla 

osób podatnych na infekcje górnych dróg 

oddechowych.

CENA PO RABACIE: 14,50 zł



Elektrolity Labor to produkt do przywrócenia 

równowagi wodno-elektrolitowej oraz 

nawodnienia organizmu i uzupełnienia 

niezbędnych elektrolitów, których utrata 

spowodowana została biegunką, wymiotami 

lub nadmierną potliwością, wzbogacony o 

drożdże probiotyczne Saccharomyces 

cerevisiae var. Boulardii, które wykazują 

dużą skuteczność w zapobieganiu biegunce 

po kuracji antybiotykowej.

CENA PO RABACIE: 17,52 zł

Uroxill polecany jest szczególnie dla osób 

podatnych na infekcje dróg moczowych. 

Może być stosowany podczas 

antybiotykoterapii. Zawiera ekstrakt suchy z 

owoców żurawiny wielkoowocowej, bogaty 

w proantocyjanidyny (40% PAC) oraz 

naturalną witaminę C (z owoców dzikiej 

róży), która pomaga w funkcjonowaniu 

układu odpornościowego. Produkt zawiera 

substancje bioaktywne takie jak: naturalne 

ekstrakty z pietruszki zwyczajnej oraz szałwii 

lekarskiej a także bakterie kwasu 

mlekowego. 

CENA PO RABACIE: 8,78 zł

Uroxill saszetki, zawiera takie same składniki 

jak produkt Uroxill kapsułki i został 

dodatkowo wzbogacony o ekstrakt z ziela 

tymianku pospolitego (Thymus vulgaris) i 

ekstrakt z propolisu zawierający 12% 

polifenoli.

Może być stosowany od 6 roku życia.

CENA PO RABACIE: 7,59 zł



Witamuski tabletki do ssania lekko musujące 

w ustach o smaku owocowym, zawierające 

kompleks witamin B, witaminę A, C, D i E 

oraz wapń. Słodzone ksylitolem oraz 

glikozydami stewiolowymi. Zalecane dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 

jako uzupełnienie codziennej diety w 

witaminy i wapń.

CENA PO RABACIE: 

OPAKOWANIE 60 TABLETEK 11,87 zł

OPAKOWANIE 90 TABLETEK 14,56 zł

Lizaki na gardło zawierające wyciąg z 

prawoślazu, wyciąg z tymianku, wyciąg z 

szałwii i witaminę C.

Witamina C pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Prawoślaz oraz tymianek przynoszą ulgę w 

przypadku drapania w gardle i wykazują 

kojący wpływ na gardło i struny głosowe.

Szałwia wykazuje kojący wpływ na jamę 

ustną i gardło.

CENA PO RABACIE: 3,41 zł

Naturalna witamina C z ekstraktu z dzikiej 

róży (Rosa canina). Zawiera substancje 

słodzące: glikozydy stewiolowe. Witamina C 

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 

układu odpornościowego, w ochronie 

komórek przed stresem oksydacyjnym, 

przyczynia się do zmniejszenia uczucia 

zmęczenia i znużenia, pomaga w 

prawidłowym funkcjonowaniu układu 

nerwowego i w utrzymaniu prawidłowych 

funkcji psychologicznych. Witamina C 

pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu 

w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania naczyń krwionośnych, 

chrząstki, kości, dziąseł, zębów i skóry. 

Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.

CENA PO RABACIE: 19,05 zł



Nazwa, postać i dawka Opakowanie Cena brutto

Rabat dla 

podopiecznych 

Fundacji Helpful 

Hand

Cena brutto po 

rabacie

AlcaNeff 

(Diwęglan sodu ) tabl. 1000 mg 

120 tabl. 

pojemnik 
23,81 zł 20% 19,04 zł

CalciNeff

(Calcii carbonas) tabl. 1000 mg 

120 tabl. 

pojemnik 
25,00 zł 20% 20,00 zł

CalciNeff D3K2 

preparat złożony, tabl. 
30 tabl. 12,85 zł 20% 10,28 zł

Calcineff Minerals

preparat złożony, tabl. 
30 tabl. 10,09 zł 20% 8,07 zł

Calcineff Minerals Plus

preparat złożony tabl. do żucia 
20 tabl. 14,99 zł 20% 11,99 zł

Echimunn 

(Ekstrakt z jeżówki purpurowej) tabl. 0,2 g 
30 tabl. 10,20 zł 20% 8,16 zł

Echimunn C 

(Ekstrakt z dzikiej róży, ekstrakt z jeżówki 

purpurowej, cynk) proszek do 

sporządzania roztworu do picia 0,25 g 

20 saszetek 25,70 zł 20% 20,56 zł

Echimunn C 

(Ekstrakt z dzikiej róży, ekstrakt z jeżówki 

purpurowej, cynk) proszek do 

sporządzania roztworu do picia 0,25 g 

10 saszetek 13,69 zł 20% 10,95 zł

Echimunn Grypa 

proszek do sporządzania roztworu do 

picia 

12 saszetek 18,12 zł 20% 14,50 zł

Elektrolity LABOR 

proszek do sporządzania roztworu do 

picia 

20 saszetek 18,45 zł 20% 14,76 zł

Elektrolity LABOR 

proszek do sporządzania roztworu do 

picia 

10 saszetek 10,10 zł 20% 8,08 zł

Elektrolity z probiotykiem LABOR 

proszek do sporządzania roztworu do 

picia 

20 saszetek 21,90 zł 20% 17,52 zł

Uroxill 

preparat złożony saszetki 
6 saszetek 9,49 zł 20% 7,59 zł

Uroxill 20 kaps 

preparat złożony kapsułki 
20 kaps. 10,98 zł 20% 8,78 zł

Witamuski 

(witaminy + wapń) lekko musujące tabletki 

do ssania dla dzieci 

60 tabl. 

pojemnik 
14,83 zł 20% 11,87 zł

Witamuski 

(witaminy + wapń) lekko musujące tabletki 

do ssania dla dzieci 

90 tabl. 

pojemnik 
18,20 zł 20% 14,56 zł

Witamuski gardło 

lizaki 3 szt. 
30 g (3 lizaki) 3,74 zł 20% 3,41 zł

Witamina C LABOR 1000 mg Natural 

proszek do sporządzania roztworu do 

picia 1 g 

10 saszetek 23,81 zł 20% 19,05 zł

Zamówienia prosimy składać na adres: zamowienie@labor.com.pl
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