
prehranska dopolnila so v današnjem času zelo aktualni izdelki, saj si vsi želimo okrepiti svoj
imunski sistem in se zaščititi pred raznimi virusi. Preventiva je bolja od kurative, preprečimo, kar
je mogoče preprečiti in pomagajmo svojemu organizmu v vsakdanji borbi za zdravje.
Prehranska dopolnila Nutrileya so visokokakovostni, moderni, varni in učinkoviti izdelki,
kombinacija znanosti in narave, dopolnjujejo našo dnevno prehrano, niso pa nadomestilo za
raznovrstno prehrano.

Seveda pa ne smemo pozabiti na nego svojega največjega organa, kože, ki jo je prav tako
treba vsakodnevno hraniti. Izdelki naravne kozmetike za nego obraza in telesa OptiSkin
Natura so prava hrana za vašo kožo, saj poleg CBD-ja vsebujejo številne koristne naravne
sestavine.

Če ste športni navdušenec, vam priporočamo izdelke ICE POWER, ki vam bodo blažili bolečine
v mišicah in sklepih po naporni vadbi.

Skratka, za vsakogar se nekaj najde, zato vas vabimo, da si v nadaljevanju ogledate našo
ponudbo. S kodo, ki ste jo prejeli od vašega zaposlovalca, boste lahko kupovali pri nas
določene izdelke s privlačnim popustom. Vse navedene cene v  ponudbi so z DDV. Vsi
izdelki, razen kolekcije OptiSkin Natura, ki bo na voljo konec novembra/v začetku decembra,
so na zalogi in jih je mogoče takoj naročiti.

 

PONUDBA IZDELKOV NUTRILEYA,
ICE POWER IN OPTISKIN NATURA ZA

ZAPOSLENE NAŠIH PARTNERJEV
Spoštovani obiskovalec,

Za vse informacije nas pokličite na telefonsko številko 04/5745070 ali nam pošljite elektronsko
sporočilo na naslov: narocila@vpd.si. 

Izdelke lahko naročate v naši spletni trgovini www.vpd.si, po elektronski pošti na naslov
narocila@vpd.si ali po telefonu na telefonski številki 04/5745070. Ne pozabite pripisati prejete
kode za popuste, ki ste jo prejeli od delodajalca. Ponudba velja do 31.12.2021

Plačilni pogoji: plačilo po povzetju ali tudi s plačilno kartico (v spletni trgovini). 
Dostava za pošiljke v vrednosti nad 50 EUR je brezplačna, do vrednosti naročila 25 EUR znaša
poštnina 3,5 eur, za naročila v vrednosti med 25 EUR in 50 EUR pa 2,5 EUR.

Obilo užitkov pri nakupovanju vam želimo!



PREHRANSKA DOPOLNILA 
NUTRILEYA

NUTRIDEF C VITAMIN
Nutridef C je prehransko dopolnilo na
bazi vitamina C, ki ima vlogo pri
delovanju imunskega sistema, pri
zaščiti celic pred oksidativnim
stresom ter prispeva k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti. Ima tudi
vlogo pri nastajanju kolagena za
normalno delovanje hrustanca,
dlesni, kože in zob. 

Brez glutena in laktoze.

Neto količina: 40 tablet (40 g)

 

REDNA CENA: 7,90 EUR 
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:    6,71 EUR

NUTRIREGULAR D VITAMIN
NutriRegular D 2000 IU je vegansko
prehransko dopolnilo na bazi vitamina
D3 iz lišajev, ki prispeva k normalni
absorbciji/uporabi kalcija in fosforja, k
ohranjanju zdravih kosti in zob, k
delovanju mišic in k delovanju
imunskega sistema.

Brez glutena in laktoze.

Neto količina: 60 topljivih tablet (12 g)

 
REDNA CENA: 10,80 EUR
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:        9,18 EUR



NUTRIREGULAR FLORA
 KAPSULE
NutriRegular Flora je prehransko
dopolnilo, ki vsebuje žive
mlečnokislinske bakterije. 1
kapsula vsebuje 9 x 109 CFU.

Brez glutena in laktoze.

Neto količina: 20 kapsul (6 g)

 
REDNA CENA: 11,90 EUR
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:     10,12 EUR

NUTRIREGULAR OMEGA 3
NutriRegular Omega3 je prehransko
dopolnilo z ribjim oljem, ki je
skoncentrirano na 80 % omega-3
maščobnih kislin. 1 kapsua vsebuje
400 mg EPK in 300 mg DHK.

Brez glutena in laktoze.

Neto količina: 80 kapsul (112,97 g)

 

REDNA CENA: 24,90 EUR
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:      21,16 EUR



NUTRISPRINT MAGNESIO

NutriSprint magnesio je prehransko
dopolnilo na bazi magnezija, z
okusom limone, ki prispeva k
zmanjševanju utrujenosti in
izčrpanosti, k delovanju mišic ter k
normalnemu psihološkemu delovanju.

Brez glutena in laktoze.

Neto količina: 156 g

 
REDNA CENA:  11,50 EUR
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:        9,78 EUR

NUTRISPRINT CELL POWER
 NutriSprintCell Power je prehransko
dopolnilo na bazi vitaminov B1
(tiamin), B6 in B12, ki prispevajo k
sproščanju energije pri presnovi, s
sadnim in zelenjavnim koncentratom
Oxxynea® 5 a day, ki je bogat s
polifenoli.

Brez glutena in laktoze.

Neto količina: 200 ml

REDNA CENA: 16,90 EUR
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:      14,37 EUR



NUTRIDEF TUSS PASTILE
NutridefTusspastile so
prehransko dopolnilo na bazi
bezga in slezenovca, ki deluje
pomirjajoče in prijetno na grlo,
žrelo in glasilke ter z izvlečkom iz
polžje sluzi.

OKUS: 
- gorski bor
- malina

Brez glutena in laktoze.

Neto količina: 20 pastil (50 g)

REDNA CENA: 5,90 EUR
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:      5,01 EUR



KOZMETIKA 
OPTISKIN NATURA

NOČNA KREMA OPTISKIN NATURA  50 ml
99,2 % naravna

 Bogata, hranljiva krema vsebuje 0,3 %
CBD-ja, hialuron, laški smilj, jojobino
olje, kokosovo olje, karitejevo maslo,
kakavovo maslo, olje grozdnih pečk,
eterično olje geranije, lavande... 
Namenjena je za vse tipe kož, posebej
blagodejno vpliva na občutljivo in suho
kožo, izboljšuje njeno prožnost in ji daje
sijoč videz. Koža postane bolj čvrsta in
gladka. 
Uporaba vsak dan, ne glede na spol,
ustrezna tako za ženske kot moške.

REDNA CENA:  36,95 EUR
POPUST:   25 %
VAŠA CENA:      27,71 EUR

DNEVNA KREMA OPTISKIN NATURA  50 ml
98,7 % naravna

 Lahka, vlažilna krema vsebuje 0,3 %
CBD-ja, mandljevo olje, karitejevo
maslo, jojobino olje, hidrolizirane
pšenične proteine, arniko, sončnično
olje, olje mandarinine lupine,
bergamotko, kamilico… Primerna je
za vse tipe kož. Posebej blagodejno
vpliva na občutljivo kožo, ki postane
gladka in prožna ter sijočega videza.
Uporaba vsak dan, ne glede na spol,
ustrezna tako za ženske kot moške.

REDNA CENA:  34,95 EUR
POPUST:  25 %
VAŠA CENA:       26,21 EUR



LOSJON ZA TELO OPTISKIN NATURA 200 ml
99,5 % naravno

 

MASLO ZA TELO OPTISKIN NATURA 200 ml
99,5 % naravno

 Hranljivo maslo za telo vsebuje 0,15 %
CBD-ja, karitejevo maslo, kokosovo olje,
kakavovo maslo, limonsko travo,
sončnično olje… Primerno je za nego vseh
vrst kož, še posebej pa za zelo suho kožo,
saj je zelo hranljivo. Po nanosu po celem
telesu koža postane čvrsta, gladka in
voljna. Uporaba vsak dan, ne glede na
spol, ustrezno tako za ženske kot moške

REDNA CENA: 24,95 EUR
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:      21,21 EUR

Hranljiv in vlažilen losjon za telo
vsebuje 0,25 % CBD-ja, karitejevo
maslo, mandljevo olje, olje pasijonke,
olje jojobe, aloe vero, sončnično olje,
olje iz olupkov grenke pomaranče…
Primeren za nego vseh vrst kož, še
posebej pa za dehidrirano, zelo
občutljivo in problematično kožo. Po
nanosu po celem telesu koža postane
čvrsta, gladka in voljna. Uporaba vsak
dan, ne glede na spol, ustrezen tako za
ženske kot moške.

REDNA CENA: 26,75 EUR
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:     22,74 EUR



CBD MAZILO 30ml
100% naravno

Mazilo vsebuje 1 % CBD-ja, karitejevo
maslo, kakavovo maslo, lanolin,
kokosovo olje, olje grozdnih pečk, olje
poprove mete, sončnično olje...
Blagodejno vpliva na razdraženo kožo.
Primerno za dnevno nego in uporabo
na izbranih delih kože. Brez umetnih
barvil, arom in konzervansov.

REDNA CENA: 19,95 EUR
POPUST:  15 %
VAŠA CENA:     16,96 EUR



IZDELKI  ICE POWER ZA
LAJŠANJE BOLEČIN V MIŠICAH

IN SKLEPIH
HLADILNI GEL 75ml

bolečine v vratu in ramenih
glavobol zaradi napetosti v mišicah
bolečine v križu zaradi napetosti v mišicah
Bolečine pri otrocih zaradi rasti
Bolečine v živcih
Okrevanje po telesnem naporu

Hladilni gel Ice Power je originalni hladilni gel na
osnovi mentola, ki hitro in učinkovito lajša bolečine in
blaži vnetja.

Hladilni geli Ice Power so primerni za:

REDNA CENA:  6,80 EUR
POPUST:  10 %
VAŠA CENA:      6,12 EUR

HLADILNA KREMA 60g
Hladilna krema Ice Power je
edinstveni hladilni preparat v obliki
kreme, ki zelo učinkovito lajša
bolečine v mišicah. Krema je prijazna
koži, hkrati pa zelo učinkovita. 

REDNA CENA:  9,90 EUR
POPUST:  10 %
VAŠA CENA:      8,91 EUR



HLADILNI GEL MSM 100ml
Ice Power Plus hitro in učinkovito
lajša bolečine, blaži vnetja in
otekanje, prav tako pa sprošča
mišično napetost, do katere pride
zaradi dolgotrajnih bolečin. MSM
(žveplova spojina) v izdelku Ice
Power Plus spodbuja učinek tega
hladilnega gela.

REDNA CENA: 9,60 EUR
POPUST:  10 %
VAŠA CENA:     8,64 EUR

ARTHRO KREMA ZA SKLEPE 60g
Krema Ice Power Arthro je edinstvena
hladilna krema za simptomatske in
boleče sklepe ter za lajšanje bolečin,
vnetij in oteklin.
Hladilni učinek, temelji na mentolu in
evkaliptusovemu olju. Vsebuje tudi
glukozamin, hondroitin in MSM, ki so
ključne sestavine za zdravje sklepov.

REDNA CENA:  12,50 EUR
POPUST: 10 %
VAŠA CENA:       11,25 EUR



HLADILNO PRŠILO 200ml

Hladilno pršilo Ice Power omogoča hitro
in učinkovito hlajenje v primerih poškodb
mehkih tkiv, na primer izvinov, izpahov in
raztrganin. Hladilni učinek začne delovati
nemudoma in traja do 15 minut. 

REDNA CENA:  11,70 EUR
POPUST:  10 %
VAŠA CENA:      10,53 EUR


