1

Скъпи приятели,
През април 2018г Грийн Мастър навърши 20 години от своето
създаване. За тези 20 години ние покорихме много върхове,
успяхме да спечелим доверието на стотици хиляди клиенти
и да се утвърдим като символ на успех, благоденствие и
просперитет.
В своето развитие ние поставихме основната човешка
ценност - здравето, на най-високия пиедестал. За неговото
възстановяване и съхраняване предлагаме подкрепа, която
е съчетала хилядолетните традиции на природолечението
и достиженията на съвременните технологии. За Вас сме
подбрали изключителни предложения, които са плод на
усилията на нашите специалисти или разработките на
водещи еворпейски и световни компании, работещи в
областта на уелнес индустрията.
Днес Грийн Мастър е място, в което намират среща търсещите и успяващите. Хората с дух на победители и
непоколебим стремеж за успех. Ние продължаваме да
влагаме енергия и сили, защото за нас е изключително
важно нашите клиенти да продължават да откриват в Грийн
Мастър подкрепа, доверие и предвидимост.
В чест на своя юбилей, ние Ви представяме специалния ни
каталог, в който ще се запознаете с новите ни партьнори,
които за среща с Вас избраха партньорство с българския
символ на успех и благоденствие - Грийн Мастър!
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Каталози и
промоционални брошури

Търсете основния ни Продуктов каталог 2018
с повече от 1000 предложения за здравето,
красотата и дома.

Търсете каталога ни за магнитни
бижута и аксесоари

Търсете каталога ни
за декоративна козметика

Търсете промоционалните ни брошури с
атрактивни намаления на всеки 21 дена.
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В новия ни каталог за първи път ще се запознаете с новите ни партньори, които избраха Грийн Мастър за
да предложат своите изключителни продукти на българския потребител. Заедно с тях ние продължаваме
да разширяваме не само атрактивните предложения към своите клиенти, но и да печелим доверие сред
водещи партньори в целия свят.
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Продуктите, представени в този каталог, допринасят за запазване и поддържане на нормалните физиологични процеси. Въпреки това, те не
могат да заместят балансираната, смесена храна, здравословния начин на живот, а също и медицинското лечение, предписано от лекар. В
каталога са възможни технически и правописни грешки. Компанията си запазва правото за промяна на продукти и цени при необходимост.

Възможни са печатни грешки и промяна в опаковката на продуктите.
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МАТТ е водеща италианска компания за специални

храни и хранителни добавки. Компанията предлага
серия функционални, биологично-активни и балансирани хранителни добавки, предназначени за
тези, които искат да поддържат добро здраве,
осъзнавайки че уелнесът започва с това, с което
се храним. Екипът от професионалисти работи със
страст и компетентност, използвайки най-доброто
от природата за да създаде иновативни формули
с висока концентрация на активни съставки,
които помагат на тялото да възвърне и поддържа
физическото и психическото си благосъстояние по
естествен път.
OstroVit e една от най-динамично развиващите се
полски компании в своя бранш. Основната цел на
компанията е да развива портфолиото си по такъв
начин, че всеки да намери нещо за себе си. OstroVit
е гаранция за изключително качество, съчетано с
най-добрата цена.

Pharmacy Laboratories е полска компания, съз-

дадена пред 2004г. Бързо се превръща в европейски
лидер в производстовото на неконвенционални
серии хранителни добавки. Високотехнологичното
оборудване и екипът от специалисти гарантират
изключителното качество на продуктите, чието
производство отговаря на всички европейски и
световни стандарти за качество и ефективност.
Wellos e високотехнологична корейска компания,
световен лидер в производството на иновативни
продукти на основата на специални материали.
Концепцията и напълно съответства на идеите за
развитие на Грийн Мастър за развитие на уелнес
бизнеса и подкрепя стремежа ни за създаване на
една по-чиста и здравословна среда за живот.
Добавяме още няколко от традиционните козметични продукти за грижа за кожата и ставите от
немската компания Stolz.
А нашият дългогодишен партньор от Полша - Elfa
Pharma се включва с новите си марки: Fresh
Juice, Dr.Sante, O‘Herbal и Vis Plantis.
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12 Билки за чист стомах - 100 таблетки

ОМЕГА 3 EPA/DHA 3000
60 капсули х 1000 mg

За подобряване на перисталтиката!

Всяка таблетка съдържа: сух екстракт от листа на сена - 150 mg; сух екстракт от
плодовете на синя сливa - 30 mg; сух екстракт от кората на калифорнийски зърнастец
- 20mg; сух екстракт от плодове на див копър - 20 mg; изсушен гел от сърцевината на
цели листа на алое - 20 mg; листа на болдо - 10 mg; листа на горски слез - 10 mg; корен
на ревен - 10 mg; кора на елшовиден зърнастец - 10 mg; листа на мъждрян - 10 mg;
кора на зърнастец - 10 mg; плодове на кориандър - 10 mg.

С високо съдържание на ЕРА и DHA!
Всяка капсула съдържа: концентрирано рибено масло - 1000 mg, от които eйкозапентаенова киселина (ЕРА) - 313 mg, докозахексаенова киселина (DHA) - 209 mg.

код 105021

3440 лв.

код 105043

2470 лв.

Matt препоръчва Билките за чист стомах за подпомагане при:
нередовен стомах;
запек;
нарушена функция на червата и храносмилателната система;
затруднена перисталтика;
повишени нива на холестерола и триглециридите;
особено подходящ за обща детоксикация и пречистване на
храносмилателната система.

12 Билки за чист стомах с пробиотик
30 таблетки

Matt препоръчва за подпомагане при:
профилактика и заболявания на сърцето и мозъка;
акне, лупус, псориазис и други кожни проблеми;
при проблемна кожа и зъби, чупливи нокти;
проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени;
стерилитет, предменструален синдром (ПМС);
артрит и проблеми със ставите;
проблеми с кръвното налягане и нивата на холестерола и триглицеридите;
депресии;
възпалителни процеси в организма.
Начин на употреба: 1 до 6 капсули дневно.
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Начин на употреба: 1-2 таблетки, приети вечер с чаша вода.

Matt - иновативни добавки от Италия

Matt - иновативни добавки от Италия

Действие: Основните омега-3 полиненаситени мастни киселини са алфалиноленова, eйкозапентаенова и докозахексаенова. Последните две са с
максимална биологична активност. В организма може да се синтезират при сложни
процеси, които водят началото си от алфа-линоленовата, но концентрацията им като
правило е ниска. Затова концентрираната формула на МАТТ с високо съдържание на
ЕРА и DHA оказва изключително благотворно влияние върху организма и ефективно
допринася за бързо достигане на ефектите от прием на Омега 3 масла - подобряване
на еластичността на кръвоносните съдове и дейността на сърдечно-съдовата система,
стабилизиране на клетъчните мембрани, високоефективна „храна“ за мозъка,
природен продукт с трайно противовъзпалително действие и много други. Приемът
на висококачествена Омега-3 е препоръчителен през цялата година за профилактика
и подкрепа на организма.

За подобряване функциите на храносмилателната система!

код 105044

1430 лв.

Всяка таблетка съдържа: сух екстракт от листа на сена - 150 mg; сух
екстракт от плодовете на синя сливa - 30 mg; сух екстракт от кората на
калифорнийски зърнастец - 20 mg; сух екстракт от плодове на див копър 20 mg; изсушен гел от сърцевината на цели листа на алое - 10 mg; листа на
болдо - 10 mg; листа на горски слез - 10 mg; корен на ревен - 10 mg; кора на
елшовиден зърнастец - 10 mg; плодове на кориандър - 10 mg; лактобацилус
ацидофилус - 0.5 mld CfU.
Начин на употреба: 2 таблетки, приети вечер с чаша вода.
7

Пробиотик с витамини от група В - 12 сашета

Пробиотик с витамини от група В и цинк - 12 флакона

8 милиарда живи бактерии - специална формула,
обогатена с витамини от групата В!

Пробиотик+пребиотик (4 милиарда живи бактерии)+цинк+витамини В!
Всеки флакон съдържа: Ацидофилус (Lacto-bacillus acidophilus) - 3,5
mld CfU, Лактобацилус паракасей (Lactobacillus paracasei) - 0,5 mld CfU,
фрукто-олигозахариди - 200 mg, цинк - 4 mg, витамин В6 - 3 mg, вита-мин
В2 - 2,4 mg, витамин В1 - 2,1 mg, витамин В12 - 2,50 µg.

Всяко саше съдържа: Лактобацилус ацидофилус (Lactobacillus
acidophilus) - 7.0 mld CfU, Лактобацилус паракасей (Lactobacillus
paracasei) - 1.0 mld CfU, витамин В6 - 1mg, витамин В2 - 0,8mg, витамин
В1 - 0,7mg.

Matt - иновативни добавки от Италия

Начин на употреба: 1 саше сутрин преди хранене. Разтворете добре
съдържанието в половин чаша вода със стайна температура.

За какво ги препоръчва Matt: виж стр. 8
код 105019

24

40

код 105020

лв.
Matt препоръчва пробиотичните комплекси от стр. 8 и 9
за подпомагане при:
нарушена микрофлора в храносмилателния тракт;
понижен имунитет;
възстановяване след антибиотично лечение;
хранителен дисбаланс;
хранителни алергии;
храносмилателни разстройства от различен произход;
стомашни неразположения;
гнилостни процеси в червата;
дисбактериоза;
стрес;
диети.
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4290 лв.

Начин на употреба: 1 флакон дневно. Дозата може да бъде увеличена до
2 флакона дневно при прием на антибиотици.

Пробиотични таблетки за дъвчене - 24 таблетки
Специална формула за дъвчене!
Всяка таблетка съдържа: Смес от млечнокисели бактерии - Лактобацилус
ацидофилус (Lactobacillus Acidophylus HA-122*), Стрептококус термофилус
(Streptococcus Thermophylus HA-110*), Лактобацилус касеи (Lactobacillus
Casei HA-108*) - 1.50 mld CfU.
За какво ги препоръчва Matt: виж стр. 8
код 105030

1310 лв.

Начин на употреба: 1-2 таблетки дневно.
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Matt - иновативни добавки от Италия

Действие: 4 милиарда живи бактерии в комбинация с пребиотик
и витамини от групата В и цинк за още по-добър ефект върху
храносмилателната система.

Брахми - 60 таблетки

Астрагалус - 60 таблетки

Мощен мозъчен тоник! Подобрява дейността на невротрансмитерите!

Мощен комплекс за подпомагане на имунитета!

Всяка таблетка съдържа:150 mg екстракт от бакопа (Bacopa monnieri (L.) Pennell).

Matt - иновативни добавки от Италия

Действие: Брахми (бакопа) е известна като мощен мозъчен тоник. Подобрява
дейността на невротрансмитерите (серотонин, ацетилхолин), които са свързани
със запаметяването, усвояването на информация, обучението, като същевременно
влияят за преодоляване на тревожност и депресия. Активните съставки са мощни
антиоксиданти, които предпазват мозъчните клетки от свободните радикали, като
същевременно активират функциите на специфични ензими, участващи в процеса
на насищане на мозъка с кислород.

код 105001

2680 лв.

Matt препоръчва за подпомагане при:
намалена концентрация и памет;
подпомага при умствено натоварване и в периоди на учене и запаметяване;
нарушен сън;
стрес;
тревожност, депресия;
за забавяне на мозъчното остаряване;
за подобряване на когнитивната функция;
успокоява ума, стимулира ясна мисъл.
Начин на употреба:
2 таблетки вечер преди сън.
опаковка за

30

дни

Действие: Астрагалусът е известен като мощно средство за подпомагане на
имунитета. Съдържа изключителен комплекс от флавоноиди, аминокиселини,
витамини А, Е, С, гликозиди, полизахариди, разтворими макро и микро елементи
в това число до 1,5% органичен селен. Стимулира производството на бели кръвни
клетки, повишава производството на интерферон в организма, като по този
начин увеличава съпротивителните сили срещу вирусни инфекции и гарантира
продължителна защита дори и след преминаване на възпалителния процес.
Проявява мощен адаптогенен ефект, нормализира дейността на сърдечносъдовата система и кръвното налягане. Тонизира и подкрепя организма в борбата
със стреса и неговите последствия.

код 105004

2650 лв.

Matt препоръчва за подпомагане при:
отслабен имунитет;
сезонни настинки, грип и вирусни заболявания;
алергии;
проблеми със сърдечно-съдовата система;
повишено кръвно налягане;
възпалителни заболявания от различен характер;
хронична умора;
тежки натоварвания и промяна в условията на живот;
преддиабетни състояния.
Начин на употреба: 2-3 таблетки дневно.
опаковка за

10

30

дни
11

Matt - иновативни добавки от Италия

Всяка таблетка съдържа:
екстракт от корени на астрагалус (Astragalus membranaceus Bung) - 100 mg.

Джинджифил - 60 таблетки

Коремна Система Слим Лайн - 30 капсули

За перфектно състояние на храносмилателния тракт!

Начин на употреба: 1 таблетка след обяд
и 1 вечер след храна, приети с чаша вода.
код 105003

2850 лв.

Действие: Джинджифилът е богат на
антиоксиданти и притежава силни противовъзпалителни свойства. Ефективно
подпомага при възпалителни процеси,
спомага за регулирането на високите
нива на кръвната захар, подпомага
редовния ритъм на стомаха, премахва
метеоризъм, има антиспазмолитично
действие. Сладкият корен оказва
облекчаващо действие при киселини,
парене, стомашен дискомфорт, запек,
възпаление на храносмилателната система, рефлукс, гастрити, язви.

Природна комбинация за премахване на подуването и газовете в червата!
Всяка капсула съдържа стабилизирани екстракти от: див копър
- 100mg, листа на маточина - 50 mg,
плодове на кимион - 50 mg.
Matt препоръчва за подпомагане при:
метеоризъм;
подуване на корема;
нарушено храносмилане;
нарушена перисталтика;
нарушени чревни функции.
код 105023

2320 лв.

Див копър и анасон - 40 таблетки

Артишок и Глухарче - 40 таблетки

С антиспазмолитично и успокояващо действие!

Всяка таблетка съдържа: плодове от див
копър на прах - 150 mg, плодове от звездовиден анасон на прах -150 mg, масло от
див копър - 50 mg, масло от звездовиден
анасон - 50 mg, активен въглен от
кокосови черупки - 50 mg.

код 105010
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1870 лв.

Действие: Дивият копър действа антиспазмолитично
и
успокоява
храносмилателната
система. Помага при подуване, образуване на
газове, подпомага усвояването на хранителни
вещества,
балансира
перисталтиката
и
поддържа здравословен метаболизъм. Бори
се с лошите и подкрепя добрите бактерии в
Matt препоръчва за подпомагане при:
червата. Неутрализира стомашния рефлукс,
нарушена храносмилателната функция;
възстановява рН, елиминирайки киселинността.
неправилно усвояване на хранителни вещества; Анасонът е с прекрасни терапевтични свойства
колити;
за храносмилателната система. Подобрява
спазми;
храносмилането, подпомага при спазми,
метеоризъм, аерофагия, подуване на корема;
метеоризъм,
храносмилателни
проблеми.
нарушена перисталтика;
Растителният активен въглен ефективно
адсорбира токсични вещества, газове, отрови,
за подобряване чревната флора.
разпадни продукти на метаболизма и подпомага
Начин на употреба: 1-2 таблетки дневно.
тяхното освобождаване от организма.

Начин на употреба: 2 капсули дневно.

Действие: Копърът предлага изключителни
храносмилателни ползи, притежава антиспазмолитични и противовъзпалителни свойства,
които отпускат свитите чревни мускули и
позволяват на натрупания газ да се освободи.
Стимулира доброто храносмилане, предотвратява
неприятното и болезнено подуване на корема.
Маточината помага при метеоризъм и други
храносмилателни нарушения, успокоява стомаха
и спомага за преодоляването на проблема с
подуване на корема. Кимионът поддържа
храносмилателната функция, успокоява гладките
мускулни тъкани на храносмилателния тракт и
спомага за отстраняването на газовете.

Подпомага действието на жлъчката, панкреаса и черния дроб!
Всяка таблетка съдържа:
екстракт от листа на артишок - 200 mg,
корени от глухарче на прах - 150 mg.
Matt препоръчва за подпомагане при:
нарушена храносмилателна функция;
тежест и болки при храносмилане;
проблеми с черния дроб, бъбреците и
жлъчния мехур;
трудно усвояване на мазнини;
нарушена перисталтика;
задържане на течности;
детоксикация на организма.
код 105011

1940 лв.

Начин на употреба: 1-2 таблетки дневно.

Действие: Eкстрактът от артишок подпомага
образуването на жлъчен сок, предотвратява
застоя на жлъчка в жлъчните пътища и засилва
отделянето на панкреатични ензими. Подпомага
при газове в червата, подуване на корема,
позиви за гадене и повръщане, непоносимост
към мазнини, проблеми с апетита и др. Действа
хепатопротективно, има детоксикиращ ефект
и стимулира разграждането на мазнините,
натрупващи се в черния дроб. Глухарчето
благоприятства елиминирането на излишните
течности, подпомага функционалността на
пикочните пътища. Корените му ефективно
подпомагат храносмилателната, чернодробната и
детоксикиращата функция на организма.
13
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Всяка таблетка съдържа: екстракт от
корени на джинджифил - 100 mg; екстракт
от сладък корен - 200 mg.
Matt препоръчва за подпомагане при:
нарушено храносмилане;
болки, киселини, подуване;
запек, метеоризъм, колики;
притежава силни противовъзпалителни свойства;
подобрява усвояването на хранителните вещества;
успокоява храносмилателната система.

Сена Актив - 40 таблетки

Билки детокс - 500 мл

Ефикасен лаксатив!

Мощна природна комбинация за активиране на
детоксикиращите и очистващи функции на организма!

Действие: Листата и семената на сена
са богат източник на антрахинонови
гликозиди, които стимулират свиването
на дебелото черво. Те причиняват леко
дразнене на лигавицата, което води до
чревно-мускулна контракция и по-чести
движения на червата. Това прави сената
изключително ефикасен лаксатив. Наред
с това активните вещества препятстват
абсорбцията на течности през дебелото
Начин на употреба: 1 таблетка дневно, черво, което предпазва от втвърдяване на
приета с достатъчно количество вода.
изпражненията.

код 105027

1870 лв.

Всяка доза от 20 мл съдържа екстракти от: листа на бяла бреза - 500 mg,
корени на глухарче - 294 mg, листа на артишок - 250 mg, бял трън - 150 mg
(силимарин - 22 mg).

Боб Адзуки - 60 таблетки

Помага ефективно при прекомерно задържане на вода!
Всяка таблетка съдържа:
Екстракт от семена на боб Адзуки
(Phaseolus vulgaris L.) - 200 mg.
Matt препоръчва
за подпомагане при:
прекомерно задържане на течности;
нарушени функции на бъбреците и
черния дроб;
пречистване от натрупаните токсини;
за балансиране нивата на холестерола.

код 105005
14

2780 лв.

Начин на употреба:
4 -6 таблетки дневно.

Действие: Боб Адзуки се използва
при състояния свързани с прекомерно
задържане на вода в организма. Подпомага
функциите на бъбреците и възстановява
оптималния баланс на течности в
организма. Екстрактът от семената е
с богато съдържание на витамини и
минерали. Доставя желязо, калий, фолиева
киселина, фибри. Регулира холестерола,
снема натоварвания на сърдечно-съдовата
система, понижава риска от развитие на
атеросклероза. Активира детоксикацията,
подобрява дейността на черния дроб и
качеството на кожата.

код 105016

3460 лв.

Действие: Балансира и подкрепя дейността на черния дроб, жлъчката,
бъбреците, отделителната система. Нормализира нивата на холестерола и
липидите в кръвта. Белият трън е един от най-ефективните хепатопротектори и
най-богатият източник на мощния антиоксидант силимарин, който стабилизира
биомембраните на хепатоцитите, повишава детоксикиращата и антиоксидантна
активност на черния дроб, вкл. и синтеза на глутатиона. Активира отделянето
на жлъчка, като по този начин нормализира процесите на храносмилане
и обмяната на веществата. Артишокът подпомага храносмилателната
функция като активира образуването на жлъчен сок и засилва отделянето на
панкреатични ензими. Активира метаболизма на мазнините, натрупвани в
черния дроб, действа хепатопротективно и детоксикиращо. Силно действащото
вещество цинарин, което се среща само в артишока, стимулира отделянето
на отпадни продукти от черния дроб, ускорява извличането на излишните
течности и соли. Мощно подпомага очистването на организма и е ефективно
при хепатит, чернодробни и жлъчни заболявания, атеросклероза. Глухарчето
е природно средство с диуретично действие. Приема се като чернодробен и
храносмилателен тоник, ефективен при проблеми на черния дроб, жлъчката,
бъбреците и пикочния мехур. Бялата бреза има очистващо, пикочогонно,
диуретично и противовъзпалитено действие.
Начин на употреба: 1 мерителна чашка (20 мл) с чаша вода приета сутрин или
1 мерителна чашка разредена в бутилка вода се приема през целия ден.
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Всяка таблетка съдържа:
Стабилизиран екстракт от листа
на сена - 60 mg.
Matt препоръчва
за подпомагане при:
запек;
затруднен чревен транзит;
хемороиди;
опаковка за 40 дни
фисури.

Гарциния и кафяви водорасли - 40 таблетки

Тотал Слим - 2 х 15 таблетки

Подпомага метаболизма и изгарянето на телесни мазнини!

код 105008

2470 лв.

Matt препоръчва за подпомагане при:
лица, контролиращи теглото;
забавен метаболизъм;
за изгаряне на мазнини;
дефицит на йод;
нарушения във функциите на щитовидната жлеза.
Начин на употреба: 1/2 таблетка дневно.

Всяка таблетка ДЕН съдържа:
прах (липофилни фибри) от опунция - 600 mg, сух екстракт от листа на
котешки мустачки - 50 mg; сух екстракт от уакаме - морска трева - 50
mg; хром - 100 μg.
Всяка таблетка НОЩ съдържа:
сух екстракт от плодовете на тамаринд - 100 mg; сух екстракт от
плодовете на грациния камбоджа - 100 mg; сух екстракт от плодовете
на неузрял горчив портокал - 50 mg (синефрин - 5 mg).

код 105037

4150 лв.

Действие: Total Slim е ексклузивна формула за редукция на телесното
тегло, специално разработена да действа както през деня, така и през
нощта. Съставките на дневната таблетка помагат за намаляване на
глада, подпомагат контрола на теглото и метаболизма на протеини,
мазнини и захари, докато котешките мустачки оказват дрениращо
действие, полезно за елиминирането на течности.
Активните вещества в нощната таблетка действат върху контрола
на теглото и подпомагат редовния метаболизъм на липидите и
насърчават чревната активност.
Matt препоръчва за подпомагане при:
редукция на телесното тегло;
изгаряне на мазнините;
подобряване метаболизма на мазнини и въглехидрати;
потиска усещането за град;
за контрол на кръвната захар.
Начин на употреба: 1 таблетка ДЕН 30 минути преди обяд и
1 таблетки НОЩ приета след вечеря с чаша вода.
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Всяка таблетка съдържа сухи екстракти от: кафяви морски водорасли –
225 mg (от които Alga fucus - 180mg), аскофилум нодозум – 100mg, гарциния
– 100 mg, йод – 225 µg.
Действие: Гарциния и кафяви водорасли е хранителна добавка, чиято
натурална формула по естествен път подпомага храносмилането и процеса
на изгаряне на телесни мазнини, без да оказва странични ефекти. Кафявите
водорасли Алга фукус са едни от най-използваните природни продукти за
контрол на теглото, тъй като ефективно подпомагат метаболизма на липидите
и стимулират метаболизма. Съдържат алгинати - соли, получени от клетъчните
стени, които образуват вискозен гел с успокояващи свойства, които защитават
лигавиците на храносмилателната система. Аскофилум Нодозум имат
високо съдържание на фукоксантин – вещество, което ускорява изгарянето
на мазнини, засилва метаболизма, подпомага храносмилането и действа като
естествен детоксификатор на кръвта. Водораслите са богат източник на йод и
селен, като освен това подпомагат естественото алкализиране на организма.
Екстрактът от гарциния камбоджа подобрява метаболизма на липидите,
контролира чувството за глад и подпомага поддържане на нормално телесно
тегло.

Мощна природна комбинация за активиране на
детоксикиращите и очистващи функции на организма!

Калори ко - 30 таблетки

Кафе Фет Бърнър - 14 сашета

Помага за добро храносмилане и редукция на теглото!

Matt - иновативни добавки от Италия

Начин на употреба: 2 таблетки дневно,
приети по време на хранене
код 105028

2760 лв.

Линеа плюс - 50 мл

Подпомага храносмилането и изгарянето на телесните мазнини!
Всяка доза от 20 капки съдържа:
сух екстракт от листа на касия - 17,5 mg,
екстракт от кафяви водорасли(КЕЛП) 17,5mg, екстракт от листа на йерба мате
- 17,5 mg (кофеин 0,56 mg), екстракт от
семена на гуарана - 17,5 mg (кофеин 1,4mg)
Matt препоръчва за подпомагане при:
редукция на теглото без отпадналост;
ефективно изгаряне на мазнините;
борба със затлъстяването;
нарушен метаболизъм и храносмилане;
детоксикация на организма.

код 105015
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90

лв.

Кафе за идеална фигура!

Всяко саше съдържа: разтворимо кафе - 1620 mg (кофеин 81 mg); сух екстракт от
незрели плодове на горчив портокал - 233 mg (6% синефрин - 14 mg); сух екстракт от
семена на гуарана - 100 mg (кофеин - 3 mg); сух екстракт от зелен чай - 30mg; сух екстракт
от семена на какао - 30 mg; сух екстракт от плодове на черен пипер - 1,5 mg; наргинин - 25
mg; йод - 75 µg; хром - 50 µg.

Всяка таблетка съдържа: протеинов
концентрат от семена на боб - 150 mg;
хитозан - 100 mg; сух екстракт от корени
на джинджифил - 50 mg; сух екстракт от
кора на елшовиден зърнастец - 50 mg;
сух екстракт от кора на калифорнийски
зърнастец - 50mg; сух екстракт от семена
на сена - 30 mg; сух екстракт от листа на
гимнема силвестре - 30mg; витамин РР 6.7 mg; витамин В6 - 2.25 mg; пантотенова
киселина - 0.75 mg; хром - 25 µg.

Начин на употреба: 2 пъти дневно по 20
капки разтворени в половин чаша вода.

Действие: Линеа плюс е природен продукт
за регулиране на теглото, изгаряне на
нежеланите мазнини и контрол на нивата на
триглицеридите и холестерола. Екстрактът от
листа на касия по естествен път блокира ензима
липаза, което възпрепятства адсорбцията
на приетите с храната мазнини, като наред с
това играе важна роля в регулиране нивата на
триглицеридите и холестерола. Съдържащите
се екстракти от кафяви водорасли, йерба
мате и гуарана стимулират редукцията на
телесното тегло, подобряват метаболизма,
намаляват усещането за глад без да
създават чувство за умора и отпадналост,
активират термогенезата. Наред с това
продуктът подкрепя очистването на тялото и
извеждането на излишните течности.

код 105024

2760 лв.

Действие: Активните вещества в кафето, които повлияват метаболизма са кофеин,
теобромин, теофилин и хлорогенова киселина. Кофеинът стимулира централната нервна
система, повишава нивата на епинефрин, който стимулира разграждането на мазнините и
тяхното освобождаване. Теоброминът и теофилинът също оказват стимулиращ ефект,
а хлорогеновата киселина помага за по-бавното усвояване на въглехидрати. Семената
на гуарана са богат източник на кофеин. Наред с това тонизира организма, помага за
потискането на апетита и баланса на телесното тегло. Зеленият чай, също както екстрактите
от кафе и гуарана, съдържа кофеин който е ефективен термоген. Увеличава окисляването
на мазнините, поддържа здравословен храносмилателен ритъм, регулира нивата на
инсулин. Притежава мощни антиоксидантни свойства и е отличен фет бърнър. Екстрактът
от семена на какао стимулира метаболизма на липидите, понижавайки общия индекс на
мазнини в тялото. Подпомага процеса на отслабване и като стимулира производството на
серотонин в мозъка, потиска апетита и води до редуциране на дневния калориен прием.
Пиперинът, съдържащ се в черния пипер стимулира доброто усвояване на протеини и
други храни, като по този начин предпазва от метеоризъм, запек, киселини и стомашно
разстройство. Черният пипер е ефективен при отслабване, тъй като подобря и ускорява
разграждането на мазнините. Хромът е минерал, който играе важна роля в метаболизма
основно на въглехидратите, но също така протеините и мацнините, като същевременно
допринася за поддържане на нормални нива на кръвната глюкоза.
Кафе Фет Бърнър е хранителна добавка с растителни екстракти от зелен чай,
гуарана, какао и черен пипер която стимулира процеса на отслабване като:
ускорява изгарянето на мазнините;
подобрява храносмилането;
Препоръчителен прием: 1 саше дневно,
потиска апетита;
разтворено в малка чаша гореща вода.
регулира нивата на инсулин;
Приемайте като заместител на кафе.
за контрол на кръвната захар.
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Действие: Природна комбинация за добро
храносмилане, оптимално усвояване на
хранителни вещества, предотвратяване
усвояването на мазнините и редукция на
теглото.
Matt препоръчва, защото:
стимулира изгарянето на мазнините;
потиска апетита и създава усещане за ситост;
подобрява стомашно-чревната активност.

Валериана и Глог - 40 таблетки

Мелатонин с удължено освобождаване - 80 таблетки

Натурално средство за справяне със стреса и последиците от него!

код 105009

2050 лв.

Matt препоръчва
за подпомагане при:
обща нервност, стрес, безпокойство;
неврози, нервно сърцебиене;
нервна и психическа преумора;
трудно заспиване;
нарушен сън;
подобрява работата на сърцето,
нормализира сърдечния ритъм.
Начин на употреба:
1-2 таблетки преди сън.

За пълноценен сън!

Действие: Екстрактът от корени на
валериана притежава седативно, спазмолитично, антиконвулсивно действие и мек
сънотворен ефект. Регулира процесите на
възбуда и задържане в главния мозък, снема
нервно напрежение, релаксира организма
при нервна и психическа преумора. Повишава качеството на съня без да предизвиква
усещане за сутрешна сънливост. Глогът
нормализира сърдечно-съдовата система,
предотвратява неврогенни смущения,
релаксира психиката и артериалното
налягане. Често се използва при нарушен
сън и безсъние, тъй като спомага за намаляването на събужданията, скъсява времето на
заспиване, подобрява качеството на съня.

Всяка таблетка съдържа:
мелатонин - 1 mg.
Matt препоръчва за подпомагане при:
проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
адаптиране към промени в часови зони;
психическо натоварване;
стрес.
Начин на употреба:
1 таблетка вечер преди лягане
код 105031

Метионин и биотин - 30 таблетки

Пасифлора, Валериана и Глог - 50 мл капки

Комплексна формула за здрава коса, нокти и кожа!

Успокойте стреса!

Matt препоръчва при:
безпокойство и раздразнителност;
възбуда от нервен произход;
депресия;
емоционални проблеми;
стрес и тревожност;
безсъние, нарушен сън;
нервност, нервно изтощение;
нервна и психическа умора.
код 105014
20

2090 лв.

Всяка доза от 20 мл съдържа: пасифлора
- 35 mg; корен от валериана - 25 mg; листа
и цвят от глог - 17,5 mg; цвят от едролистна
липа - 8,75 mg.
Действие: Доказана природна комбинация
със синергично действие на компонентите
за снемане на стрес и релаксиране на
нервната система.
Начин на употреба: 20 капки, разтворени
в половин чаша вода. Приемайте два пъти
дневно, известно време преди хранене

1530 лв.

Действие: Мелатонинът е естествен
хормон, синтезиран в човешкото тяло от
епифизата, под действие на зрителния нерв
и отговарящ за настъпване на нормален
сън. Процесът се активира с настъпване
на тъмната част от денонощието. Главната
му задача е да осигури пълноценен
сън, регулирайки процесите на сън и
бодърстване. Концентрацията на мелатонин
в организма намалява при стрес, което
също се отразява на проблеми със съня.
Ниските нива на мелатонин са свързани не
само с проблеми със съня, но и с различни
видове главоболие.

код 105033

2000 лв.

Всяка таблетка съдържа: Метионин
(L-метионин) - 300 mg; витамин С - 90 mg;
витамин Е 15mg α - ТЕ; пантотенова киселина - 9 mg; цинк - 7,5 mg; витамин В6 - 2 mg;
Мед - 1,2 mg; фолиева киселина - 300 μg;
биотин 100 μg.
Matt препоръчва за подпомагане при:
отслабена и изтощена коса;
косопад;
цъфтеж и накъсване на косата;
нарушена здравина на ноктите.
Начин на употреба: 1 таблетка дневно,
приета сутрин с чаша вода.

Действие: Метионинът е незаменима
аминокиселина с антиоксидантни, антиалергични и детоксикиращи свойства.
Участва в синтеза на кератин, основно
отговорен за здрава коса и нокти.
Недостигът на биотин(витамин В7) може
да бъде причина за косопад, цъфтене и
накъсване на косата. В комбинация с цинк и
като част от витамините от група В се грижи
за поддържането на здрава и жизнена коса.
Медта поддържа нормалната пигментация,
а добавените витамини обогатяват формулата за здрава коса, нокти и кожа.
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Matt - иновативни добавки от Италия

Matt - иновативни добавки от Италия

Всяка таблетка съдържа: екстракт
от корени на валериана - 150 mg;
глог (листа и цвят/прах) - 150 mg.

Без ГМО! Без Глутен! Без Консерванти!
Съдържание: 100% рафинирано кокосово масло.

OstroVit & NutVit - здраве за всеки ден

Действие: Кокосовото масло е изключителен природен продукт, богат на
ценни за здравето хранителни вещества. За разлика от класическите масла, то
съдържа мастни киселини от групата на МКСВ (средно-дълги мастни киселини)
- лауринова, капринова, миристинова и каприлинова киселина. Те са с ниска
калорийна стойност и бързо се трансформират в енергия, без да се превръщат
в мазнини. Имат антимикробно и противогъбично действие и поради бързото
им усвояване са особено подходящи за хора с проблеми с черния дроб и
храносмилателната система.
код 30910

2090 лв.

Кокосовото масло е перфектният избор за всички видове готвене, пържене и
печене, тъй като издържа на високи температури без да поврежда структурата си,
както много други масла! Използва се като добавка и заместител на мазнини от
животински и растителен произход.

Кокосовото масло на OstroVit:
Подобрява храносмилането. Кокосовото масло подобрява храносмилането и усвояването на мастноразтворими
витамини, аминокиселини и редица минерали. Подкрепя полезната микрофлора, унищожава лошите бактерии и
кандида. Препятства възпалителните процеси в организма, не натоварва черния дроб и стомаха без да предизвиква
повишаване нивата на инсулина.
Регулира теглото и подпомага изгарянето на коремните мазнини. Кокосовото масло е особено ефективно за
намаляването на мазнините, които се натрупват в коремната кухина и около органите. Това са т.нар. висцерални мазнини,
а те са най-опасните сред всички мазнини и са предпоставка за редица хронични заболявания.
Подпомага при заболявания на жлъчния мехур и панкреаса. Мазнините от групата на МКСВ (средно-дълги мастни
киселини), които кокосовото масло съдържа, не се нуждаят от панкреатични ензими, за да бъдат усвоени, което облекчава
натоварването на панкреаса. Освен това, тези супермазнини се усвояват много лесно и могат да облекчат някои симптоми
свързани със заболявания на жлъчния мехур.
Кокосово масло има противостареещ ефект. Тъй като подобрява антиоксидантната активност, то може да забави
процеса на стареене. Кокосовото масло оказва редуциращ стреса ефект върху черния дроб, а освен това понижава
оксидативния стрес.

Гладко бадемово масло - 500 г

Без добавки на сол, захари, палмово масло!

Съдържание: 100% бадемово масло от печени бадеми.

Кокосово масло Extra virgin - 400 г

Бадемовото масло на NutVit е:
Богат източник на протеини, мононенаситени мастни киселини, фибри, витамини
и минерали - съдържа 1/3 повече протеини от яйцата за единица тегло.
Отличен източник на витамин Е и мощни антиоксиданти.
Съдържа повече калций, в сравнение с други ядки.
Отлична подкрепа за сърдечно-съдовата система.
Подкрепя процесите за регулиране нивата на холестерола.
Подкрепя дейността на мозъка и нервната система.
Подходящ за хранителния режим на спортисти и лица, контролиращи теглото си.

Чисто, студенопресовано, нерафинирано, с прекрасен вкус!
Съдържание: 100% студено пресовано, нерафинирано кокосово масло.

код 30911
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1700 лв.

Кокосовото масло на OstroVit:
Предотвратява сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане.
Повишава нивата на „добрия“ холестерол (известен като HDL) и помага
за преобразуването на „лошия“ LDL - холестерол в „добър“. По-този начин
насърчава здравето на сърцето и намалява риска от сърдечно-съдови
заболявания.
Подкрепя имунната система. Лауриновата киселина от кокосовота масло
се трансформира в моноглицерида монолаурин, който има мощно действие
против бактерии, гъбички и вируси. Замяната на обикновени масла в
ежедневието с кокосово масло значително повишава устойчивостта и подкрепя
имунитета на организма.

OstroVit & NutVit - здраве за всеки ден

Кокосово масло - 900 г

код 30913

4380 лв.

Начин на употреба: Прекрасният му вкус позволява да се консумира
самостоятелно или като добавка към любимите плодови смутита. Можете да
добавите една лъжичка и към протеиновия си шейк за още по-приятен вкус и
по-мощен енергиен ефект.
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Гладко фъстъчено масло - 500 г

Богат вкус и грижа за здравето! Без добавена захар и сол!
Не съдържа консерванти, оцветители и палмово масло!

OstroVit & NutVit - здраве за всеки ден

Съдържание: 100% фъстъчено масло. На повърхността на маслото може да се
утаи ценно и ароматно фъстъчено олио.

код 30912

1380 лв.

Фъстъченото масло на NutVit е здравословна храна, богата на протеини,
въглехидрати, мононенаситени мастни киселини, витамини (А, В1, В2, В3, В5,
В6, В9, С, Е) и минерали (натрий, магнезий, калций, манган , фосфор, селен, мед,
желязо, цинк), фибри.
Редовната консумация на фъстъчено масло осигурява повишен прием на
протеини, полиненаситени и мононенаситени мазнини, което подкрепя
дейността на сърдечно-съдовата система, подпомага баланса на „лошия“ и
„добрия“ холестерол, подпомага контрола на кръвното налягане.
Продуктът не съдържа вредни наситени мазнини и е благоприятен за лица,
контролиращи теглото си.
Като източник на витамини и антиоксиданти, фъстъченото масло подсилва
имунната система и подобрява общото здравословно състояние.
Подпомага растежа и развитието на костите и мускулите.
Намалява риска от вирусни и гъбични инфекции.
Начин на употреба: Фъстъченото масло освен полезно е и с много приятен
вкус и може да бъде част от нашето дневно хранително меню. То разполага с
хранителни стойности и ползи за здравето, каквито повечето масла използвани
в ежедневието не могат да предложат. Може да бъде добавяно към протеинови
шейкове, сладкиши, сосове, а също и да се консумира самостоятелно и в разумни
Не консумирайте, ако сте алергични към фъстъци!
количества.

код 30915

2280 лв.

Саo палмето - 90 таблетки

Подкрепа на функциите на простатната жлеза!
Всяка таблетка съдържа: екстракт
от сао палмето 4:1 - 1000 mg.
OstroVit препоръчва за
подпомагане при:
доброкачествена хиперплазия на
простатата;
простатит;
често, затруднено и непълно уриниране;
болка при уриниране;
нарушени сексуални функции.

Фъстъчено масло със сусам - 500 г
Съдържание: печени фъстъци 90%, печени сусамови ядки 10%.

код 30914
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18

80

лв.

Действие: Сусамовите семена съдържат висока концентрация на фитостероли,
антиоксиданти и ненаситени киселини. Като добавка към фъстъченото масло
добавя допълнителна подкрепа за имунитета, дейността на сърдечно-съдовата
система и тонуса на организма.

Действие: Билката трибулус терестрис, позната
Всяка таблетка съдържа:
като бабини зъби, е мощен природен продукт,
екстракт от трибулус терестрис
/бабини зъби(90% сапонини)/ - 1000 mg. съдържащ сапонини, стероли, флавоноиди, алкалоиди
и други ценни компоненти, като основният ефект
OstroVit препоръчва за
се дължи на активния сапонин протодиосцин.
подпомагане при:
Екстрактът от бабини зъби ефективно стимулира
намалено либидо;
ендогенното производство на тестостерон, което
полова слабост;
благоприятства повишаването на мускулната маса,
еректилни дисфункции;
физическата сила и половата активност, като подобрява
тежки физически натоварвания;
сексуалната активност и удължава ерекцията. Наред
активно спортуване;
с това подпомага възстановяването след физически
повишени нива на холестерола.
натоварвания, спортни тренировки, повишава енерНачин на употреба: 1 таблетка дневно гията, премахва умората, снема стрес и тревожност.
Подобрява функциите на бъбреците и отделителната
30 мин преди храна.
система, регулира липидния баланс, подпомага черния
дроб и детоксикацията на организма.

код 30916

27

60

лв.

Начин на употреба: 1 таблетка дневно
30 мин преди храна.

Действие: Сао Палмето, наричано още палмаджудже, е един от най-използваните природни
продукти за профилактика и подкрепа на функциите на простатната жлеза. Главните ползи са
свързани с предотвратяване на разрастването на
простатната жлеза, благодарение на намаляване
активността на специфичен ензим(5-α редуктаза),
който стимулира превръщането на тестостерона
в дихидротестостерон. Наред с това спомага за
намаляване на възпалението, мускулните спазми
и отока на простатата и пикочния мехур. Улеснява
уринирането и намалява напрежението. Сао-палмето
действа като мек афродизиак, който често се използва
за подкрепа на сексуалната активност при мъжете. 25

OstroVit & NutVit - здраве за всеки ден

Трибулус Терестрис 90(Бабини
зъби) - 60 таблетки
С максимална концентрация на сапонини!

MSM (Метилсулфонилметан) - 90 таблетки

Сибирски женшен - 90 таблетки

Всяка таблетка съдържа:
метилсулфонил метан - 1000 mg.
OstroVit препоръчва за
подпомагане при:
остеоартрит;
ревматоиден артрит;
болки и скованост в ставите;
фрактури, спортни травми;
слаба коса и нокти.

Всяка таблетка съдържа:
екстракт от корени на сибирски женшен - 200 mg (елеутерозиди 0,8%).

OstroVit & NutVit - здраве за всеки ден

OstroVit препоръчва за подпомагане при:
стрес, физическо и психическо натоварване на организма;
хронична умора;
понижен имунитет;
хронични заболявания;
грип, простуда;
възстановяване след заболявания;
понижени жизнени функции;
полова слабост;
намалена памет и концентрация;
вредни и тежки условия на труд.

код 30918

2650 лв.

код 30920

29

60

лв.

Глюкозамин 1000 - 90 таблетки
За добро възстановяване на ставния хрущял!

Действие: Сибирският женшен (елеутерокок) се използва повече от
2000 години в китайската народна медицина. Проявява мощно адаптогенно
действие и подпомага „неспецифичната устойчивост“ на организма към стреса,
умората и болестта. Сибирският женшен повишава физическата и умствена
работоспособност, снема стрес, подпомага преодоляването на нервнопсихически натоварвания, подобрява зрението, стимулира половата активност,
подкрепя имунитета, тонизира и укрепва организма. Поддържа нормално
съдържание на кислород в клетките, както и силата и издръжливостта на
организма. Стимулира умствените способности и подобрява концентрацията.
Повишава устойчивостта към настинки и грип. Увеличава плодовитостта при
двата пола и намалява импотентността при мъжете. Облекчава симптомите на
менопаузата и стабилизира нарушен менструален цикъл.
Начин на употреба: 1 таблетка дневно приета с чаша вода.
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Начин на употреба: 1 таблетка
дневно, приета с чаша вода.

Действие: Метилсулфонилметанът е органично
сяра-съдържащо съединение, със силни антиоксидантни, противовъзпалителни и детоксикиращи
свойства. Участва в синтеза на протеини и във
формирането на съединителни тъкани, подкрепяйки
ставите, сухожилията и костите, както и тъкани в
подкожието, около кръвоносните съдове, очите,
венците и др. МSM e изключително важен при
формирането на кератин, колаген и еластин, които
дават гъвкавост, тонус и сила на мускулите, костите,
ставите, вътрешните мембрани, кожата, косата и
ноктите.

код 30921

2390 лв.

Всяка таблетка съдържа:
глюкозамин сулфат - 1000 mg.
OstroVit препоръчва за
подпомагане при:
скованост и болки в ставите;
артрит, остеоартрит;
артрози;
дегенерация на ставния хрущял;
загуба на синовиална течност;
травми и болки.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно,
приета с чаша вода.

Действие: Глюкозаминът е най-важната съставка на
съединителната тъкан. Основната му функция е стимулиране синтеза на глюкозаминоклюкани, необходими
за възстановяване на ставния хрущял. Глюкозамин
сулфатът лесно се усвоява в стомашно-чревния
тракт, където се превръща в неутрална аминозахар.
Именно тази форма преминава към ставите, където
подпомага синтеза на хрущялната тъкан. Той е основен
компонент на мукополизахаридите, които осигуряват
нормалната структура на сухожилия, хрущяли, ставни
връзки, синовиална течност. Ефективно подобрява
обмяната на веществата и предотвратява разпадането
на хрущяла. Действа противовъзпалително, облекчава
болката и повишената чувствителност при повредени
стави. Приемът му намалява възможността от развитие
на артроза и други ставни заболявания и ускорява
възстановителните процеси при травми на меките
тъкани (навяхване, скъсване на сухожилие и др).
27

OstroVit & NutVit - здраве за всеки ден

За гъвкавост, тонус и сила на мускулите, костите, ставите!

Подпомага „неспецифичната устойчивост“ на организма
към стреса, умората и болестта!

Витамин E - 90 таблетки

OstroVit & NutVit - здраве за всеки ден

код 30917

2760 лв.

Всяка таблетка съдържа:
екстракт от акай бери 12:1 - 500 mg.
OstroVit препоръчва за
подпомагане при:
контрол на телесното тегло;
нормализира нивата на холестерола и
кръвното налягане;
подобрява антиоксидантната активност
на организма;
подпомага дейността на сърдечносъдовата система;
подпомага детоксикацията на организма;
стимулира ума, духа и тялото.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно 30 мин преди храна.

Действие: Плодовете на Акай Бери са
известни от векове на индианските племена по
Амазония с вълшебните си свойства за здраве и
дълголетие. Съдържат фибри, витамини А и С,
желязо, калций, флавоноиди, както и различни
аминокиселини (аспартанова, глутаминова
и олеинова). Екзотичният плод е известен и
с богатото си съдържание на полифеноли, с
мощно антиоксидантно и възстановително
действие и подкрепа за сърдечно-съдовата
система. Приемът на Акай Бери активира
метаболизма, подобрява усвояването на
храната и превръщането и в енергия, като
стимулира разграждането на натрупаните
мазнини и регулиране на теглото.

Пиперин - 90 таблетки

код 30919

2020 лв.

За подобряване на храносмилането и редукция на телесното тегло!

код 30923
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2080 лв.

Всяка таблетка съдържа:
екстракт от черен пипер - 21,10 mg
(95% пиперин 20 mg)
OstroVit препоръчва за
подпомагане при:
редукция на телесното тегло;
забавен метаболизъм;
регулиране нивата на липидите;
артрит, остеоратрит;
подобрява усвояването на хранителни
вещества, витамин и минерали.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно, приета с чаша вода.

Действие: Пиперинът (получаван от пречистен
екстракт от плодове на черен пипер) е естествен
алкалоид който има мощно противовъзпалително
дайствие и наред с това подкрепя изгарянето на
мазнините като засилва термогенезата и блокира
формирането на нови мастни клетки. Пиперинът
стимулира секрецията на храносмилателни
сокове и подобрява храносмилането. Богат е на
витамини А, С, К, цинк, магнезий и др. и улеснява
усвояването на бета-каротин, куркумин, селен и
витамин В6 и аминокиселините, подобрявайки
тяхната бионаличност. Редица проучвания
доказват благоприятното действие на пиперина
за облекчаване на хронична болка и особено
на невропатичната, поради активиране на
специфичен рецепторен потенциал в тялото.

код 30924

1450 лв.

Всяка таблетка съдържа:
витамин Е - 20 mg α-ТЕ.
OstroVit препоръчва за
подпомагане при:
защита от свободните радикали и
оксидативния стрес;
за забавяне процесите на стареене;
проблеми със зрението;
проблеми с кожата;
заболявания на сърдечно-съдовата
система;
чернодробни увреждания.
Начин на употреба: 1 таблетка
дневно, приета по време или
веднага след храна.
Всяка доза от 10 капки съдържа:
витамин С - 50 mg.
OstroVit препоръчва за
подпомагане при:
срив на имунната система;
често боледуване, настинки,
грип, респираторни заболявания;
алергии;
проблеми с венците, кожата и костите;
като общоукрепващо организма
средство;
за подкрепа на костите и ставите;
подпомага, сърдечно-съдовата и
нервната системи.
Начин на употреба: 10 капки дневно,
разтворени във вода или сок.

Витаминът на младостта!

Действие: Витамин Е е най-важният мастноразтворим антиоксидант, който се среща в тъканите на човека
и животните. Обикновено се разполага в богатите на липиди
участъци като клетъчните мембрани и мозъка. Именно в тези
области той действа като стабилизатор и неутрализатор на
оксидативните щети, причинени от свободните радикали,
тежките метали и токсините от околната среда. Важен е
за поддържането на добро зрение и сърдечно-съдова
система. Вит. E подпомага абсорбцията на витамини А, С,
витамини от група В, селен, фосфор, манган, а също така и на
есенциални мастни киселини. Участва в синтеза на белтъците
и хемоглобина, подпомага репродуктивното здраве. Вит. Е
забавя процесите на стареене, предпазва кожата, ускорява
регенерацията и предотвратява увреждането на клетъчните
мембрани. Приемът му помага за спиране на канцерогенни
процеси, провокирани от приема на нитрати с храната.

OstroVit & NutVit - здраве за всеки ден

Акай Бери 12:1 - 90 таблетки

С мощно антиоксидантно и възстановително действие
и подкрепа за сърдечно-съдовата система!

Витамин С - 30 мл

Витаминът на живота!

Действие: Витамин С е най-употребяваният витамин, тъй като
участва в множество жизнено важни процеси. Действа като
мощен антиоксидант – ефективно неутрализира свободните
радикали. Предпазва сърдечно-съдовата и нервната система,
засилва имунитета. Укрепва кръвоносните съдове, участва в
регулацията на холестерола, нормализира пропускливостта
на клетъчните мембрани. Необходим е за адекватен имунен
отговор на организма, активира неутрофилите, поради което
понижава риска от респираторни и вирусни заболявания.
Стимулира синтеза на колаген, подобрява еластичността
на кожата, съдовете, ставите. Ускорява зарастването на
рани и регенерацията на тъканите. Повишава качеството и
продължителността на живота. Течната форма на витамин С
се абсорбира много бързо в организма и ефективно отдава
своето благотворно действие.
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Модус дрийм с мелатонин - 30 таблетки

Погодин - 6 таблетки

Всяка таблетка съдържа: мелатонин - 1mg; сухи екстракти от:
маточина - 200 mg, хмел - 180 mg,
лавандула - 25 mg, витамин В6 1,4 mg.
Pharm LAB препоръчва за
добър сън и спокойствие.
Начин на употреба: 1 таблетка
преди лягане, приета с 200 мл вода.

код 30350

14

70

лв.

При умствена и физическа умора!

Действие: Стресът, преумората, раздразнителността са най-честите причини за
проблем със съня. Модус дрийм с мелатонин
е комбинация от ефективно действащи
компоненти, които снемат стрес и нервно
напрежение и възстановяват емоционалния
баланс. Ефективно регулират процесите
на възбуда и задържане, подпомагат при
безсъние, нарушен сън, трудно заспиване,
неспокоен сън.

За активните вещества в продуктите МОДУС: Мелатонинът съкращава времето
за заспиване и осигурява последващ пълноценен сън, регулирайки процесите на сън
и бодърстване. Хмелът притежава успокояващо действие, прилага се при нервна
възбуда, нервно разстройство, невралгия и др. Лавандулата успокоява нервната
система, премахва спазми на гладката мускулатура и е с прекрасен ефект при възбуда,
безсъние, главоболие и невроза. Маточината се препоръчва при неврози, нервно
напрежение, безпокойство, депресия. Подобрява съня, релаксира нервната система,
тонизира тялото. Магнезият допринася за нормалното функциониране на сърдечносъдовата и нервната системи, както и за възстановяване след силен стрес и нервно
напрежение. Витамин В6 способства регулацията на хормоналната активност и
заедно с магнезия подпомагат нормалната функция на нервната система и психиката и
подпомагат при умора и изтощение.

Всяка таблетка съдържа сухи екстракти от: корени на сибирски жен-шен - 125 mg,
маточина - 100 mg, златен корен (45% полифеноли) - 60 mg, корени на джинджифил 62,5 mg, зелени върхове на овес - 50 mg, кафе - 40 mg.

код 30369

950 лв.

код 30351
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13

60

лв.

Начин на употреба: 1 - 2 таблетки дневно.
Не приемайте 2 таблетки едновременно.

За комфорт при пътуване!

Всяка таблетка съдържа:
сух екстракт от джинджифил - 75 mg,
витамин В6 - 0,5 mg.
Pharm LAB препоръчва за
подпомагане при: дискомфорт и
неразположение при пътуване.

Спокойствие и баланс през деня!

Действие: Ефективна комбинация за преодоляване
на нервно напрежение, раздразнителност, стрес,
умора, психическо натоварване.
Pharm LAB препоръчва тази ефективна комбинация
за преодоляване на нервно напрежение, раздразнителност, стрес, умора, психическо натоварване.
Начин на употреба: 1 таблетка дневно, приета с 200мл вода 30 мин след храна.

Действие: Специална природна комбинация с мощно адаптогенно, възстановително,
тонизиращо и релаксиращо действие.
Подкрепя психиката, физическата и
умствена издръжливост, възстановяването
след боледуване и тежки натоварвания.

Амарин - 30 таблетки

Модус спокоен ден - 30 таблетки
Всяка таблетка съдържа
сухи екстракти от:
маточина - 80 mg, хмел 50 mg, лавандула - 25 mg,
магнезий - 75 mg,
витамин В6 - 1,4 mg.

Pharm LAB препоръчва за
подпомагане при:
физически и психически натоварвания;
хронична умора;
отпадналост;
промяна в условията на живот;
възстановяване след боледуване;
вялост, липса на концентрация.

код 30367

770 лв.

Действие: Комбинацията от джинджифил
и витамин В6 подпомага регулирането
на хормоналната активност и способства
правилната работа на нервната система.
Поддържа нормални психически функции,
намалява умората и изтощението по време
на пътуване.

Начин на употреба: Деца от 4 до 6 години: 1 таблетка приета 30 мин преди пътуване.
Деца над 6 години и възрастни: 2 таблетки приети 30 мин преди пътуване.
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Добър сън и спокойствие!

Артростав - 30 таблетки

Витамин К2 - 60 таблетки

Силни кости и добър метаболизъм!

Всяка таблетка съдържа: глюкозамин сулфат - 125 mg; хондроитин сулфат - 75 mg;
витамин С - 80mg; хиалуронова киселина - 5 mg; екстракт от босвелия - 50 mg;
хидролизиран колаген - 4 mg.

Всяка таблетка съдържа:
витамин К2 - 100 µg.

Действие: Фантастична комбинация от високоефективни компоненти с доказан
ефект за подобряване дейността и предпазване от заболявания на ставите.
Забавя стареенето на ставите, действа противовъзпалително, регенеративно,
болкоуспокояващо. Предотвратява и подпомага при възпалителни и дегенеративни
проблеми, износване на ставния хрущял, силно натоварване на ставите от физическа
активност или повишено тегло. Приемът на продукта подпомага поддържането на
гъвкавостта и устойчивостта на всички стави.

код 30352

1360 лв.

Pharm LAB препоръчва за подпомагане при:
болки и възпаления в ставите;
артрит, остеоартрит;
ревматизъм;
артрози;
ишиас, ошипяване;
фрактури;
натоварвания на ставите от физическа активност или повишено тегло;
активни спортисти;
менопауза.

код 30364

770 лв.

Начин на употреба: 1 табл. дневно
с 200 мл вода 30 мин след хранене.

Леверен - 30 таблетки

За здрав черен дроб и липиден метаболизъм!

Начин на употреба: 3 таблетки дневно.

код 30354
32

Pharm LAB препоръчва за
подпомагане при:
проблеми с костите и ставите;
остеопороза/загуба на костна
плътност;
менопауза;
риск от фрактури;
препятства калцирането на
артерии и меки тъкани;
за заздравяване на кръвоносните
съдове;
при прием на калций и витамин Д3.

Действие: Витамин К2 е един от най-важните
компоненти за силни кости. Изключително важна е
ролята му в подкрепа на метаболизма на калция
и други минерали за свързването им в костната
матрица и заздравяването на костите, ноктите и
кожата. Витамин К2 предотвратява неправилното
натрупване на калций в меките тъкани, от което
може да възникне калциране с неприятни
последици за сърдечно-съдовата система.
Наред с това, оптималните нива на витамин К2 са
изключитело важни за правилния метаболизъм
на витамин Д. Витамин К2 aĸтивиpa пpoтeинитe,
oтгoвopни зa pacтeжa нa ĸлeтĸитe, което играе
peшaвaщa poля в пpeдoтвpaтявaнeтo нa paĸa.
Оптималните му нива предпазват от сърдечни
заболявания, поддържат здрави кожа и кости,
подобряват мозъчната функция, подпомагат
растежа и умственото развитие.

1120 лв.

Всяка таблетка съдържа: L-орнитин L-аспартат - 150 mg; холин - 66,9 mg; сух
екстракт от листа на артишок - 25 mg; сух екстракт от корен на цикория - 11,5 mg;
витамин В6 - 0,21 mg; фолиева киселина -30 mg.
Pharm LAB препоръчва за
Действие: Ефективна комбинация за
подпомагане при:
подкрепа на липидния метаболизъм и
проблеми с черния дроб и жлъчката;
функциите на черния дроб.
стеатоза (омазняване на черния дроб);
нарушена обмяна на липидите;
Начин на употреба:
за детоксикация на черния дроб.
1-2 таблетки 2 -3 пъти дневно.
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Здрави стави и комфорт при движение!

Проферт - 60 таблетки

Простамин - 30 таблетки

код 30362

1770 лв.

Панер - 30 таблетки

Всяка таблетка съдържа:
L-аргинин - 150 mg, сух екстракт
от сибирски жен-шен - 60 mg; сух
екстракт от бабини зъби - 25 mg;
цинк - 7,5 mg; селен - 0,55 µg.
Pharm LAB препоръчва за
подпомагане при:
нарушена полова активност;
еректилна дисфункция;
намалено либидо;
полова слабост;
стрес и изтощение.
код 30360
34

13

50

лв.

За подкрепа на простатата!

Всяка таблетка съдържа: L–Аргинин - 125 mg, L–Карнитин - 100 mg, Коензим Q10 - 5 mg,
Цинк - 10 mg, Селен - 50 µg, Фолиева киселина - 300 µg, Витамин С - 60 mg, Витамин Д3 1,25 µg, Витамин Е - 67,5 mg, Витамин В12 - 5 µg, Витамин В6 - 2,5 mg.
Действие: Проферт представлява съвременна,
Pharm LAB препоръчва за
научно обоснована формула за подкрепа на
подпомагане при:
фертилността и репродуктивното здраве при мъжа.
проблеми с мъжката фертилност;
Осигурява подкрепа и подпомага увеличаването на
намалено количество на
сперматозоидите, тяхното качество и подвижност.
сперматозоидите;
Снема стрес, осигурява градивни елементи,
намалена подвижност на
които противодействат на основните причини за
сперматозоидите;
понижаване на фертилността.
сексуална дисфункция.
Начин на употреба: 1 таблетка дневно, приета с
200 мл вода 30 мин след хранене.

Начин на употреба:
1 таблетка дневно
приета с 200 мл вода.

код 30355

1295 лв.

Всяка таблетка съдържа сухи екстракти от: семена на тиква - 200 mg, корени на коприва
- 24 mg, сау палмето - 16 mg, кора на африканска слива - 5 mg, Витамин Е - 12 mg, Цинк - 5 mg,
Витамин В6 - 0,7 mg.
Действие: Изключителна комбинация от
Pharm LAB препоръчва за
най-ефективните природни средства за
подпомагане при:
подкрепа на функциите и нормализиране
доброкачествена хиперплазия на
дейността на простатната жлеза. Активните
простатата;
вещества блокират специфичен ензим,
често и непълно уриниране;
който е отговорен за уголемяване на
затруднено уриниране;
простатата и промяна на хормоналните
простатит;
нива в мъжкия организъм. Продуктът
нарушени сексуални функции;
действа противовъзпалително, балансира
хормонален дисбаланс.
хормоналния
баланс,
предотвратява
Начин на употреба: 2 таблетки дневно.

За по-добра сексуална активност!

Действие: Специална комбинация за подкрепа
на сексуалната активност при мъжа. Екстрактът от
бабини зъби ефективно стимулира производството
на тестостерон, което благоприятства повишаването
на мускулната маса, физическата сила и половата
активност, като снема стреса и подобрява
сексуалната активност и удължава ерекцията.
Сибирският жен-шен действа адаптогенно,
подобрява снабдяването с кислород на клетките,
укрепва ендокринната система и стимулира
еректилната функция. L-аргининът играе важна роля
в азотния обмен, стимулира кръвообращението, в
това число в половите органи и подпомага при
сексуални смущения. Цинкът е важен за поддържане
нивата на тестостерона, а заедно със селена
подобряват сперматогенезата и половата активост,
засилват обмяната на веществата.

уголемяването на простатната жлеза и
подкрепя мъжкия организъм.

Урагин - 30 таблетки
Подкрепа за уринарния тракт!

код 30358

1250 лв.

Всяка таблетка съдържа сухи
екстракти от: американска червена
боровинка - 100 mg, полски хвощ - 40 mg,
витамин С - 50mg.
Pharm LAB препоръчва за подпомагане
при:
цистит;
проблеми с пикочните пътища и бъбреците;
парене при уриниране;
фалшиви позиви за уриниране;
болезнено уриниране.

Действие:
Американската
червена
боровинка е най-мощният източник на
специфични проантоцианидини, които
защитават и подобряват функциите на
пикочните пътища и уринарния тракт.
Ефективно
се
противопоставят
на
ешерихия коли - бактерията, основен
причинител на цистита. Полският хвощ
добавя противовъзпалително, очистващо,
тонизиращо
отделителната
система
действие.

Начин на употреба: 1 таблетка дневно.
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За добра фертилност при мъжа!

Вечерна иглика - 30 таблетки

Клима стоп - 30 таблетки

Всяка таблетка съдържа:
сух екстракт от Вечерна
иглика - 125 mg.

код 30356

1450 лв.

Pharm LAB препоръчва за
подпомагане при:
предменструален синдром(ПМС);
климакс;
горещи вълни, раздразнителност,
отпадналост;
нарушен менструален цикъл;
хормонален дисбаланс;
проблемна кожа, коса, нокти.

Действие: Вечерната иглика (вечерна роза)
е мощен природен продукт, източник на важни
омега-6 полиненаситени мастни киселини и основно
гама-линоленова. Активно подобрява хормоналния
баланс при жени, особено преди, по време и след
менопауза. Намалява нивата на лошия холестерол,
подобрява дейността на нервната система и
мозъка. Тонизира сърцето, редуцира неприятните
симптоми на предменструалния синдром. Действа
противовъзпалително и регенеративно. Подобрява
състоянието на кожата, косата, ноктите.
Начин на употреба: 1 таблетка 3 пъти дневно
след хранене.

Авенеа - 6 таблетки

За добър сексуален живот на жените!

код 30366
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1360 лв.

Всяка таблетка съдържа: сух eкстракт от зелени върхове на овес - 200 mg, сух екстракт от
дамиана - 50 mg, L- аргинин - 200 mg.
Pharm LAB препоръчва за
Действие: Авенеа е естествен, несъдържащ
подпомагане при:
хормони продукт, предназначен за жени, които
намалена сексуална активност
искат да поддържат добра сексуална активност.
при жени;
Подпомага сексуалните функции, действа като
фригидност;
естествен афродизиак. Засилва сексуалното
удоволствие,
повишава
чувствителността,
загуба на сексуално желание;
възстановява сексуалното желание особено преди,
менопауза.
по време и след менопауза. Снема нервност,
Начин на употреба:
тревога и депресия, регулира хормоналния баланс.
2 таблетки 3 пъти дневно.

За комфорт и самочувствие!

Всяка таблетка съдържа:
магнезий - 187,5 mg, сух екстракт от маточина - 40 mg, сух екстракт от соя (40%
флавоноиди) - 50 mg, витамин С - 40 mg, витамин В6 - 0,7mg, витамин В1 - 0,55 mg.

код 30359

1350 лв.

Действие: Клима стоп намалява дискомфорта, предизвикан от намаляването на
нивата на женския хормон естроген, основно свързано с напредване на възрастта.
Соевите изофлавони регулират хормоналния баланс като действат в две
направления: компенсират намаленото количество при недостиг, или намаляват
концентрацията им при излишък. Маточината успокоява, регулира сърцебиенето
и нервността, свързани с менопаузата. Магнезият с витамин С поддържат
костите, като витамин С добавя и антиоксидантна активност за защита на клетките
от оксидативния стрес и подпомага синтеза на колаген, за нормалната функция на
кръвоносните съдове. Витамин В1 подпомага дейността на сърцето. Комбинацията
намалява умората (магнезий, витамини В6 и С), подкрепя имунитета (витамини
В6 и С), дейността на нервната система и стабилизира психиката (магнезий,
витамини В1, В6, С).
Pharm LAB препоръчва за подпомагане при:
по време и след менопауза;
хормонален дисбаланс;
горещи вълни;
нервност, раздразнителност;
нарушен сън;
остеопороза.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно приета с 200 мл вода.
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Подкрепа за организма на жената!

ДХЕА - 30 таблетки

Глюкозин - 30 таблетки

Pharmacy Laboratories - неконвенционални хранителни добавки

Всяка таблетка съдържа:
Дехидроепиандростерон (ДХЕА) - 50 mg.

Всяка таблетка съдържа сухи екстракти от:
листа на гимнема силвестре - 100 mg (стандартизиран екстракт 25%); листа на бяла
черница - 80 mg; канела - 40 mg; цинк - 7,5mg; витамин В6 - 1,4 mg.

Действие: ДХЕА е „хормон майка“ и според възрастта и нуждите се превръща
в тестостерон, естроген, прогестерон, естрадиол и др. Той е един от найважните биомаркери на стареенето. В организма се синтезира в надбъбречните
жлези, половите жлези (яйчници и тестиси) и в мозъка. Оптималните му
нива предпазват от диабет, затлъстяване, рак, стрес, инфаркт. ДХЕА проявява
имуностимулиращо, антивирусно, антибактериално действие, забавя стареенето.
Регулира хормоните на някои жлези (щитовидна жлеза, епифиза, тимусна жлеза),
намалява холестерола, стимулира производството на човешкия растежен
хормон, повишава имунитета чрез стимулиране на клетките-убийци. Подобрява
когнитивната функция, образуването на костна тъкан, повишава либидото и
нивата на серотонин в мозъка.

код 30357

16

50

лв.

ДХЕА:
нормализира хормоналния баланс;
подобрява цялостния метаболизъм в организма;
регулира обмяната на въглехидратите;
препятства стреса и вредните му последици;
подобрява мозъчната дейност;
подпомага дейността на нервната система;
активира имунната система;
подпомага заздравяването на костите;
забавя процесите на стареене в организма;
подкрепя сексуалната активност.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно приета с 200 мл вода след храна.
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код 30353

1120 лв.

Действие: Ефективна комбинация за регулиране метаболизма на въглехидратите
и подкрепа на правилния метаболизъм на белтъците и гликогена, както и
нормализиране на хормоналния баланс. В превод от хинди, наименованието на
гимнема силвестре означава „разрушител на захари“. Основното и действие
е намаляване на абсорбцията на въглехидрати, в резултат на което нивата на
глюкозата и гликираният хемоглобин намаляват. Регулира липидния метаболизъм,
понижавайки нивата на холестерола и триглицеридите. Основното действие на
канелата е свързано с контрол на нивата на кръвната захар в организма. Действа
като антиоксидант, подпомага обмяната на веществата и кръвоснабдяването.
Екстрактът от бяла черница допълнително регулира нивата на кръвната захар,
поради съдържащото се специфично действащо вещество - моранолин, което
редуцира резките промени в нивата на глюкозата и инсулина след хранене.
Pharm LAB препоръчва за подпомагане при:
нарушения във въглехидратната обмяна;
диабет и преддиабетно състояние;
забавен метаболизъм;
повишени нива на холестерола и триглицеридите;
нездравословно хранене;
наднормено тегло.
Начин на употреба: 1-2 таблетки дневно, приети преди или по време на храна с
достатъчно количество вода.
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За добър контрол на кръвната захар!

Хормонът майка!

Алерин -15 таблетки

Оптик тотал - 30 таблетки

Pharmacy Laboratories - неконвенционални хранителни добавки

код 30361

990 лв.

Всяка таблетка съдържа:
сух екстракт от перила - 30 mg,
калций - 300 mg, фолиева
киселина - 400 µg.
Pharm LAB препоръчва за подпомагане при алергични реакции от:
полени;
прах, строителна прах;
акари, домашни животни;
хранителни алергени;
козметични и миещи препарати;
дефицит на фолиева киселина.

Действие: Приемът на Алерин по специфичен
начин подкрепя имунната система, чиято
неправилна активност може да доведе до
прекомерна реакция на организма като отговор
на въздействието на различни алергени. Наред с
това продуктът поддържа правилния метаболизъм
на хомоцистеина, чиято повишена концентрация
е причина за развитие на много заболявания.
Подкрепя психиката, енергийния метаболизъм и
подпомага при умора и изтощение.
Начин на употреба: 1 таблетка дневно.

Всяка таблетка съдържа: сух екстракт от европейска боровинка (25% антоцианидини) - 120 mg, витамин С - 40 mg, витамин Е - 12 mg, цинк - 10 mg, лутеин - 10 mg,
бета-каротен - 2,5 mg.
Действие: Високоефективна комбинация с мощно антиоксиданто действие за подкрепа
и възстановяване на зрението и проблеми с очите. Активните вещества успешно блокират
специфични свободни радикали, които предизвикват дегенеративни заболявания на
очите. Защитават клетките, подобряват кръвоснабдяването, намаляват умората, засилват
остротата на зрението и подсилват регенеративните способности на организма.
код 30363

1250 лв.

Фолиева киселина - 30 таблетки

За изграждане на здрав организъм!

Всяка таблетка съдържа:
фолиева киселина - 400 µg.

код 30365
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650 лв.

Pharm LAB препоръчва за
подпомагане при:
преди, по време и след
бременност;
дефицит на фолиева киселина;
непълноценно хранене;
за регулиране нивата на
хомоцистеина;
хронична умора, нервност,
депресия.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно.

Действие: Фолиевата киселина е водоразтворим
витамин (B9). Участва в процеса на делене на
клетките, способства растежа на майчината тъкан
по време на бременност и подпомага правилния
синтез на аминокиселините и кръвотворенето.
Бързоделящите се клетки на зародиша, еритроцитите и клетките на имунната система имат
високи нужди от фолиева киселина, а понижените
и нива при бременност създава риск за развитието
на плода. Фолиевата киселина е изключително
важна в дните, когато бременността все още не е
установена, затова приемът и е препоръчителен за
жени в детеродна възраст. Способства нормалната
активност на имунната система, правилния
метаболизъм нa хомоцистеина, чиято повишена
концентрация в организма е причина за развитието
на редица заболявания.

Pharm LAB препоръчва за подпомагане при:
нарушено и отслабено зрение;
проблеми със зрението в сумрак и тъмнина;
възрастови изменения на зрението;
преуморени очи;
продължителна работа с компютър;
превенция на перде и макулна дегенерация.
Начин на употреба: 1 таблетка дневно.

Липс - 30 таблетки
Всяка таблетка съдържа: сух екстракт от градински чай - 50 mg, витамин В2 -3 mg.
Действие: Активните вещества подкрепят възстановяването и доброто здраве на
лигавиците в устата и кожата на устните. Защитават клетките от оксидативния стрес,
подпомагат регенерацията, активират възстановителните способности.

код 30368

950 лв.

Pharm LAB препоръчва за подпомагане при:
афти;
проблемна кожа на устните;
напукани устни;
проблеми с лигавиците на устната кухина.
Начин на употреба: Възрастни и деца над 12 години - 2 таблетки 3 пъти дневно.
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За добро зрение!

Намалява алегричните реакции!

Косинус - 30 таблетки

Pharmacy Laboratories - неконвенционална козметика

Всяка таблетка съдържа: сухи екстракти от жълта тинтява - 50 mg, лопен - 50 mg, черен
бъз - 50 mg, върбинка - 50 mg, андрографис (98% андроглафолиди) - 25 mg, витамин В2 - 1mg,
витамин А - 500 µg α-ТЕ, витамин В12 - 2,5 µg.
Действие: Формула за подкрепа на
имунитета и нормалното състояние на
Pharm LAB препоръчва за подпомагане при:
лигавиците на носа и носните синуси.
възпалителни заболявания на синусите (синуити);
възпаления и проблеми с лигавиците на носа (ринити); Предпазва от възпаления, алергични
за ефективна защита на лигавиците на носа и синусите. реакции, болки и рецидив при
проблеми със синусите. Подпомага
Начин на употреба: 1 таблетка дневно.
метаболизма на хомоцистеина.
код 30370
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код 50201

1295 лв.

1295 лв.

код 50203

1120 лв.

Спрей за нос Cosinus - 60 мл

За подпомагане при проблеми със синусите!

Активни съставки: екстракт от исландски лишей, растително масло от перила, ментово
масло, глицерин. Дерматологично тестван.
Действие: Подпомага да се премахне излишната секреция от носните кухини и зоните,
разположени в по-високите части на синусите. Съдържа овлажняващи съставки и действа
леко антибактериално. Образува филм върху повърхността на лигавиците - създава бариера
срещу проникване на алергенни вещества и засилване на възпалението. Подпомага
естествените процеси на зарастване на ранички на лигавицата. Формулата е съставена от
естествени екстракти и растителни масла. Екстрактът от исландски лишей и растителното
масло от перила създават дълготраен покривен слой, който поддържа естествената влага на
носните кухини, омекотява лигавиците и оказва влияние върху естествената регенерация на
защитните функции на синусите. Ароматното масло от мента активира самопочистването
на по-високите области на синусите чрез втечняване на секрецията, като бързо освобождава
запушния нос и подобрява дишането. Глицеринът хидратира и се грижи за раздразнените
лигавични мембрани. Ментовото масло има допълнително антимикробно действие.
Препоръчва се при: Запушен нос и възпалени синуси, причинени от настинка, сенна хрема
или синузит. Механично раздразване на носните лигавици. При хора със склонност към
повтарящи се инфекции и алергичен ринит. Профилактично при свръхчувствителност на носа
и синусите към климатик, сух въздух, високи и ниски температури, алергени, замърсители.
Начин на употреба: За възрастни - 1-3 дози за всяка ноздра. Използвайте спрея от 2 до 5 пъти
на ден. Разклатете преди употреба. Поради високото съдържание на растителни екстракти
спреят имат естествен тъмен цвят (издуханата секреция ще бъде оцветена с него).

За превенция и подпомагане при херпес!
Активни съставки: Екстракт от маточина, витамини В1, В2, В12, C и цинк.
Дерматологично тестван.
Действие: След нанасяне създава защитен активен филм върху устните. Екстрактът от
маточина ограничава размножаването на вируса (херпес симплекс). Останалите активни
съставки ускоряват регенерацията на епидермиса и намаляват лезиите. Ранното прилагане
на балсама (при стадия на сърбеж и превантивно в периода на очакваните рецидиви) може
да ограничи размера или да предотврати появата на видима кожна лезия.
Препоръчва се като дермокозметичен продукт, предназначен за кожата на устата.
Благодарение на съдържанието на витамини С и В2, както и на уникалната билковоминерална формула (цинк + маточина), той се препоръчва за грижа и защита на устата при
лица, изложени на лабиален херпес.
Начин на употреба: Само за външна употреба. Нанася се върху лезията или върху цялата
уста няколко пъти на ден. Може да се използва за по-дълги периоди. Подходящ е за деца
над 3 години.

Течност за поддържане на устната кухина LIPS LIQUID - 100 мл

код 50204

1350 лв.

За изплакване при превенция на афти и поддържане на лигавицата в устната кухина!
Активни съставки: хлорхексидин диглюконат 0,1%, екстракт от градински чай (Salvia
officinalis).
Действие: Дермокозметичен продукт, предназначен за поддържане на добро състояние
на лигавицата в устната кухина. Формулата се препоръчва особено при болезнени
ожулвания и увреждания на епитела на лигавицата на устната кухина, причинени от
протези и ортодонтични устройства, както и при появата на афти и млечница (гъбички в
устата), възпаление на венците. Благодарение на антибактериалното си действие течността
ускорява регенерацията на лигавичния епител, повлиява за подобряване на състоянието на
венците, подпомага за предотвратяване на раздразненията и допринася за облекчаване на
болката. Благодарение на течната си форма формулата достига дори отдалечени области в
устната кухина.
Начин на употреба: Разклатете преди употреба. Напълнете капачката на шишето, след
това изплакнете устната кухина с неразредена течност за половин минута. Не изплаквайте
устата с вода след прилагане, тъй като това би отслабило действието на формулата. Не яжте
и не пийте в продължение на 30 минути. Прилагайте най-малко три пъти на ден. Продуктът
не е опасен при поглъщане.
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Балсам за устни LIPS HELP - 10 мл

Грижа за носната лигавица и синусите!

Крем-балсам за проблемна кожа Alezin - 50 г

Крем с Q10 - 250 мл

код 50202

1350 лв.

Активни съставки: цинков оксид, ланолин, алое вера гел, пантенол (провитамин В5), витамин Е.
Дермокозметичен продукт, предназначен за грижа и защита на кожа, подложена на протриване и
ожулване с различен произход. Освен за възпалена и зачервена кожа крем-балсамът се препоръчва
и за превенция на декубитални рани посредством ежедневен масаж на рисковите зони. Активните
съставки ограничават ефекта на вредните външни фактори върху кожата и ускоряват регенерацията
на епидермиса и предпазват от бактериални и гъбични инфекции.
Начин на употреба: Нанесете тънък слой върху чиста и подсушена кожа. Внимателно се намажете
в кожните гънки и зоните, където кожата е с декубитални рани, ожулвания или възпаления, след
което се втрийте плътно. Не нанасяйте прекалено дебел слой. Не нанасяйте върху сълзящи рани.
Декубиталните рани се появяват в резултат на дългосрочно компресиране, което води до
нарушаване на кръвообращението в подкожната тъкан. Първият сигнал за появата са локални
промени в епидермиса (еритема, чувствителност, прекалено омекотяване или нарушаване на
целостта на епидермиса). Важен елемент от превенцията на този етап е редовната проверка на
кожата за зачервени места, както и масажирането им с формула с антибактериални, противогъбични
и стимулиращи кръвообращението свойства. Местата, които са особено уязвими към декубитални
рани, са показани на илюстрациите на кутията.

Немска рецепта за здрава и регенерирана кожа!
Активни съставки: коензим Q10.
Действие: Коензимът Q10 играе важна роля в енергийния баланс на клетката.
Производството и преобразуването на енергията в нашите телесни клетки е немислимо без
Q10. С увеличаване на възрастта намалява производството му, което води до нарушаване
процеса на регенерация на кожата. Кремът снабдява кожата с коензима и я хидратира.
Кожата се подхранва в дълбочина, клетките регенерират по-бързо, а кожата става мека,
гладка и сияйна!
Начин на употреба: Нанася се върху чиста и суха кожа.
код 51353

1220 лв.
Крем за ръце с макадамия - 250 мл

Старинна рецепта, съдържаща ценни съставки за грижа за кожата!
Активни съставки: масла макадамия и шеа, уреа и глицерин.

Крем RectoStop - 50 г

Действие: Кремът възстановява жизнеността на кожата на ръцете като я прави мека,
еластична и й придава сияен вид. Маслото от макадамия (Австралийският орех) притежава
успокояващо, омекотяващо, антибактериално и антиоксидантно действие. Масло от шеа е
богато на незаменимите за кожата витамин А, Е и мастни киселини. Глицеринът и уреата са с
много силно омекотяващо и подхранващо действие. Благодарение на тях подпомага сухата
кожа на ръцете да стане кадифено мека и еластична. Попива бързо.

За подпомагане при хемороиди!

код 50200
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1470 лв.

Активни съставки: цинков оксид, екстракт от леска (хамамелис), екстракт от конски кестен,
пантенол (провитамин В5) и др.
Действие: Дермокозметичен продукт, предназначен за хора със склонност към хемороиди. Кремът
подпомага поддържането на ректалната област в добро състояние. Благодарение на внимателно
подбраните активни съставки с успокояващо, стягащо и защитно действие формулата може да се
използва върху кожата около ануса при дискомфорт, свързан с дразнене и сърбеж. Екстрактите от
леска и конски кестен допринасят за по-голяма еластичност и укрепване на кръвоносните съдове
в аналната област. Формулата подпомага регенерирането на нацепващата се кожа в зоната на тези
чувствителни области, а бактериостатичният слой от нанесения крем защитава от бактериални
замърсители.
Начин на употреба: Само за ректална употреба. Нанесете тънък слой върху чиста и подсушена
кожа. Използвайте до 6 месеца след отваряне на опаковката. Дерматологично тестван.

Начин на употреба: Нанася се върху чиста и суха кожа на ръцете няколко пъти на ден.

код 51351

1400 лв.
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За подпомагане при декубитални рани и проблемна кожа!

код 51352

1220 лв.

Уникална старинна рецепта с 10 алпийски билки, екстракт от конски кестен и лозови листа!
Активни съставки: ментол, масло от листа на евкалипт, камфор; екстракти от лайка, маточина,
конски кестен, червени лозови листа, бял равнец, бял имел, феникули (резене), хмел и валериана.
Подходящ е при: разширени вени, уморени и отекли крака, синини, мускулни болки, артрит,
ревматизъм и др. Успокоява болката и напрежението, стимулира циркулацията на кръвта, има
охлаждащ ефект, хидратира тъканите и оставя чувство на облекчение. Подобрява подвижността
на ставите и има противовъзпалителен ефект. Подходящ е за масажи на цялото тяло. Нанася се с
енергични масажни движения. След употреба се усеща лекота и свежест!
Екстрактът от червени лозови листа е ефикасно средство за премахване на симптомите на
хроничната венозна недостатъчност, потиска болката и чувството за тежест в краката, подобрява
еластичността на кръвоносните съдове. Дивият кестен още от древността е известен като аналгетик с мощно противовъзпалително действие. Богат е на ескулин – вещество, което тонизира
„чупливите“ вени, намалява тяхната проницаемост, прави ги по-еластични и по-здрави. Аесцинът в
екстракта от див кестен намалява кръвната съсирваемост, т.е. опасността от образуване на тромби,
предотвратява насъбирането на течност и подобрява венозния тонус. Ментол - охлажда и облекчава
уморени и отекли крака. Евкалипт - освежаващо, успокояващо, противовъзпалително, облекчаващо
при мускулни и артритни болки. Камфор - антисептично, бактерицидно, стимулиращо. Лайка
- антисептично, успокояващо. Маточина - срещу бактериални и гъбични инфекции.Бял равнец срещу кожни раздразнения. Бял имел - подобрява кръвообращението, действа упокоя-ващо при
отоци и ставни заболявания. Феникули (резене) - противовъзпалително и подхранващо, облекчава
мускулни и ревматични болки. Хмел - срещу отоци,синини, язви, рани по кожата. Валериан успокояващо при мускулни спазми и ревматични проблеми. Уреята притежава свойството да
задържа вода в роговия слой на кожата и подпомага заздравяването при суха и наранена кожа.

Конски гел-балсам с люти чушки - 500 мл

код 51356
46

1260 лв.

Уникална старинна рецепта с 10 алпийски билки и екстракт от чили!
Действие: Изключително ефикасен при болезнени стави, спазми в мускулите и хронична болка в
гърба. Също така помага при натъртвания, отоци, ревматизъм, наранявания и травми. Осигурява
допълнителен комфорт по време на масаж, поради приятния си затоплящ ефект. Екстрактът от
чили е забележително ефективен в борбата с болката поради своята активна съставка капсаицин.
Външното приложение на капсаицин предизвика отговор от страна на ендорфина, който може да
помогне за блокирането рецепторите за болка. Това го прави изключително полезен за тези, които
страдат от болезнени състояния като артрит, мускулни крампи или дори невропатична болка.

Крем с лечебна кал и евкалипт - 250 мл

Класическа рецепта за крем с лечебна кал и евкалипт, който загрява приятно!
Активни съставки: лечебна кал, екстракт от евкалипт, екстракт от чили(капсаицин).
Действие: Лечебната кал (торф) по естествен начин подхранва и поддържа кожата благодарение на съдържанието на микроелементи и минерални вещества. Също така
подпомага регенерацията на тъканите. Евкалиптът действа освежаващо, успокояващо,
противовъзпалително, облекчаващо при мускулни и артритни болки. Външното приложение
код 51350 на капсаицин предизвика отговор от страна на ендорфина, който може да помогне за
блокирането рецепторите за болка. В комбинация трите съставки имат загряващо действие,
което прави кремът подходящ при проблеми с опорно-двигателния апарат, мускулни болки
00
лв. и нервно напрежение. Подходящ е след тежки физически натоварвания. Успокоява болката.
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Флуид с алпийски клек - 250 мл

код 51354

1370 лв.

Класическа рецепта със съдържание на масло от алпийски клек, камфор, ментол!
Действие: Маслото от алпийски клек прониква дълбоко, облекчава схващанията и бързо
отстранява болките в ставите и мускулите. Повлиява основните признаци на възпалението отока, болката, затоплянето, нарушения тонус на съдовете и помага за бързото нормализиране на
функциите. Има противовъзпалително действие, което повлиява добре при ревматизъм, артрит,
артроза, болки в коленете, кръста и гърба. Камфорът има антисептично, бактерицидно, стимулиращо действие. Ментолът охлажда и облекчава уморени и отекли крака. Флуидът е ефективен при
мускулни и ставни болки, схващания и контузии, с грижа за кожата. Подходящ е и при натоварвания
от спортен и битов характер, при възпаления и разтягания на стави и мускули, при навяхвания и
контузии. Може да се прилага няколко пъти на ден, като има и хидратиращ ефект върху кожата.

Флуид с арника - 250 мл

Класическа рецепта със съдържание на екстракт от арника, масло от алпийски клек, камфор, ментол!
Действие: Арниката е известна с противовъзпалителното си и болкоуспокояващото си действие.
Маслото от алпийски клек прониква дълбоко, облекчава схващанията и бързо отстранява
болките в ставите и мускулите. Повлиява основните признаци на възпалението - отока, болката,
код 51355
затоплянето, нарушения тонус на съдовете и помага за бързото нормализиране на функциите. Има
противовъзпалително действие, което повлиява добре при ревматизъм, артрит, артроза, болки в
50
лв.
коленете, кръста и гърба. Камфорът има антисептично, бактерицидно, стимулиращо действие.
Ментолът охлажда и облекчава уморени и отекли крака. Флуидът е подходящ при мускулни и
ревматични болки, артрит, скованост на ставите, шипове, схващания, при мускулни спазми след
обездвижване. Намалява болката и отока след спортни травми, изкълчване, натъртване и др. 47
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Конски гел-балсам с алпийски билки, кестен и лозови листа - 250 мл

Fresh Juice - душ-гелове за свежест и грижа

Fresh Juice е серия подхранващи и хидратиращи душ гелове, чиято широка
гама от аромати съблазнява сетивата. При взимане на душ или вана нежната
кремообразна консистенция обгръща тялото както с познати, така и с екзотични
аромати на плодове, масла и подправки. Активните съставки действат не само
на обонянието, но също така почистват, подхранват, тонизират, регенерират и
подмладяват кожата, като възстановяват повърхностния слой при прекалено
суха кожа! Освен основните 2 активни съставки, всеки душ гел съдържа
още Комплекс от витамини и масла: витамин В3 и витамин Е, пантенол, биотин,
млечни киселини, масло от фъстъци, масло от слънчогледови семки, вода от
хамамелис (вирджински орех), вода от цветове на арника. Водите от хамамелис
и от арника се приготвят чрез дестилация на пара на цветовете на растенията.
Комплексът от витамини и масла спомага за запазването на младостта на кожата.

Регенериращ душ гел
с авокадо и оризово
мляко 500 мл

48

Тонизиращ душ гел
с драконов плод и
макадамия 500 мл

Освежаващ душ гел
с лимонова трева и
ванилия 500 мл

Хидратиращ душ
гел с маракуя и
магнолия 500 мл

Стягащ душ гел с личи
и малина 500 мл
код 84104

код 84105

845 лв.

845 лв.

Перфектно почиства кожата, подхранвайки я. Екстрактите от ароматна малина и личи имат стягащо действие. Комплексът от витамини
и масла я оставя мека и деликатна. Има съблазнителен аромат,
напомнящ за красотата и хармонията на страната на изгряващото
слънце. Личи - плодовете му са символ на романтика, богат на енергията Ян, съдържа витамин С, магнезий, калций, фосфор и калий.

Енергизиращ душ
гел с мандарина и
авапухи 500 мл

Идеално почиства и тонизира кожата, придавайки
й допълнителна гладкост. Екстрактите от маракуя
и магнолия поддържат красотата и свежестта на
кожата. Комплексът от витамини и масла, заедно
с хидратиращо масло от шеа, подобряват нейната
плътност и еластичност. Ароматът е свеж и екзотичен.

Омекотяващ душ
гел гел с пъпеш и
лимон 500 мл

Подхранващ душ гел
с шоколад и ягода
500 мл

код 84101

код 84102

код 84103

код 84106

код 84107

код 84108

845 лв.

845 лв.

845 лв.

845 лв.

845 лв.

845 лв.

Нежно почиства, успокоява и овлажнява кожата. Екстрактът от авокадо,
в комбинация с хидратиращото
оризово мляко, омекотяват и регенерират кожата. Убедителен и
деликатен аромат, атмосфера на
екзотична мистерия, донесена от
вятъра на Мексико - родината на
авокадото.

Почиства, тонизира и подхранва
кожата. Екстракът от питая или
екзотичното растения, познато още
като драконов плод, дава на кожата
енергия, сила и блясък. Маслото от
макадамия, оставя приятно усещане
за мекота и комфорт. Вдъхновяващ
аромат, пълен с енергия на красива
атмосфера с австралийски характер.

Душ гелът с лимонова трева и
ванилия чудесно почиства и
овлажнява кожата. Романтичните
съставки екстракт от ванилия
и етерично масло от лимонова
трева, оставят кожата нежна и
привлекателна. Вълнуващите аромати са идеален завършек на тази
индийска приказка.

Идеално почиства и омекотява кожата,
без да я изсушава, като подобрява
нейната здравина. Екстрактите от
мандарина и авапухи (див хавайски
джинджифил) енергизират кожата и
я оставят мека и свежа. Комплексът от
витамини и масла я укрепва и подобрява нейната хидратация. Ароматът е
хавайски летен.

Нежно почиства кожата, а екстрактите от пъпеш и лимон се
грижат тя да остане гладка и мека.
Комплексът от витамини и масла,
с помощта на маслото от жожоба
подобряват нейната здравина и
еластичност. С приятен, свеж и
тонизиращ аромат.

Нежно почиства, като оставя кожата
мека и хидратирана. Екстрактите
от какаови зърна и ягоди я правят
еластична. Маслото от австралийска
макадамия оставя впечатлението за
кадифена мекота и еластичност при
допир. Комплексът от витамини и масла
запазват свежестта и младостта на кожата. Изкусителен аромат на шоколад. 49

Fresh Juice - душ-гелове за свежест и грижа

Свежест и грижа!

Dr.Sante Серия за коса с макадамия

Възстановяваща маска
за коса с макадамия 300 мл

Възстановяващ шампоан
за коса с макадамия 250 мл

Възстановяващ балсам
за коса с макадамия 200 мл
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Ефективно почиства и възстановява косата, особено
слабата и изтощена коса. Нежно почиства косата от
остатъците от стилизиращи средства, възстановява
приятната лекота и я подготвя за по-нататъшни
регенеративни терапии. Прави я копринено мека и
възстановява блясъка, оставя невидим филм, който
я предпазва от негативните въздействия на околната
среда. Не съдържа SLES, SLS и парабени.

код 84403

Възстановяващ спрей
за коса с макадамия 150 мл
код 84404

код 84401

750 лв.

Улеснява разресването и възстановява косата, особено
слабата и изтощена коса. Прави я копринено мека и
възстановява блясъка, оставя невидим филм, който я
предпазва от негативните въздействия на околната среда.
Не съдържа парабени и минерални масла.

код 84402

800 лв.
Улеснява разресването и възстановява косата, особено
слабата и изтощена коса. Прави я копринено мека и
възстановява блясъка, оставя невидим филм, който
я предпазва от негативните въздействия на околната
среда. Не съдържа парабени и минерални масла.

750 лв.
Формулата подпомага възстановяването на структурата
на косата, придава й здрав и добре поддържан вид.
След нанасянето, косата става еластична и прическата
изглежда естествено. Не съдържа парабени и оцветители. Впръсква се върху чиста коса, влажна или суха
от 15-20 см. Не се отмива.

800 лв.

Възстановяващо масло
за коса с макадамия 50 мл
код 84405

1250 лв.
Улеснява разресването на косата, подсилва я и я прави
по-еластична. Прави я копринено мека и възстановява
блясъка, оставя невидим филм, който я предпазва от
негативните въздействия на околната среда. Не съдържа
парабени и минерални масла. Втрийте 1-2 капки от
маслото с ръцете си върху чиста коса, влажна или суха.
Не се отмива.
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Dr.Sante - Грижа за косата

Продуктите от серията съдържат масло от макадамия, кератин, масла от монои
и моринга. Формулата подпомага възстановяването на структурата на косата,
придава й здрав и добре поддържан вид. След нанасянето, косата става еластична
и прическата изглежда естествено.
Серията за коса с макадамия използва уникалните, възстановителни и защитни
свойства на маслото от макадамия, богато на мастни киселини, което изглажда
косата и прониква дълбоко в косъма, възстановявайки липидния слой. Маслата
от монои и моринга покриват косата с невидим филм, който я предпазва от
вредното въздействие на факторите на околната среда. Кератинът, който е
основният градивен елемент на косата, достига до участъците, които се нуждаят
от допълнително укрепване и по този начин предотвратява чупливостта и
разделянето на връхчетата. Помага да се задържи влагата в косата. Соевите
протеини подхранват косата и добавят блясък. Пшеничните протеини намаляват чупливостта на косъма над 80%.

Dr.Sante Серия за коса с арган

Регенерираща маска
за коса с арган 300 мл

Продуктите от серията съдържат масло от арган, кератин, пшенични протеини и
алое вера. Улесняват разресването на косата, регенерират косата отвътре навън,
подсилват я и я правят по-еластична и намаляват значително заплитането и
чупенето на косъма.

Улеснява разресването на косата, регенерира косата
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична
и намалява зна-чително заплитането и чупенето на
косъма. Не съдържа парабени и минерални масла.

код 84407

Регенериращ спрей
за коса с арган 150 мл
Регенериращ шампоан
за коса с арган 250 мл

код 84408

750 лв.
Регенерира косата отвътре и отвън, като прави косъма гладък,
мек и еластичен, като намалява значително заплитането и
чупенето на косъма. Не съдържа SLES, SLS и парабени.
код 84406

750 лв.
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Улеснява разресването на косата, регенерира косата
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична
и намалява значително заплитането и чупенето на
косъма. Не съдържа парабени и оцветители. Впръсква
се върху чиста коса, влажна или суха от 15-20 см. Не се
отмива.

800 лв.

Регенериращо масло
за коса с арган 50 мл
код 84409

1250 лв.
Улеснява разресването на косата, регенерира косата
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична и
намалява значително заплитането и чупенето на косъма.
Не съдържа парабени и минерални масла. Втрийте 1-2
капки от маслото с ръцете си върху чиста коса, влажна
или суха. Не се отмива.
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Аргановото масло овлажнява и изглажда косата, прави я лъскава, мека,
еластична, лесна за разресване и стилизиране, като същевременно я заздравява,
защитава и предпазва да е прекалено пухкава. Подхранва кожата на главата,
успокоява раздразненията. Кератинът попълва увредените зони и възстановява
косъма отвътре, като го прави гладък и блестящ. Предпазва косата от вредното
действие на околната среда. Покрива косъма с незабележим защитен филм.
Пшеничните протеини намаляват чупливостта на косъма над 80%. Алое вера е
богато на полизахариди, които защитават и хидратират косите и кожата на скалпа.

Реструктурираща маска
за коса с кератин 300 мл

Dr.Sante Серия за коса с кератин
Продуктите от серията съдържат Pro-Ceratin Complex - кератин,
аргинин и колаген. Реструктурират косата отвътре навън, подсилват
я и я правят по-еластична, намаляват значително заплитането и
чупенето на косъма.

Реструктурира косъма, улеснява разресването на
косата, подсилва я и я прави по-еластична и намалява
заплитането и чупенето на косъма. Не съдържа
парабени и минерални масла.

Реструктуриращ балсам
за коса с кератин 200 мл

Реструктуриращ шампоан
за коса с кератин 250 мл

код 84410

750 лв.
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Ефективно почиства и възстановява
косата, особено слабата и изтощена
коса. Нежно почиства косата от
остатъците от стилизиращи средства,
възстановява приятната лекота и я
подготвя за по-нататъшни регенеративни терапии. Не съдържа SLES, SLS
и парабени.

Реструктурира косъма, като го прави
гладък, мек и еластичен, намалява
значително заплитането и чупенето. Не
съдържа парабени и минерални масла.

код 84411

800 лв.

код 84412

Реструктуриращ спрей
за коса с кератин 150 мл
код 84413

750 лв.
Реструктурира косъма, улеснява разресването на
косата. Не съдържа парабени и оцветители. Впръсква
се върху чиста коса, влажна или суха от 15-20 см. Не се
отмива.

800 лв.

Реструктуриращ серум за
коса с кератин 50 мл
код 84414

1250 лв.
Съдържа кератин и бадемово масло. Особено подходящ
за суха и изтощена коса, с цъфтящи крайща. Кератинът е
основен структурен компонент на косата, който прониква,
изпълва увредените зони и възстановява косата отвътре,
което я прави еластична, гладка и лъскава. Не съдържа
парабени и минерални масла. Втрийте 1-2 капки от
маслото с ръцете си върху чиста коса, влажна или суха.
Не се отмива.
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Pro-Ceratin Complex - кератин, аргинин и колаген. Кератинът е
основен структурен компонент на косата, който прониква, изпълва
увредените зони и възстановява косата отвътре, което я прави
еластична, гладка и лъскава. Предпазва я от вредното действие
на околната среда. Покрива косъма с незабележим защитен филм.
Аргининът е аминокиселина, която укрепва и тонизира косата.
Стимулира растежа на здрава и силна коса. Колагенът осигурява
невидим слой, който укрепва, защитава и възстановява косата.

O’Herbal Серия за суха и изтощена коса

O’Herbal Серия за заздравяване на косата

Шампоан за суха
и изтощена коса 500 мл

Шампоан за заздравяване
на косата 500 мл

код 84302

1550 лв.

1550 лв.

O’Herbal - Грижа за косата

Съдържа екстракт от лен, маслиново масло
и млечни протеини. Нежно почиства сухата
и изтощена коса, прави я копринено мека и
възстановява блясъка й. Не съдържа SLES,
SLS, силикони и изкуствени оцветители.

Балсам за суха
и изтощена коса 500 мл

Балсам за заздравяване
на косата 500 мл

Маска за заздравяване
на косата 500 мл

код 84308

код 84315

код 84309

код 84316

1550 лв.

1790 лв.

1550 лв.

1790 лв.

Съдържа екстракт от лен, маслиново масло, млечна
киселина, млечни протеини и пантенол. Улеснява
разресването на сухата и изтощена коса, прави я
копринено мека и възстановява блясъка й. Не съдържа
силикони и изкуствени оцветители.
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Маска за суха
и изтощена коса 500 мл

Съдържа екстракт от корен на тръстика и сао
палмето, витамин РР. Нежно почиства, подхранва и
заздравява косата. Не съдържа SLES, SLS, силикони и
изкуствени оцветители.

Съдържа екстракт от лен, масло от шеа, млечна
киселина, млечни протеини, пантенол и глицерин.
Улеснява разресването на сухата и изтощена коса.
При редовна употреба косата става копринено мека и
възстановява блясъка си.

Съдържа екстракт от корен на тръстика и сао палмето,
витамин РР и млечна киселина. Улеснява разресването
на косата, подсилва я и я прави еластична. Не съдържа
силикони и изкуствени оцветители.

O’Herbal - Грижа за косата

код 84301

Съдържа екстракт от корен на тръстика и сао палмето,
витамин РР. Улеснява разресването на косата, подпомага растежа, подсилва я и я прави по-еластична.
При редовна употреба косата става копринено мека
и възстановява блясъка си. Не съдържа силикони и
изкуствени оцветители.
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O’Herbal Серия за боядисана коса

O’Herbal Серия за придаванена обем на косата

Шампоан
за боядисана коса 500 мл

Шампоан за придаване
на обем на косата 500 мл

код 84304

1550 лв.

1550 лв.

O’Herbal - Грижа за косата

Съдържа екстракт от мащерка, маслиново
масло, кератин и млечна киселина. Нежно
почиства косата, без да отмива пигмента,
поддържа дълбок и наситен цвета, с естествен
блясък. Не съдържа SLES, SLS, силикони и
изкуствени оцветители.

Маска за
боядисана коса 500 мл

Балсам за придаване
на обем на косата 500 мл

код 84310

код 84317

код 84311

код 84318

1550 лв.

1790 лв.

1550 лв.

1790 лв.

Балсам
за боядисана коса 500 мл

Съдържа екстракт от мащерка, маслиново масло,
кератин и млечна киселина. Улеснява разресването на
косата, поддържа дълбок и наситен цвета, с естествен
блясък. Не съдържа силикони и изкуствени оцветители.
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Съдържа екстракт от арника, кератин и
млечни протеини. Нежно почиства тънката
коса, като увеличава обема и еластичността й.
Не съдържа SLES, SLS, силикони и изкуствени
оцветители.

Съдържа екстракт от мащерка, маслиново масло,
кератин и млечна киселина. Улеснява разресването на
косата, поддържа дълбок и наситен цвета, с естествен
блясък. Не съдържа силикони и изкуствени оцветители.

Съдържа екстракт от арника, кератин и млечни протеини. Подсилва тънката коса, като увеличава обема и
еластичността й и я прави по-лесна за разресване. Не
съдържа силикони и изкуствени оцветители.

O’Herbal - Грижа за косата

код 84303

Маска за придаване на
обем на косата 500 мл

Съдържа екстракт от арника, кератин и млечни
протеини. Подсилва тънката коса, като увеличава обема
и еластичността й и я прави по-лесна за разресване.
При редовна употреба уплътнява структурата на
фината коса и укрепва кератиновия слой. Не съдържа
силикони и изкуствени оцветители.
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O’Herbal Серия за мазна коса

код 84306

Шампоан
за мазна коса 500 мл

Шампоан за къдрава и
непокорна коса 500 мл
код 84307

1550 лв.
Съдържа екстракт от хмел, маслиново масло и
млечни протеини. Нежно почиства къдравата
коса, без да я заплита, като придава на къдриците еластичност и блясък. Не съдържа SLES,
SLS, силикони и изкуствени оцветители.

Балсам
за мазна коса 500 мл

1550 лв.

код 84314

Съдържа екстракт от мента и органична сяра. Ефективно почиства мазната коса, която запазва свеж здрав
вид през деня. Препоръчва се за ежедневна грижа. Не съдържа SLES, SLS,
силикони и изкуствени оцветители.

1550 лв.

Съдържа екстракт от мента, бяла
глина и органична сяра. Улеснява
разресването, придава на косата
здрав вид. Не съдържа силикони и
изкуствени оцветители.

O’Herbal - Грижа за косата

O’Herbal Серия за ежедневна употреба
Балсам за къдрава и
непокорна коса 500 мл
код 84313

код 84320

1550 лв.

1790 лв.

Съдържа екстракт от хмел, маслиново масло и млечни
протеини. Улеснява разресването, прави къдравата и
непокорна коса мека и еластична. Не съдържа силикони
и изкуствени оцветители.

60

Маска за къдрава и
непокорна коса 500 мл

Съдържа екстракт от хмел, маслиново масло и млечни
протеини. Улеснява разресването, прави къдравата
и непокорна коса мека и еластична. Хидратира в
дълбочина и намалява негативните ефекти свързани
с разресването на косата, особено при стилизиране и
сушене. Не съдържа силикони и изкуствени оцветители.

Шампоан
за ежедневна
употреба 500 мл

Балсам
за ежедневна
употреба 500 мл

Маска
за нормална коса 500 мл

код 84305

код 84312

код 84319

1550 лв.

1550 лв.

1790 лв.

Съдържа екстракт от бреза и млечни
протеини. Нежно почиства косата,
като запазва здравия й вид и блясък.
Не съдържа SLES, SLS, силикони и
изкуствени оцветители.

Съдържа екстракт от бреза, млечна
киселина и млечни протеини. Улеснява
разресването, придава на косата блясък,
мекота и еластичност. Не съдържа
силикони и изкуствени оцветители.

Съдържа екстракт от от бреза, млечна киселина и млечни протеини.
Редовната употреба осигурява грижа
за косата, като запазва здравия й вид и
жизненост.
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O’Herbal - Грижа за косата

O’Herbal Серия за къдрава и непокорна коса

код 84218

900 лв.

Подходящ за всеки тип кожа, включително чувствителна, деликатна и склонна към
раздразнения. Почистване на лицето, шията и деколтето от грим (вкл. водоустойчив) и
замърсявания. Подходящ за хора, които носят контактни лещи.
Действие: деликатен и освежаващ гел. Нито изсушава кожата, нито изисква измиване.
Овлажнява и успокоява кожата, без да нарушава защитната й бариера. Успокоява
раздразненията и омекотява. Формата на мицеларен гел е много ефективен начин за
почистване и измиване на различен тип грим, дори водоустойчив. Синята метличина,
широко известна със своите успокояващи и изглаждащи свойства, успешно се бори
със свободните радикали. Пантенолът се грижи за оптималното ниво на влажност.
Мултифункционалният гел създава деликатен филм, укрепва еластичността и заглажда
кожата, като я предпазва от загуба на хидратация. Оставя чувство на комфорт и цялостно
по-добро състояние. Не съдържа ароматизатори и парабени.
Начин на употреба: Нанася се с памучен тампон в зоната около очите, по лицето, шията
и деколтето. Не е необходимо отмиване.

Розово масло за лице (с масло от макадамия) 30 мл

код 84201

1130 лв.

Мицеларен разтвор 3 в 1 с алое и пантенол 150 мл

код 84219
62

845 лв.

Подходящ за всеки тип кожа, включително чувствителна, деликатна и склонна към
раздразнения. Почистване на лицето, шията и деколтето от грим (вкл. водоустойчив) и
замърсявания. Подходящ за хора, които носят контактни лещи.
Действие: деликатен и освежаващ разтвор. Нито изсушава кожата, нито изисква
измиване. Овлажнява и успокоява кожата, без да нарушава защитната й бариера.
Успокоява раздразненията и омекотява. Формата на мицеларен разтвор е много
ефективен начин за почистване и измиване на различен тип грим, дори водоустойчив.
Запазва pH на сълзите. Алоето, широко известно със своите успокояващи и
регенериращи свойства, успешно се грижи и за поддържането на кожата. Пантенолът
се грижи за оптималното ниво на влажност. Мултифункционалният разтвор създава
деликатен филм, укрепва еластичността и заглажда кожата, като я предпазва от загуба
на хидратация. Оставя чувство на комфорт и цялостно по-добро състояние. Не съдържа
ароматизатори и парабени.
Начин на употреба: Нанася се с памучен тампон в зоната около очите, по лицето, шията
и деколтето. Не е необходимо отмиване.

код 84202

1300 лв.

С 10% розово масло и 89,5% масло от макадамия!
Препоръчва се за чувствителна, зряла кожа, склонна към бръчки.
Действие: Розовото масло, символ на любов, сила и красота, предпазва от преждевременно стареене на кожата. Има регенериращи, подхранващи и стягащи свойства. Двете масла,
богати на незаменими мастни киселини, линолова киселина, линоленова киселина и витамини,
подобряват регенерацията, подхранват, изглаждат бръчките и предотвратяват образуването на
нови, успокояват белезите и пигментацията, овлажняват, освежават, подобряват еластичността.
Начин на употреба: Разнесете няколко капки етерично масло в върху чиста кожа 2 пъти на ден.

Арганово масло за коса (с масло от макадамия) 30 мл

С 50% арганово масло и 49,5% масло от макадамия!
Препоръчва се за всеки тип коса.
Действие: Течното злато на Мароко, аргановото масло от Дървото на Живот, лесно се абсорбира
и подхранва скалпа и фоликулите на космите. Намалява себореята, има противовъзпалителни
и противопърхотни свойства, успокоява раздразненията. Високото съдържание на омега-6 и
омега-9 киселини възстановява структурата на косъма, укрепва го и да го защитава. Изобилието
от токофероли, полифеноли, фитостероли и сапонини подобрява неутрализирането на свободните радикали. Маслото хидратира косата, възстановява блясъка, изглажда я, улеснява разресването и стилизирането й. Прави косата здрава, мека и гъвкава, като не й позволява се пречупва.
Начин на употреба: Капки от затоплено масло се втриват в кожата на главата и се оставят да
подействат за 20-30 минути. След това се препоръчва косата да се измие с шампоан и да се
третира с балсам според типа коса. Може да се използва 1-2 пъти седмично.

Масло от камелия за кожа, коса и нокти (с масло от макадамия) 30 мл

код 84203

1300 лв.

С 15% масло от камелия и 84,5% масло от макадамия!
Подхранва и регенерира кожата, косата и ноктите и укрепва тяхната структура.
Действие: Използва се в азиатската култура от хиляди години и известно като източното
маслиново масло. Укрепва структурата на кожата, косата и ноктите, помага за поддържането на
добра хидратация. Маслото от камелия съдържа много полезни ненаситени мастни киселини,
като олеинова и линолова киселина. Богато е на полифеноли. Подхранва и регенерира кожата,
косата и ноктите и укрепва тяхната структура. Поддържа необходимото ниво на влажност.
Начин на употреба: Нанася се след взимане на вана или душ, след слънчеви бани, след къпане
в басейн или море, след сауна. Предпазва косата от вредното въздействие на слънцето и
успокоява кожни раздразнения, причинени от прекомерно излагане на слънце.
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Vis Plantis - Грижа за лицето и тялото

Vis Plantis - Грижа за лицето и тялото

Мицеларен гел 3 в 1 с метличина и пантенол 150 мл

код 84207

1400 лв.

Активни съставки: Съдържа 0,5% катрани кора на бреза - течна активна съставка
- естествена, кафява, гъста, мазна, с характерен аромат, придобита чрез суха
дестилация на кора на бреза, известна от векове с ефекта си при подпомагане при
тези проблеми на кожата.
Подходящ при следните проблеми на скалпа на главата: псориазис, себореен
дерматит, мазен пърхот, мазна коса.
Действие: Деликатен шампоан с добри миещи свойства, богат на овлажнители
- бетаин, глицерол и пантенол. Не съдържа SLS, SLES, оцветители, парабени и
ароматизатори. Има специфичен лекарствен мирис. Когато се използва редовно,
укрепва косата, постепенно регулира мастните жлези, намалява омазняването
на косата, намалява пърхота и предотвратява неговото повторно появяване,
подобрява хидратацията на кожата на скалпа и тя става по-малко склонна към
сърбеж. Бетаинът и глицеринът от растителен произход хидратират и подпомагат
еластичността на епидермиса, улесняват ексфолиацията. Пантенолът увеличава
синтеза на липиди, укрепва защитната бариера, овлажнява, успокоява, има
противосърбежен ефект. Косата след измиване е гладка, лесна за разресване и
оформяне, подхранена и блестяща.
Начин на употреба: Нанесете равномерно шампоана върху мокра коса, втрийте
с леки масажни движения, после изплакнете с вода. Повторете, ако е необходимо.
Използвайте 3 пъти седмично. Преди употреба направете тест върху малка област
от кожата.

Действие: Деликатен душ гел, богат на подхранващи съставки - бетаин, глицерин, масло от бразилски орех и
пантенол. Не съдържа оцветители, парабени и ароматиразтори. Има специфичен лекарствен мирис. Когато се
използва редовно, намалява лющенето на кожата, подобрява хидратацията й и тя става по-малко склонна към
сърбеж. Бетаинът и глицеринът от растителен произход хидратират и подпомагат еластичността на епидермиса,
улесняват ексфолиацията. Пантенолът увеличава синтеза на липиди, укрепва защитната бариера, овлажнява,
успокоява, има противосърбежен ефект.лесна за разресване и оформяне, подхранена и блестяща.
Начин на употреба:
Изсипете малко от душ гела в ръката си и намажете цялото тяло с леки движения. После изплакнете с вода.

Регенериращ крем за лице
с катрани от кора на бреза 50 мл
Активни съставки: Съдържа 0,5% катрани кора на бреза - течна активна съставка естествена, кафява, гъста, мазна, с характерен аромат, придобита чрез суха дестилация
на кора на бреза, известна от векове с ефекта си при подпомагане при тези проблеми
на кожата.
Подходящ при следните проблеми на кожата: псориазис, себореен дерматит.
Действие: Деликатен крем, богат на подхранващи съставки - бетаин, глицерол, уреа,
маслиново и ленено масло, витамини А и Е, алантоин и пантенол. Не съдържа
оцветители, парабени и ароматиразтори. Има специфичен лекарствен мирис. Когато се
използва редовно, намалява лющенето на кожата, подобрява хидратацията й и тя става помалко склонна към сърбеж. Бетаинът и глицеринът от растителен произход хидратират
и подпомагат еластичността на епидермиса, улесняват ексфолиацията. Пантенолът
увеличава синтеза на липиди, укрепва защитната бариера, овлажнява, успокоява, има
противосърбежен ефект. Уреа - омекотява и регенерира. Маслиново масло - подобрява
състоянието на хидро-липидната бариера, запечатва междуклетъчните пространства.
Лененото масло е богато на омега 3-6-9 мастни киселини и възстановява защитната
мантия на кожата. Витамин А подпомага обновяването на кожата, изглажда и стяга.
Витамин Е засилва защитната бариера, предпазва от свободните радикали.

Душ гел с катрани от кора на бреза 300 мл

код 84208
64

1445 лв.

Активни съставки: Съдържа 0,5% катрани кора на бреза - течна активна съставка
- естествена, кафява, гъста, мазна, с характерен аромат, придобита чрез суха
дестилация на кора на бреза, известна от векове с ефекта си при подпомагане при
тези проблеми на кожата.
Подходящ при следните проблеми на кожата: псориазис вулгарис, себореен
дерматит и други дерматози с десквамация на епидермиса.

код 84209

13

00

лв.

Начин на употреба: Нанесете тънък слой върху почистена кожа с леки движения.
Преди употреба направете тест върху малка област от кожата.
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Шампоан за коса и скалп с катрани от кора на бреза 300 мл

Vis Plantis Серия за тяло със секрет от охлюв

Серията се препоръчва за: кожа с ранни бръчки, видими признаци на стареене, сухота, грапавост, неравномерен цвят, при
загуба на свежест, блясък, еластичност и стегнатост. Кремовете и серумът въздействат въз основа на филтрат от секрет на
охлюв (2%/4% за серума) от вида Helix Aspersa, който подмладява кожата по най-различни начини. Филтратът от секрет на
охлюв - силен, пълноценен, добре балансиран, оригинален, стандартизиран комплекс от биоактивни компоненти. Извлечен
от слуз, секретирана от охлюви. Улеснява бързото възстановяване на увредена кожа. Съдържа високи нива на протеини, алантоин,
витамин А, С, Е, мукополизахариди, колаген, еластин, протеолитични ензими, алфа хидрокси киселини. Стимулира регенерацията на
кожата, като създава защитен слой върху нея, като не пропуска влагата от нея да се изпари, но в същото време пропуска въздух, за да
може тя да диша. Едно от най-новите открития в козметологията с много широк спектър от клинично доказан ефект. Допълнителни
активни съставки: масло от макадамия, масло от семки на памук, масло от шеа, арганово масло - осигуряват постоянно ниво на
хидратация и имат успокояващ ефект; витамин Е - регенерира клетките и се бори със свободните радикали; пантенол, глицерин изглаждат и успокояват, като подпомагат за намаляване на загубите на вода; аромати, без алергени. Не съдържат парабени.

Подмладяващ дневен крем
със секрет от охлюв 50 мл

Подмладяващ нощен крем
със секрет от охлюв 50 мл

Подмладяващ серум
със секрет
от охлюв 30 мл

код 84212
код 84210

2300 лв.

код 84211

2300 лв.

28

70

лв.

За по-добър ефект е препоръчително да се използват всички продукти от серията. Лицето и шията трябва да се почистят след
това се нанася серума и накрая дневния крем сутрин или нощния крем вечер.
Ефекти при употреба на серията: Забавя стареенето на кожата и ускорява обновяването й. Предпазва от преждевременни
бръчки, има лифтинг ефект, подобрява формата на лицето. Намалява фините бръчки и дълбоките линии. Стимулира синтеза
на колаген и еластин, укрепва поддържащите влакна в кожата, стяга и подобрява еластичността й. Интензивно овлажнява,
успокоява и подхранва. Внимателно ексфолира, разкривайки по-млад и по-здрав слой на епидермиса. Изсветлява
оцветяванията, добавя блясък. Възстановява липидния баланс, укрепва защитната бариера на кожата. Предпазва от
раздразнения, външни фактори и свободни радикали. Прави кожата гладка и кадифено мека на допир. Добавя блясък и
енергия, осигурява комфорт през целия ден. Лицето изглежда много по-младо.
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Овлажняващ лосион за тяло със секрет от охлюв 500 мл

код 84213

1500 лв.

Бързо и ефективно облекчава суха, груба, лющеща се и чувствителна кожа, лишена от мекота
и елатичност.
За красива кожа, добре хидратирана и с елегантен аромат, постигната благодарение на този
иновативен, богат лосион с въздействие въз основа на филтрат от секрет на охлюв Poly-Helixan
от вида Helix Aspersa, който подмладява кожата по най-различни начини. Филтратът от секрет на
охлюв - силен, пълноценен, добре балансиран, оригинален, стандартизиран комплекс от биоактивни
компоненти. Извлечен от слуз, секретирана от охлюви. Улеснява бързото възстановяване на увредена
кожа. Съдържа високи нива на протеини, алантоин, витамин А, С, Е, мукополизахариди, колаген,
еластин, протеолитични ензими, алфа хидрокси киселини. Стимулира регенерацията на кожата, като
създава защитен слой върху нея, като не пропуска влагата от нея да се изпари, но в същото време
пропуска въздух, за да може тя да диша. Едно от най-новите открития в козметологията с много
широк спектър от клинично доказан ефект. Допълнителни активни съставки, които въздействат
благоприятно на кожата: масло от макадамия, масло от шеа, натриев хиалуронат, пантенол, екстракт
от зелен чай, глицерин, витамин Е; аромати, без алергени. Не съдържа парабени, оцветители и PEG.

Подмладяващ лосион за тяло
със секрет от охлюв 500 мл

Подхранващ лосион за тяло
със секрет от охлюв 500 мл

код 84214

код 84215

1500 лв.

1500 лв.

Бързо и ефективно облекчава суха, груба, лющеща се и
чувствителна кожа, лишена от мекота и елатичност. За
красива кожа, подмладена, хидратирана и с елегантен
аромат, постигната благодарение на този иновативен,
богат лосион с въздействие въз основа на филтрат от
секрет на охлюв Poly-Helixan от вида Helix Aspersa,
който подмладява кожата по най-различни начини (виж
текста по-горе).

Подпомага липидното подновяване на кожата,
осигурява по-добър синтез на колаген и еластин,
подобрява плътността на кожата. За еластична,
мека и жизнена кожа с аромат на роза, постигната
благодарение на този иновативен, богат лосион с
въздействие въз основа на филтрат от секрет на охлюв
Poly-Helixan от вида Helix Aspersa, който подмладява
кожата по най-различни начини (виж текста по-горе).
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Vis Plantis Серия за лице със секрет от охлюв

Антицелулитен лосион за тяло със секрет от охлюв 500 мл

код 84216

2080 лв.

Body3 ComplexTM - специфична комбинация от непреработено природно масло от шеа,
екстракт от семена на авокадо и бентонит, с тройно действие върху: целулит, стрии и липсата
на стегнатост. Има локализиран отслабващ ефект, ускорява намаляването на мастната тъкан,
намалява портокаловата кожа. Печели Награда за иновации през 2012 г. на панаир в Банкок.
Филтратът от секрет на охлюв Poly-Helixan - силен, пълноценен, добре балансиран,
оригинален, стандартизиран комплекс от биоактивни компоненти. Извлечен от слуз,
секретирана от охлюви. Улеснява бързото възстановяване на увредена кожа. Съдържа
високи нива на протеини, алантоин, витамин А, С, Е, мукополизахариди, колаген, еластин,
протеолитични ензими, алфа хидрокси киселини. Стимулира регенерацията на кожата.

Лосион за тяло против стрии със секрет от охлюв 500 мл

код 84217
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2080 лв.

Специална формула за подобряване състоянието на стриите - намаляване на техния размер,
дълбочина и изравнява цвета. Лосионът спомага и за увеличаване на кожната плътност,
здравина и мекота, както и за стягането й. Стриите стават по-хомогенни и по-малко видими.
Изследванията показват изсветляване на тена на кожата с 6% след 4 седмици на приложение.
Кожата става еластична и по-устойчивива на разтягане. Съдържа Body3 ComplexTM и PolyHelixan, масло от шеа, масло от памук, масло от авокадо, витамин Е, пантенол; аромати, без
алергени. Не съдържа парабени, оцветители и PEG. За красива кожа и елегантна фигура при
режими на отслабване и антицелулитни процедури, отговаря на очакванията на жените с
прекомерна мастна тъкан и симптоми на целулит, стрии и отпуснатост на кожата.
Начин на употреба: Нанасяйте редовно сутрин и вечер в областите, податливи на развитие на
стрии или с вече съществуващи такива. Масажирайте зоните с движение отдолу нагоре, като
внимателно втривате лосиона с кръгови движения на корема, ханша, бедрата и задните части.
По време на бременност избягвайте енергичен масаж, разтягане на кожата и механичен натиск
върху корема.

Vis Plantis Серия за лице със змийски пептиди
Серията се препоръчва за: кожа 25+ с мимически бръчки, която е изтощена, уморена, с видими линии, изискващи стягане
и подмладяване. Кремовете и серумът въздействат въз основа на безопасно, био-технологично създаден, биомиметичен
мио-релаксиращ трипептид myo-relaxing tripeptide (2%/4% за серума) с ниска молекулна маса, който помага на лицевите
мускули да се отпускат по време на честите мимически движения и по този начин предотвратява образуването на бръчки. Пептидът
имитира ефектите от Waglerin-1, естествен пептид, намиращ се в отровата на змията. Допълнителни активни съставки: арганово
масло, масла от семки на памук и дамаска роза - овлажняват, успокояват и подхранват; бетаин от растителен произход и пантенол
- интензивно овлажняват; Витамин Е - регенерира и подхранва кожата, бори се със свободните радикали; аромати, без алергени.
Не съдържат парабени.

Дневен крем против
бръчки със змийски
пептиди 50 мл

Нощен крем против
бръчки със змийски
пептиди 50 мл

Серум против
бръчки със змийски
пептиди 30 мл

код 84204

код 84205

код 84206

2300 лв.

2300 лв.

3450 лв.

За по-добър ефект е препоръчително да се използват всички продукти от серията. Лицето и шията трябва да се почистят, след
това се нанася серума и накрая дневния крем сутрин или нощния крем вечер.
Ефекти след 4 седмична употреба:
100% от изследваните потребители потвърдиха, че бръчките стават по-плитки,
фините бръчки са спокойни и тяхната видимост е намалена, същото се отнася и за по-дълбоките бръчки;
изглаждането на бръчките е подобрило еластичността и плътността на кожата, помагайки за подобряване на контурите на
лицето, а също така има и лифтинг ефект на благоприятно забавяне на процеса на стареене на кожата;
кожата е получила продължително и интензивно хидратиране, подхранване и възстановяване на липидния слой;
кожата става еластична и защитена от въздействието на неблагоприятни външни условия;
кожата придобива здравословен, хомогенен цвят, става сияйна, пълна с енергия и придобива по-млад вид,
оставят кадифено усещане за комфорт и удоволствие, успокояват и регенерират.
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Многофункционалнa подкрепа за превенция и намаляване на признаците на целулит, стрии
и отпуснатост на кожата. Изследванията показват намаляване на целулита с 35% средно
след 4 седмици на приложение. Намаляването на мазнините благоприятно моделира цялото
тяло и подобрява контура му. Подходящ за всяка възраст и всеки тип кожа. Съдържа Body3
ComplexTM и Poly-Helixan, масло от шеа, масло от памук, масло от авокадо, витамин Е,
пантенол; аромати, без алергени. Не съдържа парабени, оцветители и PEG. За хубава и елегантна
фигура при режими на отслабване и антицелулитни процедури, отговаря на очакванията на
жените с прекомерна мастна тъкан и симптоми на целулит, стрии и отпуснатост на кожата.
Начин на употреба: Енергично втривайте в кожата, където има целулит и излишни мазнини
по тялото. За най-добри резултати използвайте редовно сутрин и вечер. За по-ефективно
проникване на съставките, се препоръчва да се използва периодично ексфолиант за тяло.

Серията се препоръчва за: кожа, която е уморена, суха, чувствителна, 30+, с необходимост от предотвратяване и забавяне
появата на бръчки, увеличаване на плътността на горния слой и стягане. Също и при: уморена зряла кожа, с бръчки, с нужда
от подмладяване, състоящо се в намаляване на бръчките, лифтинг, изравняване на цвета, увеличаване на плътността на
кожата, успокояване, възвръщане на свежестта и блясъка. Мощен комплекс от 3 компонента: ретинол, аденозин и
секрет от охлюв. Повишава плътността и еластичността на кожата, възстановява хармонията на контура на лицето и изсветлява
пигментните петна. Иновативната комбинация на ретинол и аденозин е една от най-ефективните с доказан клиничен ефект. Тя
се бори с признаците на стареене на клетъчно ниво. Ретинолът - витамин А в чиста форма, стимулира регенерацията и нормалния
растеж на епителните клетки, нормализира процеса на съзряване на епидермиса и повишава неговата кератоза. Аденозинът
стимулира фибробластите и синтеза на колаген и еластин във влакната на кожата. Фибробластите увеличават производството на
хиалуронова киселина, която осигурява на кожата адекватна хидратация. Филтратът от секрет на охлюв (2%) - силен, пълноценен,
добре балансиран, оригинален, стандартизиран комплекс от биоактивни компоненти. Съдържа високи нива на протеини, алантоин,
витамин А, С, Е, мукополизахариди, колаген, еластин, протеолитични ензими, алфа хидрокси киселини. Стимулира регенерацията на
кожата. Допълнителни активни съставки: масло от макадамия, масло от семки на памук, масло от шеа, арганово масло - осигуряват
постоянно ниво на хидратация и имат успокояващ ефект; витамин Е - регенерира клетките и се бори със свободните радикали;
пантенол, глицерин - изглаждат и успокояват, като подпомагат за хидратиране; аромати, без алергени. Не съдържат парабени.

Дневен крем против бръчки
с ретинол 50 мл

код 84223

2300 лв.

Нощен крем против бръчки
с ретинол 50 мл

код 84224

2300 лв.

Серум
против бръчки
с ретинол 30 мл

Vis Plantis Успокояваща серия за чувствителна кожа
Серията се препоръчва за: чувствителна кожа, склонна към раздразнения, причинени от влиянието на вредни външни
фактори, особено UV радиация и дразнещи детергенти. Активно и дълбоко овлажнява. Намалява зачервяванията,
омекотява и изглажда. Тествана под наблюдението на дерматолози върху група от хора с чувствителна кожа. Екстрактът
от овес - растението е известно с успокояването на чувствителна кожа още преди 2000 г. пр.н.е., описана от Хипократ, бащата на
медицината, и признато в различни култури по целия свят като средство против раздразнения. Физиологично и противоалергично
действие. Съдържа висококачествени влакна, наречени бета-глюкани, способни да проникват дълбоко в кожата и да стимулират
клетъчното обновяване. Успокоява раздразненията, повишава устойчивостта и регенерацията на кожата. Клиничните изследвания
потвърждават намаляване на зачервяването, причинено от различни фактори, включително от UV лъчи. Овлажнява и има
противобръчков ефект. Стимулира фибробластите да произвеждат поддържащия слой от колаген, намалява фините бръчки.
Подобрява еластичността на кожата и стегнатостта й. Екстрактът от синя метличина, широко известен със своите успокояващи
и изглаждащи свойства, успешно се бори със свободните радикали. Има стягащо и омекотяващо действие. Свива и укрепва
капилярите. Богат на натурални активни вещества, флавоноиди и антоцианини, а също и на пектин, минерални соли, органични
киселини и витамин С. Допълнителни активни съставки: масла от маслина, роза, шеа и лен - интензивни омекотяващи и
подхранващи свойства; витамин Е - овлажнява и подхранва, бори със свободните радикали; глицерин – подпомага хидратирането;
алантоин – успокоява и участва активно в процеса на регенерация. Аромати, без алергени. Не съдържа парабени.

Деликатен гел
за почистване
на чувствителна
кожа 300 мл

Успокояващ дневен
крем за чувствителна
кожа 50 мл

Успокояващ нощен
крем за чувствителна
кожа 50 мл

Успокояващ серум
за чувствителна
кожа 30 мл

код 84225

код 84229

код 84226

код 84227

код 84228

3450 лв.

1500 лв.

2150 лв.

2150 лв.

2870 лв.

За по-добър ефект е препоръчително да се използват всички продукти от серията. Лицето и шията трябва да се почистят след
това се нанася серума и накрая дневния крем сутрин или нощния крем вечер.
Ефекти след 4 седмици: 100% от участниците в изследването потвърждават: намаляване на бръчките, подмладяване и
лифтинг ефект (повдигане и стягане на кожата). Фините линии и дълбоките бръчки са значително намалели. Лицевият контур
се подобрява. Кожата е подмладена, тонизирана и еластична. Кожата е дълбоко подхранена, отпочинала, спокойна и сияйна.
Кожата е перфектно хидратирана и защитена от солиден липиден слой. Петната и обезцветяването систематично намаляват и
70 изчезват, а тенът се изравнява. Серията се понася много добре от кожата.

При чувствителна коже е препоръчително да се използват всички продукти от серията, за да може да се възстанови кожата.
Лицето и шията се почистват с деликатния гел (сутрин и вечер), след това се нанася серума и накрая дневния/нощния крем.
Ефекти след 4 седмици: Бързо облекчение и намаляване на раздразненията. Намаляване на сърбеж, парене или повишено
напрежение по кожата. Подобряване на толерантността на кожата. Укрепване на хидро-липидния баланс на епидермиса.
Възстановяване на защитната бариера. Значително подобрение в хидратацията. Намаляване на дълбочината на бръчките,
изглаждане на кожата. Подобряване на твърдостта и еластичността. Забавяна на процесите на стареене.
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Vis Plantis Серия за лице с ретинол

Vis Plantis Серия за ръце с годжи
Крем-маска за ръце с годжи 300 мл

Vis Plantis - Грижа за лицето и тялото

С натурални активни съставки. Успокояват раздразненията. Изграждат защитен филм. Кожата
става гладка и мека, а ръцете и ноктите - отлично поддържани. Екстрактът от годжи бери е
богат на аминокиселини, полизахариди, антиоксиданти и микроелементи и осигурява на кожата
енергия и добро подхранване. Съдържат секрет от охлюв, който интензивно регенерира и
запазва на младостта на кожата. Имат приятен аромат. Формулата се допълва от: уреа (за
маската 4%), пантенол, масло от шеа и маслини, витамини А и Е.

код 84230

1530 лв.

Балсамът регенерира,
овлажнява, подмладява
и успокоява кожата на
ръцете. Подсилва нокътните плочки. Нанесете
толкова често, колкото е
необходимо на ръцете.

Маската е с консистенция като кадифе и
чувствен аромат за регенериране на увредена,
груба, суха и напукана кожа на ръцете.
Подсилва нокътните плочки. За да се подсили
ефекта, нанесете по-дебел слой от маската
върху ръцете си, сложете памучни ръкавици
и ги носете в продължение на 30 минути през
деня или ги оставете на ръцете за през нощта.

Всички гелове от серията съдържат млечна киселина и екстракт от дъбова кора, които са с доказано действие в сферата
на интимната хигиена. Подсилват функционирането на „добрата” бактериална микрофлора, спомагат за поддържането
й в естествено физиологично равновесие. Също така успокояват раздразненията, сърбежа и паренето. След употреба
оставят усещане за комфорт и свежест. Имат рН около 5.2, в съответствие с рН на интимните зони. Използваните аромати
са без алергени, специално създадени за интимна хигиена. Препоръчват се от дерматолози и гинеколози, както за жени с
повишена склонност към възпаления, така и за жени след раждане. Удобни и лесни за употреба.

код 84220
код 84231

код 84232

1530 лв.
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1530 лв.

Екстрактът от лайка има защитни свойства, успокоява
раздразненията и сърбежа, подпомага възстановяването.
Гелът съдържа пантенол и глицерин, които имат хидратиращо
действие.

1630 лв.

Vis Plantis Серия за ръце с акаи

Крем-балсам за ръце с акаи 300 мл

Интимен гел
с дъбова кора
и лайка 500 мл

Крем-маска за ръце с акаи 300 мл

С натурални активни съставки. Успокояват раздразненията. Изграждат защитен филм. Кожата
става гладка и мека, а ръцете и ноктите - отлично поддържани. Екстрактът от акаи, с произход
от Амазония, е богат източник на въглехидрати, олеинова киселина, полифеноли, протеини,
витамини и микроелементи. Заедно с екстракта от дива къпина, изсветлява петната и изравнява
обезцветяванията. Съдържат секрет от охлюв, който интензивно регенерира и запазва на
младостта на кожата. Имат приятен аромат. Формулата се допълва от: уреа (за маската 4%),
пантенол, масло от шеа и маслини, витамини А и Е.
Маската е с консистенция като кадифе и
Балсамът регенерира,
чувствен аромат за регенериране на увредена,
овлажнява, подмладява
груба, суха и напукана кожа на ръцете.
и успокоява кожата на
Подсилва нокътните плочки. За да се подсили
ръцете. Подсилва нокътефекта, нанесете по-дебел слой от маската
ните плочки. Нанесете
върху ръцете си, сложете памучни ръкавици
толкова често, колкото
и ги носете в продължение на 30 минути през
е необходимо на ръцете.
деня или ги оставете на ръцете за през нощта.

Интимен гел
с дъбова кора
и градински чай 500 мл
код 84221

код 84233

1630 лв.

1530 лв.

Екстрактът от градински чай има защитни
свойства, успокоява раздразненията и подпомага
възстановяването. Гелът съдържа пантенол и
глицерин, които имат хидратиращо действие.

Интимен гел
с дъбова кора
и червена боровинка 500 мл
код 84222

1530 лв.

Екстрактът от червена боровинка има антибактериално и
противовъзпалително действие, подпомага профилактиката
на уринарния тракт, подпомага възстановяването. Гелът
съдържа пантенол и глицерин, които имат хидратиращо
действие.
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Vis Plantis - Грижа за лицето и тялото

Крем-балсам за ръце с годжи 300 мл

Vis Plantis Серия за интимна хигиена

Wellos Washing Ball - Топка за пране

Wellos - Топка за пране

Омръзна ли ви да инвестирате в скъпи перилни препарати, а накрая да
оставате разочаровани от крайния ефект? С топката за пране на Wellos не
само ще спестите, но и ще постигнете резултати, които обикновените методи
за пране не могат да ви предложат. Топката за пране на Wellos е много поикономична и ефективна.
С нея намалявате разходите си за:
перилни препарати (с 80%),
вода,
електричество,
елиминира се и нуждата от закупуването и използването на омекотител.

код 20806

5190 лв.

Топките за пране на Wellos са специално проектирани от естествена керамика
и постоянни магнити, които позволяват измиване без използване на
почистващи препарати. Предлагат оптимално качество на изпиране,
благодарение на което напълно заместват стандартните синтетични детергенти.
Те ще ви осигуряват отлично почистване, стерилизация и поддръжка на цвета и
текстурата.

Как перящата топка Wellos действа:
1. Мощните далечни инфрачервени лъчи разпадат водородните комбинации на водната молекула, увеличават се
молекулярните движения, силата на проникване и силата на пране. Излъчват отрицателни йони, за да се отслаби адхезията на
повърхността и между тъканите, така че мръсотията лесно да бъде отстранена, без никакъв перилен препарат.
2. Алкалната топка запазва Ph-спектъра на нивото, което има обикновеният химически детергент, и помага да се премахне
oмазненото замърсяване от дрехите.
3. Антибактериалната топка елиминира плесените, патогенните организми в пералната машина и активира водата, за да
увеличи силата на почистване.
4. Топката за изключване на хлора елиминира хлоридното съединение във водата, отслабва повърхностното напрежение на
водата и увеличава силата на почистване.
Освен 4 вида специални натурални керамични топки се съдържат още специално обработени постоянни магнити, с
магнитно поле от 3000 гауса. Отлични резултати се постигат при почистване, избелване и стерилизация. Продуктът е одобрен
и сертифициран от националния оторизиращ институт.
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С Топките за пране на Wellos ще забравите притесненията си, свързани с появата на алергични реакции и кожни
раздразнения. За разлика от стандартните перилни препарати, те не предизвикват алергии и са напълно
безопасни както за възрастни, така и за деца. Нещо повече – можете съвсем спокойно да поверите грижите
за дрешките на вашето бебе на топките за пране на Wellos. Поради своя естествен състав, те не съдържат съставки
които биха навредили на деликатната бебешка кожа.
Топката за пране на Wellos:
Предпазва кожата от състояния като кожни раздразнения и алергии, причинени от остатъци от препарат или агресивни
съставки.
Неутрализира хлора.
80% по-малко перилен препарат.
Предотвратява окисляването, деформирането и обезцветяването на тъканите, за да бъдат те в отлично състояние по-дълго
време.
Елиминира мухъла и патогенните бактерии, които причиняват неприятни миризми и замърсявания.
Подходяща за хора с алергии, чувствителна и деликатна кожа, тя е идеалното решение за пране на дрехи на бебета и новородени.
Не изисква последващо използване на омекотител или друг перилен препарат.
Изработена е от екологични материали.
Притежава силни антибактериални и дезинфекциращи свойства.
Начин на употреба:
Поставете Перящата топка Wellos в пералнята заедно с прането. Настройте пералната машина на
програма за силно замърсени дрехи и натиснете стартовия бутон. Подходящи са за използване
както от перални машини с предно отваряне, така и с горно отваряне. За пране над 8,5 кг,
използвайте две Перящи топки Wellos като ги поставите върху прането. Оставянето на перящата
топка във водата за повече от 1 час, оказва по-висока ефективност. Препоръчително е да
използвате програма за автоматично накисване или за нормално до силно замърсени дрехи. За
да почистите топката, разтръскайте енергично под силна струя течаща вода. След пране оставете
Перящата топка Wellos да изсъхне. Веднъж седмично я оставяйте да съхне на слънце, за да си
гарантирате оптимален срок на използване.
Време на живот: повече от 3 години (при употреба веднъж дневно).
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Wellos - Топка за пране

Икономична, ефективна, антибактериална, противоалергична!

Осигурете чиста вода на вашето домакинство, за да сте здрави!

Керамичен филтър Wellos се състои от седиментен филтър и четири вида
специализирани керамични нишки, които пречистват водата от ръжда
и примеси, неутрализират хлора и предотвратяват растежа на вредните
бактерии. Филтърът генерира активна алкална вода с отлични вкусови
качества, много по-полезна за пиене и готвене от нефилтрираната течаща
вода. С пречистената от Керамичният филтър на Wellos вода лесно и ефективно
ще отмивате пестицидите от повърхността на плодовете и зеленчуците.

WELLOS Мини слушалка за душ и кухня
(с 1 бр. пречистващ филтър)

Wellos - Филтри за вода

код 20809

код 20808
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6070лв.

код 20807

2310 лв.

6070лв.

Всеки ден стотици замърсители преминават през тръбите на вашия дом и носят риск за вашето здраве. За да се
възползвате максимално от ползите на водата, е важно тя да бъде извлечена от чист източник. А Керамичният воден
филтър на Wellos е перфектният начин да осигурите чиста вода на вашето домакинство, доверявайки се на доказана
филтър система.
Филтриращите продукти на Wellos ще отговорят на вашите очаквания, защото:
пречистват водата от ръжда и примеси,
елиминират остатъчния хлор,
почистват пестицидите от плодове и зеленчуци,
предоставят сигурна защита от бактерии - до 99,9%,
удължават живота на тъканите,
притежават визуална индикаторна система за подмяна на филтъра,
значително повишават водното налягане - до 200%,
намаляват разходите за вода - до 50%.

Керамичният филтър ефективно предотвратява растежа на вредни органични
вещества като бактерии и водорасли. Неутрализирайки тези вредни фактори, филтърът
предпазва от причинителите на кожни раздразнения, алергии, инфекциозни
заболявания и др. - водата е нежна и щадяща дори и към най-чувствителната и
деликатна кожа.
Избирайки Керамичният филтър на Wellos, вие получавате:
По-чиста вода: филтърът за седименти филтрира ръждата, тежките метали, а също
и микропримеси с размер до 5 микрона.
Вода без наличие на бактерии: висококачествената керамика в седиментния
филтър може да отстрани до 99,9% от хлора и бактериите във водата. Водата е
чиста, без неприятни миризми и с по-добри вкусови качества.
По-здравословна вода: водната молекула се разпада на малки клъстери, които
произвеждат инфрачервени лъчи и аниони при преминаването си през керамиката.
По-добро водно налягане: подобрява отслабеното водно налягане, за да ви
осигури перфектната водна струя, отговаряща на вашите домакински нужди и
гарантираща по-добро почистване.
Начин на употреба: Филтърът за чешма и мини слушалката се монтират лесно.

30 дни

60 дни

90 дни

Препоръка: Тъй като улавя примеси с времето, филтърът за седимент във
вътрешността на капсулата променя своя цвят - става червеникав или кафяв. Времето
за подмяна варира в зависимост от качеството на течащата вода. Препоръчваме да
сменяте своя филтър за седимент на всеки 3-4 месеца.
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Wellos - Филтри за вода

WELLOS Керамичен филтър за чешма
(с 1 бр. пречистващ филтър)

Сменяем керамичен филтриращ елемент (2бр.)

Осигурете чиста вода на вашето домакинство, за да сте здрави!

Сменяем филтриращ елемент за слушалка за душ - 1 брой

Керамична слушалка за душ
(с 1 бр. пречистващ филтър)

код 20810

10390лв.

Препоръчва се при:
атопия и сърбеж на кожата;
суха кожа и наличие на пърхот;
косопад;
ежедневно къпане на бебета и малки деца;
наличие на неприяно усещане след измиване на лицето;
намалена еластичност на кожата.

код 20811

3460 лв.

Керамичният душ-филтър на Wellos:
Осигурява необходимата защита на чувствителната кожа.
Благоприятства доброто респираторно здраве.
Намалява риска от астма, бронхит и други респираторни заболявания.
Ефективно защитава косата от увреждащото действие на хлора.
Предотвратява появата на пърхот, пресушаването на кожата на главата и косопад.
Повишава налягането на водата до два пъти.
Намалява потреблението на вода наполовина.
Излъчва далечни инфрачервени лъчи.
Отстранява до 99,9% от хлора, бактериите и пестицидите във водата.

Wellos - Филтри за вода

Wellos - Филтри за вода

Замърсителите, преминаващи през тръбите на вашия дом
могат да окажат негативно влияние върху вашето здраве.
Може би дори не предполагате, но чешмяната вода често
се оказва причинител на здравословни проблеми, алергии,
влошено състояние на кожата, косата и ноктите. Замърсената
вода може да причини сърбеж и сухота на кожата, а също
и алергични реакции. Бактериите и замърсяванията,
преминаващи свободно през тръбите водят до появата на
пърхот, косопад и др. Но с Керамичният душ-филтър на Wellos
вие можете да избегнете всички тези неприятни състояния и
значително да подобрите качеството на използваната у дома
вода.
С Керамичният душ-филтър вие осигурявате сигурна
защита на цялото си семейство. Пречиствайки водата от
всички бактерии и вредни вещества, душ-филтърът ви предпазва
от кожни раздразнения и алергии. Вашата кожа и коса не само
ще бъдат защитени от вредните влияния на замърсяванията, но и
видимо ще подобрят своето състояние.

Керамичният душ-филтър на Wellos е доказана филтър система, която
пречиства водата в три етапа. Първата фаза на пречистване елиминира ръждата
и тежките метали. След това филтърът улавя всички примеси, унищожава
наличните бактерии и неутрализира хлора, който тече през водните тръби.
Във финалния етап на процеса на филтриране, водните молекули преминават
и се разпадат на по-малки клъстери, които се абсорбират по-бързо и са пополезни за измиване на кожата и косата. Подлагайки водата на тези три фази
на пречистване, Керамичният душ-филтър ви осигурява отлично качество.

Начин на употреба: Керамичният душ-филтър на Wellos се монтира лесно, дори
не е необходимо да използвате инструменти за целта. Развивате старата и завивате
новата слушалка. Изключително лесен за поддръжка, разполага със система за
индикация за подмяна на филтъра (белите топчета изчезват).
Продуктът е сертифициран по TUV.
Живот на филтъра - около 1 година.
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Wellos Антибактериална кухненска дъска за рязане
Здрава, издръжлива и със забележителен гъвкав дизайн!

Дъската за рязане на Wellos е:
Снимките са примерни.
Изключително здрава и удобна за рязане.
Нюансите на посочените цветове могат
С гъвкав дизайн за лесно изсипване на нарязаните продукти.
да имат леки вариации!
Устойчива на нагряване и влага.
Компактна и лесна за съхранение.
90
Със специално покритие, предпазващо повърхността от нараняване.
лв.
Произведена от екологични материали.
Без съдържание на ВРА (бисфенол А).

28

код 20803

код 20802
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Повечето дъски за рязане бързо се захабяват и лесно задържат замърсявания и неприятни миризми. Но дъската за
рязане на Wellos е произведена от екологични материали с вградени защитни свойства, които предпазват от
задържането на замърсявания, петна и миризми, както и от растеж на бактерии.
Дъската за рязане на Wellos е произведена от екологично чисти материали и съдържа фитонциди, които предоставят
висока защита срещу микроорганизмите – спират растежа на бактериите и ги унищожават.
Почиства се лесно и бързо, подходяща е за миене в миялна машина. Можете да стерилизирате своята дъска за
рязане, като я поставите в сгънато положение за една минута в микровълнова печка.

Код за сива дъска:

Код за червена дъска:

Код за синя дъска:

Дъската за рязане на Wellos е здрава, издръжлива и със забележителен гъвкав дизайн. Върху нея можете
да режете с лекота всякакви продукти, без засичане на ножа в повърхността или плъзгане. Благодарение на своята
изключителна гъвкавост, тя се огъва лесно и придобива удобна за вас форма, за да не разпилявате съдържанието.
С нея бързо и безпроблемно можете да добавите нарязаните продукти в съда за готвене или просто да изхвърлите
отпадъка в кофата за боклук.

Wellos - Антибактериални кухненски дъски

Wellos - Антибактериални кухненски дъски

Стандартните дъски за рязане лесно се плъзгат, бързо се надраскват и са неудобни за пресипване на нарязаното
вече съдържание. Освен това много бързо се замърсяват, образуват невъзможни за измиване петна и задържат
неприятни миризми. Почистването им е трудно и поради тази причина лесно стават мишена на бактерии. Но с
изключително функционалната дъска за рязане на Wellos ще сложите край на всички тези проблеми. Забравете за
досадното местене на дъската, опасното приплъзване или засичане на ножа по време на рязане, както и за усиленото
търкане в опит да отстраните образувалите се петна по повърхността. С дъската за рязане на Wellos ще действате
уверено и със замах, без да разсипвате продукти по пода, а почистването е лесно като детска игра.

код 20804

Код за зелена дъска:
код 20801
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Wellos Абсорбатор на неприятни миризми - Ананас
Wellos - Абсорбатор на неприятни миризми

Уморихте ли се да изхвърляте развалени плодове и зеленчуци, а от
хладилника да се носи неприятна миризма всеки път щом го отворите?
Сложете край на досадния проблем с преждевременно развалените
продукти и елиминирайте неприятните миризми с Абсорбаторът на Wellos.
Абсорбаторът на Wellos е перфектното решение за вас и вашия дом,
защото е:

код 20805

4620 лв.

изработена изцяло от екологични материали,
антибактериална, без наличие на химически компоненти,
гарантирано предпазва храните от разваляне като ги поддържа свежи,
абсорбира излишната влага.

Въздухът в хладилника постоянно циркулира и миризмата на различни хранителни продукти се смесва, а продуктите започват
да презряват или да се разлагат. Така храната започва да губи своите вкусови качества и хранителни стойности, а често дори е
опасна за здравето. В резултат на това сте принудени да изхвърлите вече негодните за консумация продукти, а това означава
редовна загуба на финансови средства.
Поставяйки Абсорбаторът на Wellos в своя хладилник, повече няма да изхвърляте купища храна и няма да бързате да затваряте
вратата заради неприятната миризма, носеща се от него. Абсорбаторът притежава микропорести керамични топченца, които
ефективно абсорбират лошите миризми и вредните вещества, циркулиращи в хладилника. Поддържа хранителните
продукти пресни и безопасни за ядене, абсорбирайки излишната влага.

Абсорбаторът на Wellos може също така да запази свежестта на дрехите ви в гардероба и да предотврати
появата на влага и мухъл във вашия дрешник. Повече няма да ви се налага да перете своите дрехи заради
просмукалия се в тях мирис на престоял въздух и мухъл. Дрехите ви ще ухаят на чистота и свежест, така както в
деня в който сте ги поставили в гардероба. Абсорбаторът на Wellos може да бъде поставена и в шкафа за обувки,
където ефективно ще неутрализира неприятната миризма.

Wellos - Абсорбатор на неприятни миризми

Екологичен, ефективен, антибактериален!

Начин на употреба:
Поставете абсорбатора на Wellos в хладилника. Поставете на място на което
да няма директен контакт с вода и други течности. Можете да го поставите в
гардероба, дрешника и/или шкафа за обувки.
Почиствайте повърхностно с влажна памучна кърпа. При необходимост от
почистване на вътрешността на топката, внимателно изкарайте керамичните
топчета и изплакнете контейнера. Поставете керамичните топчета обратно,
когато вътрешността на топката е напълно суха. Не поставяйте топката под
течаща вода, преди да отстраните керамичните топчета!
За да презаредите своя Абсорбатор е достатъчно да гo оставите да
престои един ден на място с добра вентилация и слънчева светлина. За
пълно презареждане – внимателно изкарайте керамичните топченца от
вътрешността, поставете ги върху поднос/ табла и ги оставете на проветриво
място с директна слънчева светлина за един ден.
Керамиката спомага за функциите на далечните инфрачервени лъчи,
аниони и антибактериално действое и помага да се предотврати
растежа на плесени и вируси отравящи храните.
Време на живот: от 2 до 3 години.

Поставен в хладилника Абсорбаторът ще ви помогне да запазите дори бързоразвалящите се плодове и зеленчуци свежи за
по-дълг период от време. Отстранявайки вредните газове като етилен и въглероден диоксид, той ще ги предпази от бързо
разваляне и ще запази техния отличен вкус и аромат. Ще се наслаждавате на отлично съхранени продукти, а хладилникът ще
ухае на чистота и свежест.
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