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Първото условие за 
весели празници е 
доброто здраве!ТОП ПРОДУКТИ  

с до -40%

21.11.-18.12.2018

Осигурете си силен имунитет с 
комплекс от витамини, минерали, 

билки и пчелни продукти!

Стара цена: 

870
лв

ПРОМО цена: 

6 95
лв

175
лв

Спестявате: 

30705220код

Vitar препоръчва при: 
намален имунитет;
инфекциозни процеси;
за защита от оксидативен стрес; 
за подобряване 
съпротивителните сили на 
организма, при грип, простуди и 
настинки. 

3073220код

срив на имунната система; респи-
раторни заболявания, грип, 
настинки, чести боледувания; за 
общо укрепване на организма; 
за подобряване състоянието на 
кожата, костите, ставите, сърдечно-
съдовата и нервната система. 

Витамин С комплекс - 16 сашета

Vitar препоръчва при: 

30717230    код

2

Стара цена: 

1140
лв

ПРОМО цена: 

9 10
лв

230
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2190
лв

ПРОМО цена: 

15 35
лв

655
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1045
лв

ПРОМО цена: 

8 35
лв

210
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7370
лв

ПРОМО цена: 

44 20
лв

2950
лв

Спестявате: 

30707220код

В комплекс + Витамин С 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва при:
отпадналост и умора; дисбаланс 
на нервната система; дефицит 
на витамини В; лющене на 
кожата, косопад, чупливи 
кости;  при небалансирано 
хранене; за възрастни хора 
и за подложени на повишен 
психически и физически стрес. 

3047240код

Ацерола капсули - 300 капсули

срив на имунната система; настинки и грип; тежки физически и психически натоварвания; бедно на витамини хранене; 
забавяне стареенето на организма; алергии; при вирусни и бактериални инфекции; проблеми със зъби, кожа и кости.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Ацеролата е плодът с най-висока концентрация на естествен витамин С, което го прави най-лесно усвоимия за 
човешкия организъм. Тя съдържа два пъти повече магнезий, калий и витамин В5 в сравнение с портокала. Също 
така съдържа витамин А, рибофлавин и витамин В3. Поради този богат състав и допълнително добавения витамин 
С, капсулите с ацерола имат мощно антиоксидантно действие и предпазват организма от свободните радикали. 
Подпомагат организма при намален имунитет, алергии, инфекци, зарастване на рани и фрактури, подсилване на 
кръвоносните съдове.

Vitar препоръчва при: 
понижен имунитет;
обща умора и отпадналост;
загуба на енергия;
витаминен дефицит;
възстановяване след заболяване;
при физически и умствени 
натоварвания.

МУЛТИ ФОРТЕ 
20 разтворими таблетки - 2 броя

Витамин C + Цинк - 20 разтворими таблетки 
+ 4 таблетки ПОДАРЪК - 2 броя

Съдържа: витамин С, цинк, 
екстракти от ацерола и шипки

МОДЕРНА ФОРМУЛА ЗА БЪРЗ РЕЗУЛТАТ
Витамини и минерали за здраве и тонус
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Пчелно млечице плюс - 10 флакона х 15 мл -  2 броя

30721230код

Ехинацея - разтворима напитка 
10 сашета - 2 броя

3060440код

3043640код

21.11.-18.12.2018ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

Стара цена: 

2200
лв

ПРОМО цена: 

11 00
лв

1100
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4290
лв

ПРОМО цена: 

25 75
лв

1715
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1095
лв

ПРОМО цена: 

7 65
лв

330
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1720
лв

ПРОМО цена: 

12 00
лв

520
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3960
лв

ПРОМО цена: 

27 70
лв

1190
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

15 55
лв

1035
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6590
лв

ПРОМО цена: 

32 95
лв

3295
лв

Спестявате: 

30275002код

Equilibra препоръчва при:  срив в имунната система; психически и физически натоварвания; 
умора, отпадналост, понижени енергийни функции; нарушения в обмяната на веществата; 
вирусни и бактериални заболявания.
Силата на пчелното млечице е известна от aнтичността - още Хипократ (460-377 г. 
пр.н.е.) препоръчва пчелните продукти като средство за защита. Пчелното млечице има 
висока хранителна и биологична стойност. Съставът му включва всички основни вещества, 
необходими за изграждането на организма: белтъчини, въглехидрати, липиди, ензими, богат 
спектър от витамини и минерали. То е уникална храна-лекарство, една от четирите клетъчни 
храни, истински природен дар, доказал през хилядолетията своята висока ефективност и 
прекрасно действие. 

30116002код

Златно чудо N 1 - 50 мл капки
2 броя 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 
понижен имунитет;
често разболяване;
настинки, грип;
физическа и психическа умора;
за укрепване и подсилване на 
организма.

Пастили с лечебна ружа и евкалипт  
90 пастили

Sanct Bernhard препоръчва при:
възпалено гърло; дрезгав глас; 
кашлица от различен произход; 
изключително подходящ за 
отхрачване при заболяване на 
дихателните пътища (и при пушачи). 
Съдържа: екстракт от корен на 
лечебна ружа, ментол, пчелен восък, 
масло от анасон, масло от евкалипт, 
масло от феникули.

простуда и отпадналост;
грип;
заболявания на горните 
дихателни пътища;
кашлица;
вирусни инфекции.

Vitar препоръчва при: 

3072630код

Билков сироп БРОНХО - 200 мл

Vitar препоръчва при: 
кашлица; бронхит; възпаления 
на горните дихателни пътища; 
респираторни инфекции, прос-
туда, грип. Съдържа: екстракт от 
живовляк (10:1) – 100 mg; екстракт 
от мащерка (10:1) – 100 mg; 
екстракт от ехинацея (4:1) – 60 mg; 
витамин С - 40 mg.

3040630код

Селен плюс A, C и E - 120 капсули

чести инфекции; за защита от 
вредното действие на свободните 
радикали; проблеми със зрението; 
стерилитет;  сърдечни аритмии; 
проблеми с щитовидната жлеза; 
дерматологични проблеми; 
чернодробни увреждания; при 
засилено физическо и психическо 
натоварване. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Аюрвит мултивитамин 40 капсули

хронична умора; отпадналост 
и чувство за слабост; бедно 
на витамини и минерали 
хранене; често и продължително 
боледуване; понижен имунитет; 
оксидативен стрес. Съдържат 
едни от най-добрите естествени 
източници на полезни вещества, 
които ще ви заредят с енергия и 
жизненост. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 

Съдържа стандартизирани екстракти от 
живовляк, мащерка, ехинацея и витамин С
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ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

21.11.-18.12.2018

Здрави деца 
+ 

Здрави родители
=

Весели празници!

Стара цена: 

2145
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

645
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1490
лв

ПРОМО цена: 

11 90
лв

300
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4620
лв

ПРОМО цена: 

27 70
лв

1850
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

9890
лв

ПРОМО цена: 

59 35
лв

3955
лв

Спестявате: 

4

3045930код

Произведени са по традиционни 
рецепти с внимателно подбрани 
съставки. Наличието на вит. А, С и 
Е - най-мощните антиоксиданти, 
е предпоставка за подсилване 
на имунната система. Куркумата 
също е естествен антиоксидант, 
има противовъзпалително дейст-
вие.

Плодови бонбони с вит. А, C и E 
за деца, без захар - 150 грама 

3007220код

Dr.Nature препоръчва при: 

Коластра с мултивитамини 
 45 таблетки за смучене 

нарушения от общ характер в 
здравословното състояние при 
деца над 3 г.; слаб имунитет;  често 
боледуване; преди и по време на 
грипни и вирусни инфекции; въз-
палителни заболявания; за обща 
подкрепа на детския организъм 
при растеж; за добра памет и 
концентрация. Съдържа коластра 
и комплекс от витамини В, С, Е, Д3

3043740код

Омега 3-6- 9 Ленено масло
180 капсули

повишен холестерол и триглице-
риди; проблеми със сърдечно-
съдовата система и кръвоносните 
съдове; артрит и проблеми с 
опорно-двигателната система; за 
подобряване на паметта и функ-
цията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, 
кожа, нокти, коса.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3049340код

Крил ойл - 90 капсули

мощен антиоксидант с действие 
върху сърдечно-съдовата система, 
предпазва образуването на съси-
реци, поддържа еластичността 
на съдовете и подкрепя сърцето. 
Регулира обмяната на липидите 
и намалява лошия холестерол. 
Подкрепя функциите на ставите 
и мускулите. Подобрява паметта, 
облекчава симптомите на 
предменструален синдром. 

50 пъти по-активно от рибеното масло! 
Sanct Bernhard препоръчва при: 

50% 
повече капсули 
на същата цена
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ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

21.11.-18.12.2018Супер храни + Супер сокове 
=

Супер празници!

3024730код

Чист екстра сок от Алое Вера - 1000 мл
Equilibra препоръчва при:  срив на имунната система; алергии; екземи, дерматити, акне, проблемна кожа; 
херпес симплекс; стомашни проблеми; диабет, атеросклероза; отпадналост; повишен холестерол; рани, контузии, 
болки в мускули и сухожилия; възпаления на дихателните пътища; болки и шум в ушите; хемороиди; бактериални 
и вирусни инфекции.
Алое вера е едно от най-популярните растения с изключително широко приложение за подобряване и 
възстановяване на човешкото здраве. Наричат го „чудотворно растение”, „естествено лекарство”, „лек за изгаряния”. 
И макар че съществуват над 200 вида алое, едва три-четири от тях имат лечебни свойства. От тях Aloe Barbadensis 
(Miller), известно и като алое вера (Linne) е най- лековито. Алоето предлага богат коктейл от хранителни вещества, 
чието комбинирано действие и баланс имат по-мощен съвместен ефект, отколкото може да се очаква от механичен 
сбор на отделните съставки. Това се дължи на факта, че те взаимно подпомагат действието си – ефект, известен 
като синергизъм. Съдържа над 75 съставки. Регулира киселинно-алкалния баланс в организма, както и нивата на 
триглицеридите и холостерола. 
Състав: 100% чист сок от алое (Aloe vera var. barbadensis Miller - 99,55 %). 

Стара цена: 

10990
лв

ПРОМО цена: 

54 95
лв

5495
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

8750
лв

ПРОМО цена: 

52 45
лв

3500
лв

Спестявате: 

30811002код

Dr.Nature Нони сок от Таити - 946 мл - 2 броя
Д-р Нейл Соломон в New York Times споделя: Много често ми задават въпроса: „Кой трябва 
да приема Нони и за какви заболявания?”  Отговорът ми е следният: Нони е забележително 
профилактично и лечебно средство, което може да се приема почти при всеки здравен проблем и по 
което и да е време. Ако направите това, ще видите как може да се преобрази животът ви.

Стара цена: 

12320
лв

ПРОМО цена: 

61 60
лв

6160
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4390
лв

ПРОМО цена: 

30 75
лв

1315
лв

Спестявате: 

5

Броколи - 60 капсули

злокачествени заболявания 
на бял дроб, стомах, дебело 
черво и др.; профилактика 
при белодробни заболявания; 
възпалителни заболявания 
от различен характер; мощен 
антиоксидант; препоръчва 
се за цялостна детоксикация 
на организма при отравяне с 
различни токсини. 

Най-ценната съставка в броколите е сулфорафанът. Има данни, че 
в комбинация с другите активни компоненти в растението помага в 
борбата с различни ракови заболявание, като комплексно активират 
определени гени, които увеличават производството на ензими, 
участващи в детоксикацията на канцерогени.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3049150код

Спирулина Актив 3 - 360 капсули
Спирулината е вид синьо-зелено 
водорасло с богато съдържание 
на хлорофил. Наричат я „супер 
храна” или „храната на бъдещето”. 
Препоръчва като допълнение при 
вегетариански, макробиотичен и 
конвенционален начин на хранене, 
при редукционни диети, за 
спортисти и лица с хипогликемия. 
Съдържа от 61 до 71% чист и 

лесноусвоим протеин, перфектен баланс на всички 
аминокиселини; различни витамини, минерали, 

антиоксиданти, желязо, витамини Е и В12, хлорофил, калций, селен, 
магнезий, цинк, мед, хром, ензими и есенциални мастни киселини. 
Спирулината се препоръчва за подпомагане при детоксикация и 
защите на функциите на черния дроб, възстановяване след тежки и 
продължителни заболявания, възпалителни заболявания, нарушения в 
липидния и въглехидратния метаболизъм, алергии.
Спирулината за капсулите на Sanct Bernhard се отглежда при естест-
вени условия в екологично чисти райони на хавайското крайбрежие.

3043340код

Най-често сокът от Нони се препоръчва при: вирусни и бактериални инфекции; диабет; 
регулиране на кръвното налягане, хепатит; тумори, кисти, безплодие, менструални болки, запушени 
маточни тръби, артрит и ставни болки, остеопороза и фрактура на костите, астма, синузит, кашлица, 
катар, бронхит,  мигрена и главоболие, депресия, болести на простатата,  изгаряния, проблеми на 
черния дроб, бъбреците, пикочния мехур, дебелото черво. Сокът от Нони е един от най-силните 
антиоксиданти и имуномодулатори, познати на човека.
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ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

21.11.-18.12.2018

Енергия
+

Силно сърце
=

Танци до зори!

6

Стара цена: 

10890
лв

ПРОМО цена: 

65 35
лв

4355
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6435
лв

ПРОМО цена: 

38 60
лв

2575
лв

Спестявате: 

3047840код

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Гуарана - 250 таблетки

тежки физически и психически 
натоварвания; умора, отпад-
налост; усилен умствен труд; 
липса на концентрация; забавен 
метаболизъм.
Екстрактът от Гуарана съдържа 
много ксантити, сред които и 
кофеин, теобромин и теофилин. 
Повишава общия физически и 
психически тонус, подпомага 
преодоляването на умората и 
отпадналостта. 

Стара цена: 

7040
лв

ПРОМО цена: 

42 25
лв

2815
лв

Спестявате: 

3050540код

Аргинин - 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва 
при: нужда от подобряване кръ-
воснабдяването към клетките, 
сърдечна недостатъчност, проб-
леми със сърдечно-съдовата 
система, затлъстяване, еректилна 
дисфункция, лечение на рани. 

За здраво сърце и сила!
В комбинация с фолиева 

киселина и витамини В6 и В12.

Аргининът е важна аминокиселина. Като прекурсор на азотния оксид е 
особено важен за регулиране тонуса на артериалните съдове, участва в 
снабдяването с кръв на мускулните клетки, ефективно се противопоставя 
на свободните радикали, важен е за синтеза на хормоните и метаболизма 
на протеините, подпомага детоксикацията на тялото и подсилва 
имунитета. Подпомага намаляването на излишните мазнини, подобрява 
сексуалната функция. В комбинация с фолиева киселина и витамини 
В подпомага образуването на червени кръвни клетки и нормалния 
метаболизъм на хомоцистеина. 

3043040код

Коензим Q10 плюс -150 капсули
отслабнал  имунитет; сърцебиене и сърдечни проблеми; прединфарктни и слединфарктни състояния; хипертония; 
повишен холестерол; безсъние, избухливост; кожни проблеми; възпалени венци, парадонтоза; хронична умора, 
стресови ситуации; мигрени; при напреднала възраст и еднообразно хранене; физически и психически натоварвания.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Коензим Q10 е изключително важен за човешката клетъчна обмяна, активно участва в енергийния метаболизъм, 
като играе решаваща роля за генерирането на клетъчна енергия – 95 % от общата енергия в организма. До към 20-ата 
година човешкото тяло е в състояние да произвежда коензим Q10 и да снабдява клетките с него. След това настъпва 
процес на непрекъснато снижаване на производството му и към 60-годишна възраст съдържанието му в сърдечния 
мускул пада двойно, което води до нарушаване на сърдечната дейност и сърдечни заболявания. Q10 е антиоксидант, 
който може да отдава или поема кислород според нуждата. Той предпазва клетките от свободни радикали и поддържа 
оптималното кислородно ниво в тъканите. Забавя процесите на стареене, подкрепя жизнените функции.
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ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

21.11.-18.12.2018

Аюрведа е древно учение, индийска система за природна и холистична 
медицина, буквално означаваща „знание за живота“. Част от развитието 
на това древно знание е свързано с комбинирането на лечебни 
растения, благодарение на които се повлияват редица проблеми и 
се предотвратява развитието на други. На изток са изключително 
популярни и лечебните гъби, които са източник на силно биологично 
активни вещества. В състава им присъстват полизахариди от алфа и 
бета – глюканен тип, антиоксиданти, ензими, фитонциди, каротиноиди, 
фосфолипиди, стероиди, терпаноиди, витамини, минерали, соли, 
олигоелементи,  флаваноиди и сяросъдържащи съединения. Имат 
подчертано силно имуномодулиращо действие. 

Още здраве 
и енергия 

от ИЗТОКa!

7

Стара цена: 

2390
лв

ПРОМО цена: 

19 10
лв

480
лв

Спестявате: 

3060120код

Ашваганда 40 капсули
Deep Ayurveda препоръчва при: 
хронична умора; стрес и нервно 
изтощение; намалена работоспо-
собност; тежки физически и умствени 
натоварвания; чести инфекции и 
боледуване; възстановяване след 
химиотерапия; повишени нива на 
холестерола и кръвната захар; нару-
шено либидо; промяна в условията на 
живот; отслабена памет и нарушена 
концентрация; тревожност; слабост.

диабет I и II тип;
атеросклероза и проблем с 
оросяването;
лошо храносмилане и 
нарушена микрофлора;
хемороиди, възпаления;
инфаркт и проблеми на 
кръвоносните съдове и 
сърдечния ритъм;
алкохолизъм и подагра.

Dr.Nature препоръчва при: 
Копринус - 60 капсули x 555 mg - 2 броя

30309240код

Стара цена: 

7260
лв

ПРОМО цена: 

43 55
лв

2905
лв

Спестявате: 

30302240код

Кордицепс плюс 60 капсули - 2 броя
Dr.Nature препоръчва при: проб-
леми с дихателната, кръвоносната, 
отделителата системи; туморни 
заболявания; подкрепя  организма 
при химио- и лъчетерапия; подпомага 
имунната система и общата деток-
сикация на организма; действа 
като мощен природен антибиотик;  
подпомага дейността и функциите 
на черния дроб - хепатопротектор; 
повишава либидото; подпомага опорно-двигателния 
апарат и сърдечно-съдовата система; ефективна при 
синдром на умората.

Стара цена: 

7260
лв

ПРОМО цена: 

43 55
лв

2905
лв

Спестявате: 

като съпътстваща терапия при рако-
во болни; при отслабена имунна 
система; регулира хормоналния 
баланс; регулира мазнините 
и теглото; регулира нивото на 
кръвната захар; има положително 
действие при остеопороза; подоб-
рява състоянието при хепатит и 
заболявания на черния дроб; също 
и сърдечно-съдовата система. 

Майтаке плюс - 60 капсули
 2 брояDr.Nature препоръчва при: 

Стара цена: 

7260
лв

ПРОМО цена: 

43 55
лв

2905
лв

Спестявате: 

30304240код

проблеми на нервите; състояние на 
депресия, безпокойство, страх; рак  
на храносмилателните органи; при 
химиотерапия за намаляване на 
страничните ефекти; при възпаления 
и язви по целия храносмилателен 
тракт, проблеми с червата и чревната 
флора, киселини, рефлукс, гастрит, 
колит, панкреатит, болест на Крон, 
хемороиди и наднормено тегло. 

Херициум - 60 капсули
2 броя

30312240код

Dr.Nature препоръчва при: 
Стара цена: 

7260
лв

ПРОМО цена: 

43 55
лв

2905
лв

Спестявате: 
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3061820код

Deep Ayurveda препоръчва: 
намалено либидо;
полова слабост;
еректилни дисфункции;
тежки физически натоварвания;
активно спортуване;
повишени нива на холестерола;
бъбречни заболявания;
заболявания на уринарния тракт.

Трибулус (Gokhshur) - 40 капсули

3025830код

За нея и 
... за него!

Equilibra препоръчва при: 
по време и след менопауза;
хормонален дисбаланс на 
женския организъм;
остеопороза;
горещи вълни;
нарушен сън, 
раздразнителност;
повишен холестерол;
понижена костна плътност.

Соеви изофлавони - 40 капсули

3044630код

доброкачествена хиперплазия на 
простатата (ДХП); за намаляване 
симптомите при ДХП: болка и 
парене по време на уриниране, 
трудно уриниране; профилактика 
на заболявания на простата; 
простатит и поддържане функции-
те на пикочния мехур; възпаление 
на пикочните пътища; подобрява 
мъжката сексуалност.

Масло от тиквени семки - 130 капсули

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

21.11.-18.12.2018

Стара цена: 

4950
лв

ПРОМО цена: 

24 75
лв

2475
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1770
лв

ПРОМО цена: 

10 60
лв

710
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4070
лв

ПРОМО цена: 

28 50
лв

1220
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2190
лв

ПРОМО цена: 

17 50
лв

440
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3610
лв

ПРОМО цена: 

25 25
лв

1085
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4675
лв

ПРОМО цена: 

28 00
лв

1875
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1360
лв

ПРОМО цена: 

10 90
лв

270
лв

Спестявате: 

8

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
Царски билки За жената 250 мл - 2 броя

навлизане в менопауза; месечни 
неразположения; дисменорея; 
възпалителни процеси в половата 
система; общи неразположения, 
хормонални нарушения преди, 
по време и след менопауза; 
потиснатост, нервно напрежение; 
намалена работоспособност; сър-
цебиене, безсъние. 30102002код

3042940код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Масло от вечерна роза - 200 капсули

предменструален синдром(ПМС); 
нарушен менструален цикъл; възпа-
лителни гинекологични заболява-
ния; климакс (горещи вълни, 
раздразнителност, отпадналост и 
др.); повишено ниво на холестерола 
и триглицеридите; хипертония; 
склонност към образуване на 
тромби; диабет; бронхиална астма; 
кожни проблеми.

3036620код

намалена сексуална активност при жени; фригидност; 
загуба на сексуално желание; менопауза.Подпомага 
сексуалните функции, действа като естествен 
афродизиак. Засилва сексуалното удоволствие, 
повишава чувствителността, възстановява сексуалното 
желание особено преди, по време и след менопауза. 

Авенеа - 6 таблетки

Pharm LAB 
препоръчва при: 

3036240код

Проферт - 60 таблетки

проблеми с мъжката фертилност;  намалено 
количество на сперматозоидите; намалена подвижност 
на сперматозоидите; сексуална дисфункция.

Pharm LAB 
препоръчва при: 

Sanct Bernhard препоръчва при: 
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Стара цена: 

2190
лв

ПРОМО цена: 

10 95
лв

1095
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5000
лв

ПРОМО цена: 

25 00
лв

2500
лв

Спестявате: 

9

За пълноценно възстановяване 
след празничната еуфория!

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

21.11.-18.12.2018

Стара цена: 

7150
лв

ПРОМО цена: 

42 90
лв

2860
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3720
лв

ПРОМО цена: 

26 00
лв

1120
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2475
лв

ПРОМО цена: 

17 30
лв

745
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1530
лв

ПРОМО цена: 

9 20
лв

610
лв

Спестявате: 

10503140код

MATT препоръчва при: 

Мелатонин
с удължено освобождаване 

 80 таблетки

проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
адаптиране към промени в 
часови зони;
психическо натоварване;
стрес. 

3040530код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
хроничен стрес; умора, отпадналост, 
безсъние; безпокойство, нервност; 
неврози; депресивни състояния; 
главоболие; мускулна слабост; 
сърцебиене; превъзбуда; храносми-
лателни проблеми, липса на апетит; 
възпаление на кожата, пърхот; при 
засилено физическо и психическо 
натоварване. 

Сила за нервната система 
180 капсули

Царски билки За съня - 250 мл

нарушен и неспокоен сън;
превъзбуденост;
кошмарни сънища;
трудно заспиване;
неврози, напрегнатост, 
свръхнапрежение.

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 

3011030код

30272002код

Релаксиращ чай  
15 филтър пакетчета - 2 броя

Equilibra препоръчва при: 
нарушен сън; стрес; трудно 
заспиване; напрегнатост; 
неврози. Активни съставки: 
цветове и листа от лайм, 
цветове и листа от глог, кора 
от сладък портокал, листа 
от пасифлора и корен от 
валериана.

Dr. Nature Когнисел - 20 капсули - 2 броя

когнитивни, сензорни и двига-
телни неврологични заболявания; 
нарушения на мозъчното кръво-
обращение (хронична мозъчно-
съдова болест); проблеми с 
паметта, свързани с възрастта; 
възстановяване след мозъчни 
травми. Съдържа цитиколин 

Dr.Nature препоръчва при: 

30071002код

3052940код

Мемори Капс - 180 капсули

натоварване на мозъчната дейност, ума, нервната система и паметта; нарушено оросяване на мозъка и крайниците; 
намалено внимание; психична умора; подобрява паметта и функционалността на мозъчната дейност.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Прекрасна комбинация от високоактивен екстракт от гинко билоба и витамини В със специфично действие 
за подпомагане дейността на мозъка, психиката и нервната система. Подобрява централното и периферно 
кръвообращение и преноса на нервни импулси Засилва паметта, вниманието и концентрацията. Поддържа бистър 
ум и повишена активност на възприятията. Стабилизира психичните функции и дейността на нервната система. 
Балансира функциите на сърдечно-съдовата система. 

(Citicolinе Sodium), екстракт от гинко билоба; 
витамини B1, B5 /Пантотенова киселина/, B6, B12, 
цинк, селен.
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ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

Стара цена: 

750
лв

ПРОМО цена: 

6 00
лв

150
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1940
лв

ПРОМО цена: 

11 65
лв

775
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1120
лв

ПРОМО цена: 

8 95
лв

225
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1720
лв

ПРОМО цена: 

12 00
лв

520
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5500
лв

ПРОМО цена: 

33 00
лв

2200
лв

Спестявате: 

За следпразнично 
рестартиране на всички системи!

21.11.-18.12.2018

10

рестартиране на тялото след „тежка 
вечер“; прекомерна употреба на 
алкохол; спира махмурлука; неутра-
лизира повишеното отделяне на 
стомашни киселини; намалява 
дискомфорта в стомаха; повишена 
киселинност след хранене; рефлукс;
прекомерна употреба на храни и 
алкохол.

РЕСТАРТ  - 20 разтворими таблетки

Vitar препоръчва при: 

СТОП НА МАХМУРЛУКА! Неутрализира киселините 
след прекомерна употреба на храни и напитки!

3070220код

10501140код

Артишок и Глухарче - 40 таблетки
Matt препоръчва при: 
пречиства на организма от токсини; 
подкрепя функциите на черния 
дроб, бъбреците и жлъчния мехур; 
предотвратява появата на 
инфекции;
стимулира правилното 
храносмилане; 
предпазва стомашно-чревния тракт.

проблеми с черния дроб и жлъчката; стеатоза 
(омазняване на черния дроб); нарушена обмяна на 
липидите; за детоксикация на черния дроб.

3035420код

Леверен - 30 таблетки

Pharm LAB 
препоръчва при: 

30718230код

Vitar  препоръчва при: 
умора и намалено зрение; 
продължителна работа с 
компютър; продължително 
шофиране; намалена 
зрителна острота; операция 
на очите; особено подходящ 
за възрастни хора и за 
предотвратяване развитие на 
перде и макулна дегенерация.

Здрави очи - 30 таблетки - 2 броя

3045340код

Червена боровинка - 90 капсули

проблеми с пикочните пътища и 
функцията на бъбреците; цистит, 
парене и болка при уриниране; 
възпалителни процеси причинени 
от различни микроорганизми; 
подпомагат излъчването на 
пикочна киселина и разтварянето 
на бъбречни камъни.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7150
лв

ПРОМО цена: 

42 90
лв

2860
лв

Спестявате: 

3042440код

Канела с хром и цинк - 180 капсули

диабет II тип; забавен метабо-
лизъм; повишено съдържание 
на мазнини в кръвта; повишен 
холестерол; натравяния; нездра-
вословно хранене; стресов начин 
на живот; липса на движение; 
борба с наднормено тегло; 
простудни и грипни заболявания 
- антисептик.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
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3011530код

21.11.-18.12.2018

Стара цена: 

4290
лв

ПРОМО цена: 

21 45
лв

2145
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5720
лв

ПРОМО цена: 

28 60
лв

2860
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1870
лв

ПРОМО цена: 

11 20
лв

750
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4135
лв

ПРОМО цена: 

24 80
лв

1655
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2475
лв

ПРОМО цена: 

17 30
лв

745
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

8030
лв

ПРОМО цена: 

48 20
лв

3210
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%За следпразнично 

рестартиране на всички системи!

11

10502050код

Пробиотик с витамини 
от група В и цинк - 12 флакона

нарушена микрофлора; понижен имунитет; възста-
новяване след антибиотично лечение; хранителен 
дисбаланс; хранителни алергии; храносмилателни 
разстройства; стомашни неразположения; гнилостни 
процеси в червата; дисбактериоза; стрес; диети.

Matt 
препоръчва при: 

30230002код

Еquilibra препоръчва при: 
проблеми в стомашно-
чревния тракт; стомашно-
чревни разстройства; 
лениви черва; нарушена 
перисталтика; метеоризъм; 
запек; детоксикация на 
дебелото черво; отслабване; 
регулиране на нивата на 
лошия холестерол.

Псилиум фибри - 20 сашета - 2 броя

3051140код

Храносмилателни ензими 
с витамин С - 90 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблемно храносмилане;
подуване на стомаха;
дискомфорт и газове;
повишен прием на белтъчна храна;
проблеми с жлъчката и черния дроб.

Растителен въглен - 50 таблетки

Еquilibra препоръчва при: 
хранителни или химически 
интоксикации; метеоризъм 
(газове в червата); подуване на 
стомаха; диарии; диспепсии; 
хиперацидитет; след 
злоупотреба с алкохол.

3022740код

Царски билки Detoxin  - 250 мл - 2 броя
Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 
детоксикация и очистване на 
организма от шлаки и токсини; 
укрепване на организма по 
време и след противопаразитното 
въздействие с уреда Zapper 
(виж стр.27) за подпомагане 
на организма в процеса на 
освобождаване на натрупваните 
токсини и предотвратяване пов-
торно заразяване; борба с паразитни инфекции. 3010830код

общо подобряване функциите на 
храносмилателната система;
стомашно-чревни заболявания;
гастрити, колити, стомашна язва;
лениви черва;
нервен стомах;
жлъчни и чернодробни 
заболявания
анорексия, безапетитие.

Царски билки 
За храносмилателната система - 250 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 
Стара цена: 

2475
лв

ПРОМО цена: 

17 30
лв

745
лв

Спестявате: 

На изток куркумата е известна като „златната богиня“. Основното активно вещество в нея е куркуминът, който се 
отличава с мощно противовъзпалително действие. От дълбока древност се използва за лечение на стомашно-
чревни разстройства, артритни болки, бъбречни проблеми и за хора с нисък тонус и ниво на енергия. Куркумата 
регулира функциите на храносмилателната система като стимулира секрецията на стомашен сок, подпомага черния 
дроб и жлъчката, подобрява функциите на червата и стомаха. Подпомага метаболизма на мазнини, като активира 
мастните депа за енергийна трансформация. Това действие на продукта се подсилва с добавения холин, който 
подкрепя липидната обмяна и поддържа нормална чернодробна функция. Екстрактът от черен пипер подпомага 
усвояването и повишава бионаличността на куркумин в организма.

Sanct Bernhard препоръчва при:  храносмилателни проблеми; проблеми с черния дроб и жлъчката; проблеми 
с перисталтиката и нарушена стомашна функция; гастрити, колити; детоксикация на организма; артрити, 
остеоартрити и други възпалителни заболявания.

Куркума - 60 капсули

3052240код
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Стара цена: 

4290
лв

ПРОМО цена: 

30 00
лв

1290
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2290
лв

ПРОМО цена: 

16 00
лв

690
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

9350
лв

ПРОМО цена: 

56 10
лв

3740
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6590
лв

ПРОМО цена: 

39 55
лв

2635
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

За гъвкави стави, 
издръжливи мускули,  

здрави кости и еластични вени!

21.11.-18.12.2018

12

30467230код

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Колаген плюс 
120 таблетки - 2 броя

проблеми и болки в костите 
ставите и сухожилията; остео-
пороза; кожни алергии; за 
здрави нокти и коса; за блестяща 
кожа и забавяне на процесите 
на стареене; за елас-тичност 
на кръвоносните съдове; за 
здрави очи; при парадонтоза, 
дерматози, кожни алергии.

Deep Ayurveda 
препоръчва при: 
артрит, остеоартрит; 
болки в ставите и костите;
болки в гърба;
усещане за скованост, 
сковани стави;
остеопороза;
спондилит.

Артро (Arthro) - 40 капсули

3061430код

3043440код

Gelenkfit - 240 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми и болки в костите 
ставите и сухожилията; остео-
пороза; кожни алергии; за 
здрави нокти и коса; за блестяща 
кожа и забавяне на процесите 
на стареене; за еластичност на 
кръвоносните съдове; за здрави 
очи; при парадонтоза, дерматози, 
кожни алергии.

3080240код

 Коралов калций комплекс 
с витамини и минерали - 946 мл

Dr.Nature препоръчва при: 
намалена костна плътност; 
остеопороза; болки и проблеми 
с костите и ставите; артрит; 
сърдечно-съдови проблеми; 
за здрави зъби, венци, кожа, 
коса и нокти; благоприятства 
нервната система и мускулите.

100% чист, йонизиран лесно усвоим калций от 
корали в течна формула за максимален ефект.
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Стара цена: 

4290
лв

ПРОМО цена: 

30 00
лв

1290
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1580
лв

ПРОМО цена: 

12 65
лв

315
лв

Спестявате: 

3023650код

Equilibra препоръчва при: 

ВСAА – Аминокиселини 
с разклонени вериги - 100 таблетки

интензивни физически 
натоварвания и тренировки;
дефицит на белтъчна храна;
нарушена мускулна маса;
изграждане на мускулна маса;
за подпомагане възстановяването 
след тежки натоварвания и 
продължително боледуване.

Стара цена: 

5775
лв

ПРОМО цена: 

28 90
лв

2885
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2480
лв

ПРОМО цена: 

17 35
лв

745
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2395
лв

ПРОМО цена: 

19 15
лв

480
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1830
лв

ПРОМО цена: 

12 80
лв

550
лв

Спестявате: 

13

Стара цена: 

1530
лв

ПРОМО цена: 

12 25
лв

305
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

Глюкозамин 1000 - 90 таблетки
OstroVit препоръчва при:
скованост и болки в ставите; артрит, 
остеоартрит; артрози; дегенерация 
на ставния хрущял; загуба на 
синовиална течност; травми и 
болки. Глюкозаминът е най-важната 
съставка на съединителната тъкан. 
Основната му функция е стимулиране 
синтеза на глюкозаминоклюкани, 
необходими за възстановяване на 
ставния хрущял. 1 табл. дневно. 3092120код

При силни мускулни натоварвания!

3042330код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
болезнени, уморени и натежали 
крака; разширени вени; хемороиди; 
проблеми с проточността на 
венозната кръв; отоци, спазми, 
болки, възпалени капиляри; при 
тежки физически натоварвания; 
наднормено тегло; продължително 
стоене на крак; липса на движение; 
носене на обувки с високи токчета, 
кръстосване на краката при седене.

AktiVen - 120 капсули

За гъвкави стави, 
издръжливи мускули,  

здрави кости 
и еластични вени!

Охлаждащ гел - 250 мл - 2 броя
За охлаждане и освежаване. 
За сваляне на температурата 
при настинки и преумора. 
При главоболие, мускулни и 
ставни болки, тежки физически 
натоварвания, навяхвания, 
натърт-вания, отоци, болки в 
ставите и мускулите. Активни 
съставки: масло от евкалипт, 
камфор, ментол, глицерин. Без 
парабени.

51308220код

51208230код

Крем-балсам с дяволски нокът
250 мл - 2 броя

Намалява болката и отока 
при възпалени стави, улес-
нява тяхната подвижност. 
Подходящ е за продължителна 
употреба, особено при 
хронични оплаквания като 
артрит, ревматизъм и др. 
Глицеринът има хидратиращо 
и омекотяващо действие.

51319230код

Meчи гел-балсам
 с алпийски билки - 250 мл - 2 броя

Силно загряващият гел-балсам 
осигурява приятна и успокояваща 
топлина при болки в гърба, 
мускулите, кръста и при уморени 
крака. Подходящ е за масажи. 
Успокоява болката и напрежението, 
подобрява подвижността на 
ставите и стимулира периферното 
кръвообращение. Подходящ е 
за успокояване на артритни и 
ревматични болки. 

51202220код

Конски гел-балсам с алпийски билки
 250 мл - 2 броя

Подходящ е при разширени вени, 
спукани капиляри, 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. 
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24.10.-20.11.2018ТОП ПРОДУКТИ  
с до -60%

Стара цена: 

2470
лв

ПРОМО цена: 

14 80
лв

990
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7425
лв

ПРОМО цена: 

44 55
лв

2970
лв

Спестявате: 

CLA - Капсули за отслабване 
 120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
хора с наднормено тегло;
затлъстяване;
за редуциране на мазнините в тялото 
без загуба на мускулна маса;
за ефективно отслабване.

3046240код

10500840код

Гарциния и кафяви водорасли 
 40 таблетки

Matt препоръчва при: 
лица, контролиращи теглото;
забавен метаболизъм;
за изгаряне на мазнини;
дефицит на йод;
нарушения във функциите на 
щитовидната жлеза.

30219002код

Билков чай за красива фигура 
 15 филтър пакетчета х 2 г - 2 броя

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

9 90
лв

990
лв

Спестявате: 

14

Стара цена: 

9825
лв

ПРОМО цена: 

49 15
лв

4910
лв

Спестявате: 

Зелено кафе - 120 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при: 

лица контролиращи теглото си;
ефективно изгаряне на мазни-
ните; подобряване качеството 
на кожата; регулиране ли-
пидния баланс и нивата на 
кръвната захар. 

3050650код

Equilibra 
препоръчва при: 

отслабване и детоксикация. Чаят оказва благоприятно действие върху 
цялостното състояние на организма.  Има прочистващи свойства и 
работи в помощ на храносмилателната и отделителната системи. Има 
антиоксидантни свойства и забавя процеса на стареене, стимулира 
енергийните нива и поддържа кожата ревитализирана.

Стара цена: 

3295
лв

ПРОМО цена: 

19 75
лв

1320
лв

Спестявате: 

Дренаж и отслабване
10 флакона х 15 мл

Еquilibra препоръчва при: редукция на телесното тегло; очистване на 
тялото от токсини и натрупани течности; целулит.

3027440код

Всеки флакон съдържа: 
концентрирана смес Fructolysat®, която съдържа: листа 
от бяла бреза - 2,75 g; ананас - 2,75 g; артишок - 2,75 g. 

Зеленото кафе представлява зрялото, но неизпечено кафе, 
чието мощно действие се дължи на съдържащата се хлорогенна 
киселина - полифенол с антиоксидантно действие (който се 
разрушава при изпичане на зелените зърна кафе). Приемът 
на зелено кафе редуцира усвояването на въглехидрати, в 
резултат на което организмът набавя енергия чрез изгаряне на 
натрупаните мазнини, а от друга страна стимулира чернодробния 
метаболизъм, което води до по-ефективно разграждане на 
мазнините, без да се влияе на мускулната маса. Особено добър 
ефект се получава в областта на корема, ханша и бедрата. 

Съдържа екстракт от зелено кафе и хром.

Хромът подобрява усвояването на глюкозата (чрез активността 
на инсулина), подпомага по-доброто кръвообращение и 
поддържането на нивото на кръвната захар. Полезен е за 
изгарянето на мазнините, намаляване на телесното тегло и 
изграждането на мускулна маса. 
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За възстановяване 
на формата

след празничното 
похапване!

86312230код

Загряващо масажно масло
200 мл - 2 броя

Формула, разработена 
специално за загряване. 
Етеричните масла от черен 
пипер и канела подобряват 
микроциркулацията и пре-
махват токсините от тялото. 
Маслото от черен пипер действа 
и като антиоксидант и помага 
за запазване на младостта на 
кожата. Портокаловото масло е 

Стара цена: 

2060
лв

ПРОМО цена: 

14 40
лв

620
лв

Спестявате: 

9202030код

Стара цена: 

3400
лв

ПРОМО цена: 

23 80
лв

1020
лв

Спестявате: 

15

не само източник на свеж аромат, но също така 
облекчава мускулното напрежение. 

Антицелулитен крио-гел с алое вера - 200 мл
С нов леден ефект! Подобрява 
видимо портокаловата кожа! 
С 20% студено обработено 
алое вера, кофеин, карнитин, 
какао, азиатска центела и 
боровинка! Свеж гел, който се 
абсорбира бързо и без масаж. 
Използва свойствата на студа, 
като подпомага периферното 
кръвообращение и се бори със задържането 
на вода. Не съдържа парабени, парафинни 
масла. Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Клинично и дерматологично тестван.

Стара цена: 

4150
лв

ПРОМО цена: 

16 60
лв

2490
лв

Спестявате: 

Тотал Слим - 2 х 15 таблетки

105037 код

Matt препоръчва 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 котеш-ките 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.
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3052530код

16

Стара цена: 

1720
лв

ПРОМО цена: 

12 00
лв

520
лв

Спестявате: 

Акнестоп - 30 капсули
2 броя

30710230код

Vitar препоръчва при: 
проблемна кожа;
акне, комедони, повишена мастна секреция на кожата;
хормонални проблеми;
за активна детоксикация на организма;
за здрава кожа, коса и нокти. 

Бирена мая плюс - 400 таблетки 

недостиг на всички витамини от група В и витамините А, С и Е; 
недостиг на ценни аминокиселини, минерали и микроелементи; 
подобряване на редица кожни проблеми - акне, екземи, себорея 
и др.; за гладка и еластична кожа; за блестяща и мека коса; слаба 
и изтощена коса и пърхот; за здрави блестящи нокти; след тежък 
физически труд и активен спорт. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

2310
лв

ПРОМО цена: 

16 15
лв

695
лв

Спестявате: 

3048940код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
недостиг на есенциални мастни киселини; кожни проблеми; суха кожа, екземи, сърбеж; слаба 
хидратация; псориазис; пърхот, суха и изтощена коса; слаби нокти; трудно зарастващи рани; за красиви и 
изящни кожа, коса и нокти; за профилактика преди и след слънчеви бани; висок холестерол и проблеми 
със сърдечно-съдовата система.

Арганово масло - 150 капсули

Стара цена: 

7150
лв

ПРОМО цена: 

42 90
лв

2860
лв

Спестявате: 

Аргановото масло се извлича от ядките на плодовете на аргановото дърво То е изключителн 
богато на есенциални полиненаситени мастни киселини – до 80% от състава му. Препоръчва се за 
предотвратяване дехидратацията и загубата на еластичност на кожата, забавя появата на бръчки. 
В аргановото масло нивата на витамин Е са много високи, затова ефективно защитава от свободни 
радикали, действа противовъзпалително, засилва естествената UV-защитата на кожата. Подобрява 
здравината на клетъчната мембрана. Подпомага при сърбеж на кожата, намалява сухотата на скалпа, 
подхранва космените фоликули. Подобрява състоянието на кожата, ноктите, косата.
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51108002код

24.10.-20.11.2018

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

Грижа 
за красотата 
и по време на 
празниците!

17

51309230код

Гел-балсам с алое вера - 250 мл 
 2 броя

Ценен съюзник на кожата на цялото семейство, извършвайки 
ефикасно възстановително и успокояващо действие върху кожата. 
Това е продукт, който дава бързо облекчение на кожата във всички 
случаи на дисбаланс и дискомфорт: зачервявания на кожните 
гънки, успокоение след излагане на студ, вятър, слънце и контакт 
с източници на топлина и др.

Стара цена: 

1870
лв

ПРОМО цена: 

13 10
лв

560
лв

Спестявате: 

Крем с масло от козе мляко
 250 мл - 2 броя

За лице и тяло - подходящ за всеки тип кожа. Възстановява 
увредените клетки, защитавайки ги от преждевременно 
стареене. Има силно противовъзпалително и успокояващо 
действие. Активни съставки: масло от козе мляко, екстракти от: 
лайка, маточина, бял равнец, бял имел, резене, хмел и валериан; 
глицерин, урея.

Стара цена: 

2940
лв

ПРОМО цена: 

14 70
лв

1470
лв

Спестявате: 

Деликатен гел за почистване
 на лице с алое - за суха и чувстви-

телна кожа 270 мл - 2 броя

Обогатен с екстракт от алое вера за дълбоко 
хидратиране и успокояване на раздразненията 
при суха и чувствителна кожа. Нежно почиства 
и премахва замърсяванията, без да влияе на 
естествената защитна бариера на кожата - с 
естествено pH. Съдържа глицерин, пантенол, 
алантоин и пшеничен протеин, които овлажняват. 
Не съдържа парабени и изкуствени оцветители.

Стара цена: 

1320
лв

ПРОМО цена: 

7 90
лв

530
лв

Спестявате: 

86201240код

Стара цена: 

1320
лв

ПРОМО цена: 

7 90
лв

530
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1320
лв

ПРОМО цена: 

7 90
лв

530
лв

Спестявате: 

Обогатен с екстракт от зелен чай, който има 
противовъзпалителните свойства. Подходящ и 
за кожа, склонна към появата на акне. Танинът 
в зеления чай помага на порите да се свиват. 
Почиства и премахва замърсяванията има 
естествено pH. Съдържа глицерин, пантенол, 
алантоин и пшеничен протеин, които овлажняват 
кожата в дълбочина. Не съдържа парабени и 
изкуствени оцветители.

Деликатен гел за почистване на лице 
със зелен чай - за комбинирана и мазна 

кожа 270 мл - 2 броя

86202240код

Обогатен с екстракт от градински чай - успокоява 
раздразненията. Има противовъзпалителен 
и антибактериален ефект, като ускорява 
регенерацията на кожата. Почиства и премахва 
замърсяванията има естествено pH. Съдържа 
глицерин, пантенол, алантоин и пшеничен 
протеин, които овлажняват кожата в дълбочина. 
Не съдържа парабени и изкуствени оцветители.

Деликатен гел за почистване на лице 
с градински чай  за кожа, склонна към 

възпаления 270 мл - 2 броя

86203240код
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Bielenda LIFT е иновативна лифтинг терапия за зряла кожа, базирана на супер-
модерна технология на синхронна инфузионна матрица. Уникалната и течно-
кристална структура се синхронизира с кожата, а интелигентната система за 
транспорт, включваща ADVANCED PROMO COMPLEX, подпомага проникването на 
активни съставки в дълбочинните слоеве на кожата за постигането на интензивно 
овлажняване и намаляване на бръчките.

Bielenda LIFT -
 стягаща терапия 

за зряла кожа!

Стара цена: 

1800
лв

ПРОМО цена: 

14 40
лв

360
лв

Спестявате: 

LIFT Лифтинг маска 
против бръчки 2 бр.

91001220код

LIFT Лифт серум против бръчки 
за лице, шия и деколте 30 мл                       

Стара цена: 

3285
лв

ПРОМО цена: 

19 70
лв

1315
лв

Спестявате: 

Лифтинг маска в хиропластичен 3D лист, която 
идеално покрива формата на лицето. Мигновено 
изпъва кожата, изглажда и намалява 
бръчките, подобрява еластичността, отлично 
възстановява овала на лицето. Изсветлява 
петната и интензивно овлажнява кожата. 

Ефективно подмладява чертите на лицето, 
съхранява отличен овал и хармонични 
пропорции. Ефективно стяга кожата и я 
прави еластична. Образува повърхностна 
микромрежа, която интензивно овлажнява и 
препятства отпускането на кожата. 

9100240код

Моментално (за 10 сек) стяга и изглажда ко-
жата като постига ефект, сравним с лифтинг 
процедури в естетичната медицина. Още след 
първото прилагане мигновено се заглаждат и 
запълват бръчките под очите, челото, около 
устните и в другите зони на лицето. 

Стара цена: 

3050
лв

ПРОМО цена: 

21 35
лв

915
лв

Спестявате: 

LIFT Овлажняващ дневен лифт-крем 
против бръчки  40+ SPF 10  50 мл                  

9104130код

Изключително ефективно под-
младява чертите на лицето, 
съхранява отличен овал и 
хармонични пропорции Ефектив-
но стяга кожата и я прави 
еластична. Образува повърхностна 
микромрежа, която интензивно 
овлажнява и препятства отпускане 
на кожата. 

Стара цена: 

3050
лв

ПРОМО цена: 

21 35
лв

915
лв

Спестявате: 

LIFT Стягащ нощен лифт-крем концентрат 
против бръчки  40+  50 мл        

9104230код

Подхранва и възстановява в 
дълбочина. Намалява съществу-
ващите и препятства образуването 
на нови бръчки. Изсветлява 
петната, придава младежко 
сияние. Действа през нощта, когато 
процеса на регенерация на кожата 
е най-интензивен.

Стара цена: 

3050
лв

ПРОМО цена: 

21 35
лв

915
лв

Спестявате: 

LIFT Изглаждащ дневен крем 
против бръчки 50+ SPF 10  50 мл                       

9105230код

Ефективно подмладява чертите на 
лицето. Стимулира производството 
на колаген, т.е. възстановява 
фундамента на кожата, а ли-
цето придобива идеален овал, 
кожата става стегната и изпъната. 
Изглажда бръчките и предотвра-
тява появата на нови, препятства 
отпускането на кожата.

Стара цена: 

3050
лв

ПРОМО цена: 

21 35
лв

915
лв

Спестявате: 

LIFT Възстановяващ нощен лифт-крем 
концентрат против бръчки 50+  50 мл

9105130код

Изглажда бръчките и предотвра-
тява появата на нови, препятства 
отпускането на кожата и интензивно 
я овлажнява. Изсветлява петната, 
повишава еластичността. Ефектив-
но защитава от бързо стареене. 
Действа през нощта, когато 
процесите на регенерация са най-
интензивни. 
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LIFT Коректор за бръчки 
лифт експрес 15 мл

Стара цена: 

3285
лв

ПРОМО цена: 

19 70
лв

1315
лв

Спестявате: 

9100340код

24.10.-20.11.2018 ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%
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Bielenda LIFT  50+КОМПЛЕКТ Неустоимо 
предложение!

Bielenda LIFT  40+КОМПЛЕКТ Неустоимо 
предложение!

910414код

Стара цена: 

7000
лв

ПРОМО цена: 

35 00
лв

3500
лв

Спестявате: 

910515код
19

Комплект BIELENDA LIFT 40+ 
Дневен крем, нощен крем и маска

Комплект BIELENDA LIFT 50+ 
Дневен крем, нощен крем и маска

-50%

Перфектният подарък 
за дама, която обича да 
поддържа атрактивен 

въшнен вид и е в 
прекрасната възраст 40+!

Перфектният подарък за 
дама, която поддържа 

привлекателен въшнен вид и 
е в прекрасната възраст 50+!

-50%

Стара цена: 

7000
лв

ПРОМО цена: 

35 00
лв

3500
лв

Спестявате: 

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-50%

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-50%
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NEURO COLLAGEN
интелигентното 

управление на възрастта!

Невро-клетъчното подмладяване е едно от последните постижения 
на козметологията, представляващо алтернатива на естетичната 
медицина. Невро-подмладяването блокира нервните импулси, водещи до 
възникването на бръчки. 

Стара цена: 

3050
лв

ПРОМО цена: 

21 35
лв

915
лв

Спестявате: 

9124030код

NEURO COLLAGEN Овлажняващ крем-
концентрат за лице ден & нощ 40+ 50 мл    40+

Запълва фините бръчки 
по лицето и около очите и 
ефективно предотвратява 
образуването на нови. Стяга и 
изглажда кожата, подобрява 
структурата и еластичността и, 
забавя процесите на стареене. 

9125030код

NEURO COLLAGEN Лифт крем-концентрат 
за лице ден & нощ 50+ 50 мл50+

Ефективно стяга и повишава 
тонуса на кожата, подобрява 
плътността на клетъчните 
стени, възвръща еластич-
ността, предпазва от 
отпускане и забавя проце-
сите на стареене. Запълва 
бръчките на лицето и около 
очите.

24.10.-20.11.2018

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -30%

Златно масло Арган 3 в 1 
за лице, тяло и коса - 150  мл

Начин на употреба на златните масла: 
ТЯЛО: с помощта на помпата впръскайте маслото върху дланите си и 

нанесете върху влажна или суха кожа. 
ЛИЦЕ: сложете малко от маслото на ръката си и нанесете на лицето си.  
КОСА: сложете малко от маслото на ръката си и нанесете на връхчетата 

на косата си. Може да се нанася върху суха или влажна коса. 

Стара цена: 

2915
лв

ПРОМО цена: 

20 40
лв

875
лв

Спестявате: 

Златните масла на красотата!

9122030код

Скъпоценното арганово мас-
ло разкрасява, обновява и 
регенерира Вашите лице, 
тяло и коса. Нежно подсилва и 
възстановява здравословния 
блясък и нормалното състояние 
на косата и тялото. Отлични 
резултати има и при третиране на 
чупливи нокти и кожата около тях. 
Използва се успешно при стрии и 
белези, намалява видимостта им, 
подобрява качеството на кожата.

Стара цена: 

3050
лв

ПРОМО цена: 

21 35
лв

915
лв

Спестявате: 

9122130код

Златно масло Авокадо 3 в 1 
 за лице, тяло и коса -150 мл 

Маслото от авокадо е богато на 
мастни киселини Омега-3 и Омега-9, 
които спомагат за поддържането 
на добра хидратация на кожата, 
еластичност и устойчивост на 
външни фактори. Композицията от 
подхранващи съставки хидратира, 
регенерира и изглажда кожата, 
подобрявайки еластичността й. 
Маслото подсилва и възстановява 
блясъка и нормалното състояние 
на косата и тялото.

Стара цена: 

2915
лв

ПРОМО цена: 

20 40
лв

875
лв

Спестявате: 

20

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-30%
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24.10.-20.11.2018ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

Деликатен и освежаващ гел 
за всеки тип кожа.  Не изисква 
измиване. Овлажнява кожа-
та. Успокоява раздразнения-
та и омекотява. Формата 
на мицеларен гел е много 
ефективен начин за почист-
ване и измиване на различен 
тип грим.

Стара цена: 

1800
лв

ПРОМО цена: 

10 80
лв

720
лв

Спестявате: 

Мицеларен гел 3 в 1 с метличина 
и пантенол 150 мл - 2 броя

84218240код

Деликатен и освежаващ разт-
вор за всеки тип кожа. Без  
измиване. Подхранва кожата. 
Успокоява и омекотява. Запазва 
pH на сълзите. Формата на 
мицеларен разтвор е много 
ефективен начин за почистване 
и измиване на различен грим.

Стара цена: 

1690
лв

ПРОМО цена: 

10 15
лв

675
лв

Спестявате: 

Мицеларен разтвор 3 в 1 с алое 
и пантенол 150 мл - 2 броя

84219240код

Подмладяващ дневен крем 
със секрет от охлюв - 50 мл

8421020код

Подмладяващ нощен крем със 
секрет от охлюв - 50 мл

8421120код

8421011код

Комплект Vis Plantis серия против бръчки 
Подмладяващ дневен + нощен крем със секрет от охлюв  с -40% намаление

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, 

Vis Plantis -
 серия против 

бръчки!
Стара цена: 

2300
лв

ПРОМО цена: 

18 40
лв

460
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2300
лв

ПРОМО цена: 

18 40
лв

460
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4600
лв

ПРОМО цена: 

27 60
лв

1840
лв

Спестявате: 

21

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-40%
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Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

8440620код

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. 

Регенерираща маска 
за коса с арган 300 мл

8440720код

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. 

Регенериращ спрей 
за коса с арган 150 мл

8440820код

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. 

Регенериращо масло 
за коса с арган 50 мл

8440920код

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.

8440609код

Комплект Dr.Sante серия за коса с арган
4 продукта: шамшоан, маска, спрей и масло с -40% намаление

Продуктите от серията улесняват разресването на косата, регенерират 
косата отвътре навън, подсилват я и я правят по-еластична и намаляват 
значително заплитането и чупенето на косъма. 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. 
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. 

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

21.11.-18.12.2018

Dr.Sante
Серия за коса 

с арган

Стара цена: 

750
лв

ПРОМО цена: 

6 00
лв

150
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

800
лв

ПРОМО цена: 

6 40
лв

160
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

750
лв

ПРОМО цена: 

6 00
лв

150
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1250
лв

ПРОМО цена: 

10 00
лв

250
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3550
лв

ПРОМО цена: 

21 30
лв

1420
лв

Спестявате: 

22

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-40%
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За боядисана коса!

8430330код

843031код

21.11.-18.12.2018ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

O’Herbal
За къдрава и непокорна коса!

O’Herbal

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 

Шампоан за боядисана 
коса - 500 мл

Съдържат екстракт от мащерка, маслиново масло, 
кератин и млечна киселина. Шампоанът нежно 
почиства косата, без да отмива пигмента, поддържа 
дълбок и наситен цвета. Балсамът и маската 
улесняват разресването на косата, поддържат дълбок 
и наситен цвета, с естествен блясък. Не съдържат 
SLES, SLS, силикони и изкуствени оцветители. 

8431030код

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 

Балсам за боядисана 
коса - 500 мл

8431730код

Стара цена: 

1790
лв

ПРОМО цена: 

12 55
лв

535
лв

Спестявате: 

Маска за боядисана 
коса - 500 мл

Стара цена: 

4890
лв

ПРОМО цена: 

24 45
лв

2445
лв

Спестявате: 

Комплект O”Herbal за боядисана коса:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление

8430630код

843061код

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 

Шампоан за къдрава и 
непокорна коса 500 мл

Съдържат екстракт от хмел, маслиново масло и млечни 
протеини. Шампоанът нежно почиства къдравата 
коса, без да я заплита, като придава на къдриците 
еластичност и блясък. Балсамът и маската улесняват 
разресването, къдравата и непокорна коса става мека 
и еластична. Хидратират я в дълбочина и намаляват 
негативните ефекти свързани с разресването на косата, 
особено при стилизиране и сушене. Не съдържат SLES, 
SLS, силикони и изкуствени оцветители. 

8431330 код

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 

Балсам за къдрава и 
непокорна коса 500 мл

8432030код

Стара цена: 

1790
лв

ПРОМО цена: 

12 55
лв

535
лв

Спестявате: 

Маска за къдрава и 
непокорна коса 500 мл

Стара цена: 

4890
лв

ПРОМО цена: 

24 45
лв

2445
лв

Спестявате: 

Комплект O”Herbal за къдрава и непокорна коса:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-50%

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-50%
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ТОП ПРОДУКТИ  

ТОП ПРОДУКТИ  

Стара цена: 

845
лв

ПРОМО цена: 

5 90
лв

255
лв

Спестявате: 

с до 

8410130код

Регенериращ душ гел 
с авокадо и оризово 
мляко 500 мл

8410230код

Тонизиращ душ гел 
с драконов плод и 
макадамия - 500 мл 

8410330код

Освежаващ душ гел
с лимонова трева и 
ванилия - 500 мл

8410430код

Стягащ душ гел 
с личи и малина
 500 мл

8410530код

8410730код8410830код

21.11.-18.12.2018

-50%

Хидратиращ душ 
гел с маракуя и 

магнолия 500 мл

8410630код

Енергизиращ душ 
гел с мандарина и 

авапухи 500 мл

Омекотяващ 
душ гел гел с 

пъпеш и лимон  
500 мл

Подхранващ 
душ гел 

с шоколад и 
ягода 500 мл 

CARAVAN  Eau de Parfum - 150 мл 

дамски парфюм мъжки парфюм 

9205130код

Алое вера Део РолOн - 50 мл
Стара цена: 

1395
лв

ПРОМО цена: 

9 75
лв

420
лв

Спестявате: 

Съдържа нова „интелигентна“ естествена молекула, 
която прекъсва веригата на потта и предотвратява 
образуването на неприятна миризма, когато е 
необходимо. Заедно с успокояващите свойства на 
алоето, прави продукта нежен освежител за мъже 
и жени. Не оставя петна по дрехите. 

Стара цена: 

6580
лв

ПРОМО цена: 

32 90
лв

3290
лв

Спестявате: 

799 _ _ 50код798 _ _ 50код

Невероятни парфюми за 
Дами и Господа!

Вдъхновени от световните 
ТОП дизайнери! 

Три пъти повече парфюм на 
изключителна цена!

Страстни аромати 
от Испания!

Fresh Juice
Ароматна и освежаваща 

грижа под душа!
Fresh Juice е серия подхранващи и 
хидратиращи душ гелове. 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, 
вода от цветове на арника.

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-50%
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Стара цена: 

1430
лв

ПРОМО цена: 

8 60
лв

570
лв

Спестявате: 

Нежна грижа за ежедневна 
интимна хигиена с усещане 
за комфорт и свежест. 
Екстрактът от лайка и алое 
има антибактериално и 
противовъзпалително действие, 
както и свойството да успокоява 
раздразненията. Алантоинът 
подпомага възстановяването на 
лигавицата.

Интимен гел с лайка и алое за 
чувствителна кожа 370 мл - 2 броя

Най-добрата интимна грижа!

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

Стара цена: 

1720
лв

ПРОМО цена: 

12 00
лв

520
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2180
лв

ПРОМО цена: 

15 25
лв

655
лв

Спестявате: 

30901230код 30902230код 30903230код

Дневни дамски превръзки         
SHUYA 10 броя - 2 опаковки

Нощни дамски превръзки   
      SHUYA 10 броя - 2 опаковки

Ежедневни дамски превръзки   
      SHUYA 30 броя - 2 опаковки

Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те съдържат Патентована лентa с анионен чип с активен кислород и инфрачервено излъчване, които са с 
благоприятно въздействие върху организма. Имат антибактериален, противовъзпалителен и подобряващ кръвообращението ефект. Имат висока степен на абсорбиране.  
Добавени са мента и лавандула, които създават чувство на свежест и успокояват. Във всяка опаковка вагинална карта – тест за самодиагностика на pH в интимната област.

21.11.-18.12.2018

86401240код

Стара цена: 

1430
лв

ПРОМО цена: 

8 60
лв

570
лв

Спестявате: 

Нежна грижа за ежедневна 
интимна хигиена с усещане за 
комфорт и свежест. Интимният 
гел има нормализиращ ефект 
за комфорта на интимните 
част, благодарение на 
екстрактите от чаено дърво 
и невен, които са известни с 
противовъзпалителните  и анти-

Нормализиращ интимен гел
 с невен и чаено дърво 370 мл - 2 броя

Стара цена: 

1430
лв

ПРОМО цена: 

8 60
лв

570
лв

Спестявате: 

Нежна грижа за ежедневна 
интимна хигиена с усещане 
за комфорт и свежест. 
Екстрактът от градински чай 
има свойството да намалява 
възпаленията, а алантоинът 
подпомага възстановяването 
на лигавицата.

Успокояващ интимен гел с градински 
чай и алантоин 370 мл - 2 броя

86402240код микотичните си свойства. Алантоинът подпомага 
възстановяването на лигавицата. 86403240код

-40%
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с до Dr. Silver Генератор на сребърни йони
Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация. Сертифициран по 
TÜV! Лабораторно изследван, с доказан ефект!  Напълно безвреден! Лесен за 

употреба! Уредът служи за генериране на сребърни йони във вода. 

Дава повече от 40 000 литра сребърна вода.
Помага за здравето и красотата. 
Помага за хигиената на дома.
Спестява много пари. 
Може да се използва навсякъде.
Сменяема батерия. 
Сменяем сребърен електрод (2 грама).
Три управляващи програми.
Изключително малки размери. 
Уникален дизайн, надеждност и качество.

10 предимства на Dr.Silver:

Само сега с уреда Dr.Silver
 получавате и 4 невероятни подаръка:

Паста за зъби Dr.Silver 
със сребро, алое и 

хималайска сол  Четка за зъби с 
нано сребро

Спрей флакон за използване на 
приготвената  сребърна вода

Книга “Лечебната сила 
на сребърната вода”

2007040код

Стара цена: 

10890
лв

ПРОМО цена: 

65 35
лв

4355
лв

Спестявате: 

24449код90200002код

Паста за зъби Dr. Silver
+Четка Nano Silver + Четка Nano GoldСтара цена: 

1310
лв

ПРОМО цена: 

6 55
лв

655
лв

Спестявате: 

Работи в много широк спектър без 
никакво увреждане на клетките на 
тялото. Сребърните наночастици 
стимулират растежа на увредените 
тъкани и допринасят за бързото им 
и ефективно възстановяване. Може 
да се използва за дезинфекциране 
на плодове и зеленчуци. Против 
отслабване на имунната система и 
за бързо възстановяване. 20028002код

Dr. Silver сребърна вода - 75 мл спрей
 150 ppm - 2 броя

Суперактивна и удобна за вътрешна и външна употреба!
Стара цена: 

1720
лв

ПРОМО цена: 

8 60
лв

860
лв

Спестявате: 

Magnolia Silver

2000830код

Магнитен декарбонизатор 
с дезинфекционен ефект 
- два ефекта, за по-
добро пране и миене на 
съдове. Прибор от ново 
поколение, с помощта на 
който успешно се решават 
проблемите с твърдата 
вода и се повишава 
качеството на пране и 
миене на съдове.  

Стара цена: 

2475
лв

ПРОМО цена: 

17 30
лв

745
лв

Спестявате: 

Dr.Silver HOMEOPATHY 75 мл - 2  броя
С вкус на лимон! Съдържа 
сребърни йони и ксилитол 
- натурален продукт с 
иновативни ингредиенти. 
Почиства, заздравява 
и избелва. Гарантира 
комплексна грижа за 
зъбите и устната кухина. Не 
съдържа вредни химически 
компоненти, изкуствени 
оцветители или аромати.

Перфектната грижа за 
устната кухина! 

С  антибактериалното 
действие на 

наносреброто и 
нанозлатото, както и с 

противовъзпалителното 
действие на алое вера и 

хималайската сол! 
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2010120код

2001540код

VOLCANO ZAPPER
Биовълнов генератор за 
избирателно електропоразя-
ване на патогенни микроорга-
низми. Убива болестотворни 
паразити, бактерии, вируси и 
гъбички чрез електромагнитни 
вълни на принципа на 
биорезонанса без използване 
на медикаментозни средства. 
Заперът позволява ефективно 
лечение както на остри, така и 
на хронични заболявания.

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

Съживява кислорода във 
въздуха, който дишаме! 
В битови и промишлени 
условия - за понижаване на 
уморяемостта и повишаване 
на имунитета, предотвратява 
разпространение на вирусни 
инфекции и замърсяване 

на въздуха, неутрализира вредното влияние на 
йонизиращи лъчения от компютри и телевизори.

Стара цена: 

2270
лв

ПРОМО цена: 

15 90
лв

Спестявате: 

680
лв

Стара цена: 

4290
лв

ПРОМО цена: 

34 30
лв

Спестявате: 

860
лв

Стара цена: 

14190
лв

ПРОМО цена: 

85 15
лв

Спестявате: 

5675
лв

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-40%
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ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

21.11.-18.12.2018

2510320код

Комплект универсални кърпи
Color Set Premium

Премахват замърсявания 
от всички повърхности 
в дома и офиса, като: 
шкафове, мивки, кранове, 
плочки, дръжки на врати 
и др., както и пресни петна 
по мека мебел и дрехи; за 
подсушаване и полиране 
на сервизи за хранене и 
чаши. Много са удобни и за 
почистване на обувки. 

Подаръци ще 
има за всички

 от сърце!

Стара цена: 

1310
лв

ПРОМО цена: 

10 50
лв

260
лв

Спестявате: 

Спестявате: 
Стара цена: 

2180
лв

ПРОМО цена: 

13 10
лв

870
лв

Спестявате: 

24433код

ПРОФЕШЪНЪЛ ФИКС МОП +ПОДАРЪК

ПОДАРЪК
Резервна 

микрофибърна 
бърсалка ФИКС МОП

Стара цена: 

9680
лв

ПРОМО цена: 

48 40
лв

4840
лв

Спестявате: 

20307230код

Почиства, полира и защитава 
с едно действие. Подходящ за: 
всички повърхности в дома, 
градината, офиса и др. Отличeн 
за банята и кухнята. За котлони, 
тенджери и тигани без покритие, 
плочки, мивки, пластмасови 
дограми и градински мебели, 
метални повърхности, спортни 
обувки и др.

Универсален почистващ камък 
BIONUR - 300 g -  2 броя

Стара цена: 

1660
лв

ПРОМО цена: 

11 60
лв

500
лв

Спестявате: 

Многофункционален високо ефекти-
вен почистващ концентрат, създа-
ден по най-съвременни изисквания, 
на основата на последните еколо-
гични тенденции. Притежава висока 
ефективност при почистване на 
бани, тоалетни, санитария, подови 
покрития, кухненско оборудване, 
водопроводни батерии, фаянс и 
теракот, стъкла, прозорци, огледала, 
плотове на маси, пластмаса и др. 

Универсален екологичен почистващ 
препарат BIONUR 1000 мл - 2 броя

20310240код
27

2_ _ _ _30код

Стара цена: 

1290
лв

ПРОМО цена: 

9 00
лв

390
лв

Спестявате: 

Супер бамбукови чорапи и/или терлици 
ACTIVE THERAPY - 3 чифта по избор   

Чорапите са произведени от 
100% еко бамбук с използване 
на патентована технология, която 
не стяга краката и подобрява 
кръвообращението. По специален 
метод между влакната са прикре-
пени микрокапсули от Алое Вера.

Цветът, моделът и размерът са по избор от наличните. 
3 чифта се поръчват в една заявка! Цената е за 3 чифта.

Тази почистваща система е продукт от ново 
поколение. Лесно може да се използва от 
всеки. Микрофибърната глава осигурява 
екологично почистване, без да оставя 
влажни петна. Въртяща се система на 
дръжката осигурява изстискване на почти 
цялата вода. Гъвкавият дизайн позволява 
лесно почистване под дивани и шкафове. 
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Ваза с цветя (220-
270 бр.) - 2 броя  

+ ПОДАРЪЦИ: 3D 
книга и моливи

Кола (400-490 бр.) -  
2 броя + ПОДАРЪЦИ: 

3D книга и моливи 
(по 2 броя)

Венец (400-490 бр.) - 
2 броя + ПОДАРЪЦИ: 

3D книга и моливи 
(по 2 броя)

Направени от най-добрите естествени 
царевични пръчици в САЩ. Напълно 

натурални и безопасни, 100% 
биоразградими и екологично чисти.

Magic Nuudles - 2 броя

Стара цена: 

5720
лв

ПРОМО цена: 

8 60
лв

4860
лв

Спестявате: 18921код

18922код

18923код

Стара цена: 

7680
лв

ПРОМО цена: 

11 50
лв

6530
лв

Спестявате: 

Всяка кукла Чичко Тревичко© е ръчна 
изработка и е направена от кокосови 
влакна, от които расте трева(коса), 
когато се полива. Тревата ще поникне 
бързо, обикновено в рамките на 5 до 
7 дни. Косата на Чичко Тревичко© ще 
продължи да расте в продължение на 
около 2 месеца, ако се полива и оформя. 

Чичко тревичко - малък - 2 броя

Чичко тревичко - голям - 2 броя
Снимките са примерни.

Стара цена: 

1580
лв

ПРОМО цена: 

3 95
лв

1185
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

4 95
лв

1485
лв

Спестявате: 

18961код

18960код

Цената за 
колата и 

вазата е една 
и съща.

Всички ПРОДУКТИ
с -50%

21.11.-18.12.2018

За поръчки след кода на продукта добавете: 50. Продуктите са в промоция до изчерпване на 
количествата. Моля, консултирайте се с наш консултант за уточняване на наличните артикули.

ИДЕИ за
КОЛЕДЕН
подарък

-85%

ИДЕИ за
КОЛЕДЕН
подарък

-50%
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Чичко тревичко - малък - 2 броя

101428240код
111428240код

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, 

отрицателни йони, 
германий, турмалин

20 см
22 см

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, 

отрицателни йони, 
германий, турмалин

Магнитна гривна Victoria Bells SB 510

11151040код

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, 

отрицателни йони, 
германий, турмалин21 см 19 см

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, 

отрицателни йони, 
германий, турмалин10150440код

Victoria Bells
свят на неподправена красота 

и истинско здраве

Стара цена: 

10990
лв

ПРОМО цена: 

65 95
лв

4395
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

10990
лв

ПРОМО цена: 

65 95
лв

4395
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

10990
лв

ПРОМО цена: 

65 95
лв

4395
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

10990
лв

ПРОМО цена: 

65 95
лв

4395
лв

Спестявате: 

Магнитна гривна Victoria Bells SB 504

Магнитна гривна Victoria Bells SB 437Магнитна гривна Victoria Bells SB 428

101437240код
111437240код

20 см
22 см

Всички ПРОДУКТИ
с -50%

21.11.-18.12.2018

За поръчки след кода на продукта добавете: 50. Продуктите са в промоция до изчерпване 
на количествата. Моля, консултирайте се с наш консултант за уточняване на наличните 
артикули.

Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

29

ИДЕИ за
КОЛЕДЕН
подарък

-50%
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ТОП ПРОДУКТИ  
21.11.-18.12.2018

с до -50%
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Wellos Антибактериална кухненска дъска за рязане 1 бр.

2080130код

Стара цена: 

2890
лв

ПРОМО цена: 

20 25
лв

865
лв

Спестявате: 

2080330код

Стевия - 1000 таблетки

3048540код

Стара цена: 

5225
лв

ПРОМО цена: 

31 35
лв

2090
лв

Спестявате: 

високи нива на кръвната захар; 
диабет тип ІІ; хора с наднормено 
тегло; високо кръвно налягане. 
Използва се като напълно 
безвреден заместител на захарта 
-  за подслаждане на кафе, чай, 
напитки, сладкарски изделия 
и др. Индианците от племето 
гуарани са първите, използвали 
растението.

Sanct Bernhard препоръчва при:

Кокосово масло Extra virgin - 400 г
3091120код Стара цена: 

1700
лв

ПРОМО цена: 

13 60
лв

340
лв

Спестявате: 

Чисто, студенопресовано, 
нерафинирано, с прекра-
сен вкус! Перфектният 
избор за всички видове 
готвене, пържене и 

печене, тъй като издържа на високи температури 
без да поврежда структурата си, както много 
други масла! Предотвратява сърдечно-съдови 
заболявания и високо кръвно налягане.

Фъстъчено масло със сусам - 500 г
3091420код Стара цена: 

1880
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

380
лв

Спестявате: 

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. Сусамовите семена съдържат висока 
концентрация на фитостероли, антиоксиданти и 
ненаситени киселини. 

2090150код

Турмалинова наколенка - 1 брой
Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

16 45
лв

1645
лв

Спестявате: 

2090250код

Стара цена: 

7920
лв

ПРОМО цена: 

39 60
лв

3960
лв

Спестявате: 

артрит, ревматоиден артрит, остеоартроза; болки в гърба, 
кръста, тазовата област; дискова херния; простудни 
заболявания; ишиас и невралгии. При мускулни и 
ревматични болки, скованост на ставите, шипове, 
схващания, при мускулни спазми след обездвижване. 

Препоръчва се за 
подпомагане при: 

болка и схващане в областта на коляното; отоци 
и отпадналост на долните крайници; гонартроза, 
гонартрит; износване на колянната става; шипове 
в колянната област; болки и спазми в мускулите на 
прасците и бедрата; болки в ставите при промяна на
 времето; невралгии.

Турмалинов колан Hign Line 125 см 

Препоръчва 
се за подпо-
магане при: 

208013код

Wellos Антибактериална кухненска дъска за рязане 
Комплект ЧЕРВЕНА + ЗЕЛЕНА

Изключително здрави и удобни за рязане. С гъвкав 
дизайн за лесно изсипване на нарязаните продукти. 
Устойчиви на нагряване и влага. Компактна и лесни за 
съхранение. Със специално покритие, предпазващо 
повърхността от нараняване. Произведени от екологични 
материали. Без съдържание на ВРА (бисфенол А).

ЗЕЛЕНА

ЧЕРВЕНА
Стара цена: 

5780
лв

ПРОМО цена: 

28 90
лв

2890
лв

Спестявате: 

ИДЕИ за
КОЛЕДЕН
подарък

-50%
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ТОП ПРОДУКТИ  

ТОП ПРОДУКТИ  

STONELINE - вкусно, 
здравословно и икономично готвене!

с до -60%

31

24451код

КОМПЛЕКТ Квадратен тиган със стъклен
капак и капачка-дозатор (24 х 24 см) 

 +ПОДАРЪК Бамбукова кърпа

Вкусно, здравословно, диетично, икономично и 
екологично готвене. С феноменално незалепващо 
и незагарящо каменно покритие. Много лесен за 
почистване - само с топла вода и гъба. Не съдържа PFOA. 
Бамбуковата кърпа ще почисти тигана само с вода!

Особено е подходящ, ако имате голямо семейство или ще 
посрещате гости. Устойчивото и незалепващо каменно 
покритие ще Ви позволи да сготвите бързо, в голямо 
количество и най-важното вкусна и здравословна храна за 
всички. Бамбуковата кърпа ще почисти тигана само с вода!

24452код

24450код

Тиган за палачинки (Ø 25 см) 
+ПОДАРЪК Бамбукова кърпа

Великолепни постни домашни палачинки можете да 
си приготвяте сега, без никаква мазнина, без да се 
притеснявате, че ще се залепи блата. Не съдържа PFOA. 
Бамбуковата кърпа ще почисти тигана само с вода!

Стара цена: 

20130
лв

ПРОМО цена: 

100 65
лв

10065
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

12430
лв

ПРОМО цена: 

62 15
лв

6215
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

19690
лв

ПРОМО цена: 

98 45
лв

9845
лв

Спестявате: 

Одеяло от мериносова вълна
 и памук - 140*200 см

24419код

Идеална комбинация за спокоен сън. 
Предпазват от алергии и респираторни 
заболявания.

Калъфка за възглавница от мериносова 
вълна и памук + Възглавница от 
мемори пяна 70*40*11 см  

магнитно поле и специална карбонова мрежа за 
перфектен сън и добро здраве. Вълната задържа 
влагата, осигурява температурен комфорт, 
неутрализира бактерии и алергени, гарантира 
пълноценен сън и възстановяване. Петте магнитни 
ленти са разположени в съответствие с енергийните 
зони на човешкото тяло.

Идеално съчетание от високо-
качествена мериносова вълна, 

Топ матрак 3 в 1 от мериносова вълна
 с магнитно поле и карбонови нишки - 
90*200 см

2610460код
Перфектният подарък за всеки 

2610250код

Дълбок тиган за готвене (Ø 28 см)  
+ПОДАРЪК Бамбукова кърпа

Стара цена: 

43780
лв

ПРОМО цена: 

175 10
лв

26270
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

38280
лв

ПРОМО цена: 

191 40
лв

19140
лв

Спестявате: 

- осигурява прохлада през лятото и приятна 
топлина през зимата. Лятната страна е от 
високачествен памук, който гарантира истински 
комфорт. Зимната страна е произведена 
от висококачествена мериносова вълна, 
благодарение на което ще се радвате на 
невероятна топлина. 

Стара цена: 

12980
лв

ПРОМО цена: 

64 90
лв

6490
лв

Спестявате: 

21.11.-18.12.2018

ИДЕИ за
КОЛЕДЕН
подарък

-60%
с  до 
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За контакти:
GM 14/18 www.green-master.eu Възможни са печатни грешки!

Промоционалните предложения важат от 24.10 до 20.11.2018 или до изчерпване на количествата!

21.11.-18.12.2018ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

Тиха нощ, 
свята нощ!
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Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

23 00
лв

990
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3620
лв

ПРОМО цена: 

25 35
лв

1085
лв

Спестявате: 

 Кана Astra 
 с филтър Unimax

 Кана Atria
 с филтър Classic

Филтрите към каните DAFI 
пречистват: хлор и хлорни 
съединения; тежки и радиоактивни 
метали; нефтопродукти; неприятни 
миризми; пестициди и токсини; 
високата твърдост на водата; 
пясък, ръжда, глина, механични 
замърсители. 

2310_30код 2330_30код

2020050код

Екстрактор на хранителни вещества
 VOLCANO - 12 части

Цвят на металния корпус - 
малиново

За лесно, бързо и здравословно приготвяне на фрешове, 
смутита, пюрета и други полезни храни за цялото семейство!

Мултифункционалният уред 
съдържа:

VOLCANO екстрактор на хранителни 
вещества е подходящ за: 

  - всички, които искат да водят по-
здравословен начин на живот,
  - вегетарианци и вегани,
  - семейства с малки деца, 
  - хора с активен начин на живот,
  - хора, които не спазват здравословни 
диети и имат лош режим на хранене,
  - хора с висок холестерол,
  - хора, възстановяващи се от 
различни заболявания.

  - Мощен мотор от 700 вата
  - Екстрактор острие
  - Острие за смилане
  - 1 голяма чаша от 650 мл
  - 2 малки чаши от 350 мл
  - 2 подвижни дръжки
  - 2 капака
  - Ръководство за експлоатация
  - Книжка с рецепти

Стара цена: 

21990
лв

ПРОМО цена: 

109 95
лв

10995
лв

Спестявате: 

1 - бял
2 - зветло зелен
4 - син
5 - сив
6 - оранж

Нюансите на цветовете 
са примерни.

Изберете цвят:

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-50%

ИДЕЯ за
КОЛЕДЕН
подарък

-30%


