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19.12.-15.01.2019

ТЕМА на броя:
Имунната система

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

Имунната система е съвкупност от множество биологични структури и процеси в
организма, които го предпазват от болести. За да функционира правилно, имунната
система трябва да разпознава широк кръг от агенти, наричани патогени и да ги
различава от собствената здрава тъкан. Имунната система се състои от милиарди
клетки, организирани в централни и периферни лимфоидни тъкани и органи. Тези
клетки са макрофагите, В- и Т-лимфоцитите, NK клетките и др. В централните органи
на имунната система (костен мозък, тимус, фабрициева торбичка) се осъществява
първичната пролиферация и диференциация на стволовите клетки на имунната
система. В периферните лимфоидни органи и тъкани на имунната система се
осъществява съзряване на лимфоцитите и превръщането им в имунокомпетентни
клетки. Това са далакът, лимфните възли, сливиците, лимфните фоликули и
дифузната лимфна тъкан.
Редица фактори водят до отслабване на имунната система. Основните са
стрес, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотици, замърсената околна
среда, химизация на храните, прекомерна употреба на захар, недостатъчна
физическа активност, недоспиване, липса на витамини и минерали в организма,
непълноценно хранене, прекалена употреба на мазни храни, хранителни алергени.

Грийн Мастър ви предлага богата гама високоефективни продукти с натурален произход, които подкрепят органите на имунната система, активират
имунните клетки, доставят градивни елементи за повишаване на собствените защитни сили на организма, като същевременно се противопоставят на
негативните последици от вредните навици и факторите, понижаващи активността на имунната система.

Витамин C с удължено освобождаване
30 капсули - 2 броя
Vitar препоръчва при:

настинки и грип;
тежки физически и психически
натоварвания;
бедно на витамини хранене;
алергии;
при вирусни и бактериални
инфекции.

код 30731230

Стара цена:

70
19
лв
ПРОМО цена:

13 лв

80

Спестявате:

590лв

Мултивита + Ехинацея
20 разтворими таблетки - 2 броя

22

код 30704230

Vitar таблетките са с приятен вкус
и балансиран състав за активиране
на самовъзстановителните сили.
Те доставят градивни елементи с
ясно изразено действие за защита
от свободните радикали, подкрепа
на имунитета, дихателната система,
устойчивостта и енергийния баланс на
организма. Ефективни при настинки,
грип, отпадналост.

Витамин С капки - 30 мл

код 3092420

OstroVit препоръчва 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.

12 25лв
Спестявате:

5

25

лв

50
14
лв
ПРОМО цена:

11 60лв
Спестявате:

290лв

Мултивитамини и минерали
40 таблетки - 2 броя
Стара цена:

Стара цена:

50
17
лв
ПРОМО цена:

Стара цена:

код 30259002
Equilibra
препоръчва при:
понижен имунитет; обща и хронична умора; напрежение; витаминен дефицит; възстановяване след
боледуване и прием на лекарства; за добро зрение,
жизненост, енергичност и работоспособност; за добра
кожа и коса.

00
52
лв
ПРОМО цена:

26 00лв
Спестявате:

2600лв

Бонбони с балсам
от градински чай - 170 грама

19.12.-15.01.2019

Sanct Bernhard препоръчва при:
кашлица от различен произход;
дрезгав глас; възпалено гърло;
възпаления в устната кухина, афти
и др.; лош дъх.
Съдържат: екстракт от градински
чай, захар, глюкозен сироп.

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
код 3043530

Стара цена:

60
17
лв
ПРОМО цена:

12 30лв
Спестявате:

530лв

Кладница с облепиха и ехинацея - 30 капсули

За добър имунитет и подкрепа на организма
Стара цена:
Съдържа екстракти
от кладница(30%
90
лв
полизахариди), облепиха,
ПРОМО
цена:
ехинацея, витамин С.

ТЕМА на броя:
Имунната система

19

13 95лв

Спрей с прополис - 20 мл
Equilibra препоръчва при:
болно и възпалено гърло и нос;
бронхити;
ангини;
кашлица;
възпаления и инфекции на
горните дихателни пътища.

код 3024430

Спестявате:

5

Стара цена:

60
28
лв
ПРОМО цена:

20 00лв
Спестявате:

860лв

код 3075030

Vitar препоръчва при:
95
лв
- понижен имунитет;
- хронични заболвани на горните дихатени
пътища;
- повишени нива на холестерола;
- проблеми със сърдечно-съдовата система;
- оксидативен стрес;
- тежки заболвания;
- за забавяне процесите на стареене.

Септангин с исландски лишей - 16 пастили - 2 броя

код 30749002

Фантастична комбинаци с
исландски лишей, сладък
корен (женско биле),
живовляк, лайка, липа и
витамин С за подкрепа на
горните дихателни пътища
и устната кухина.

За здраво гърло и устна кухина
VITAR препоръчва за подпомагане при:
- болки и възпаления в гърлото;
- проблеми в горните дихателни пътища;
- кашлици;
- ринити;
- простуда, настинки.

Стара цена:

80
27
лв
ПРОМО цена:

13 90лв
Спестявате:

1390лв

Коластра - 90 капсули
Всяка капсула съдържа 400 mg коластра, от които минимум 18% Имуноглобулин G (IgG) – 72 mg.
Коластрата е млякото на всеки бозайник в първите 24 часа след раждането. Тя съдържа 37 имунни и 8 растежни
Стара цена:
фактори и други ефективни съставки, които никъде другаде в природата не са в такава висока концентрация и толкова
90
лв
добре балансирани. Коластрата е една от четирите клетъчни храни, която подпомага възстановяването на почти
ПРОМО
цена:
всички органи и системи в организма. Проявява ясно изразено имуномодулиращо, антивирусно, антибактериално,
противовъзпалително, антиокисдантно, антираково действие.
55
Коластрата унищожава патогенните микроби, подпомага заселването на полезни бактерии, успокоява и заздравява
лв
раздразнените и свръхпропускливи черва, изгражда бариера срещу токсините и патогените, подобрява усвояването Спестявате:
на храни, добавки и лекарства. Коластрата предпазва от инфекции на пикочо-половата система, на дихателните
35
пътища, укрепва костната плътност, увеличава мускулната тъкан, предпазва от развитие на алергии, повишава
лв
издръжливостта при тежки физически и психически натоварвания, подобрява еластичността на кожата, подобрява емоционалното
състояние. Благодарение на уникалното съчетание на естествени растежни фактори в подходящо съотношение през последните
код 3046840 години коластрата се счита за едно от най-перспективните средства за съхраняване на младостта, забавяне на остаряването и
регенериране на всички тъкани в организма.
Съставът на коластрата е по-близък до кръвта, отколкото до млякото. Коластрата от крави съдържа до 20 пъти повече растежни фактори от човешката.
Ниското съдържание на лактоза я прави безвредна дори и за хора, които имат непоносимост към млечни продукти. Капсулите с коластра на Sanct Bernhard
се произвеждат от млякото на крави отглеждани в екологични райони в контролирани немски стада.
33

75

45
30

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

19.12.-15.01.2019

ТЕМА на броя:
Имунната система
Гел от Алое вера с джинджифил
1000 мл

Джинджифил - 10 сашета
2 броя
Разтворима гореща
напитка при простуда
и грип! Джинджифил,
облепиха, витамин С,
цинк в едно!

код 30722230

Vitar препоръчва при:
простуда и отпадналост;
грип и респираторни
заболявания; кашлица;
умора; изтощение; отслабен имунитет.

Стара цена:

54

20
17
лв
ПРОМО цена:

27

12 00лв
Спестявате:

27

520лв

код 3028450

ЦБ за Дихателната система 250 мл - 2 бр.

ЦБ за Имунната система 250 мл - 2 бр.

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
възпаления на горните диха- Стара цена:
телни пътища; алергии, катари,
50
лв
ринити, кашлици; фарингити,
бронхити, бронхопневмонии, ПРОМО цена:
белодробни абсцеси; спазми
75
на дихателните пътища; астма,
лв
затруднено дишане.
Спестявате:

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
срив в имунната система; Стара цена:
грип и остри респираторни
50
лв
заболявания; простудни заболявания; херпес, херпес зостер; ПРОМО цена:
тежки и продължителни
75
боледувания;
декубитивни
лв
рани; туморни заболявания; Спестявате:
понижени жизнени функции.
75

49

49

24

24

2475лв

код 30106002

код 30107002

код 3052440

Sanct Bernhard препоръчва при:
отслабен имунитет; оксидативен
стрес; възстановяване след боледуване; повишава устойчивостта
при вируси и инфекции; проблеми
с храносмилателната система хронични заболявания, трудна
проходимост на червата, запек,
диария; повишава производството
на левкоцити и антитела; понижава
общата заболеваемост.

Стара цена:

45
54
лв
ПРОМО цена:

лв

С натурални екстракти от медуница, ехинацея
и комплекс от витамини!
Стара цена:
Vitar препоръчва при:
грип и вирусни заболявания;
95
лв
бронхит; заболявания на горните
ПРОМО
цена:
дихателни пътища; кашлица;
подкрепя имунитета особено в
00
борбата срещу вируси и бактерии;
лв
подпомага възстановяването; на- Спестявате:
малява умората и изтощението; ба95
лв
лансира енергийния метаболизъм.

12

32 65лв

9

Спестявате:

2180лв

24

Билков сироп за имунна система - 200 мл

Баобаб - 160 г

44

100% чист неразреден гел от
Стара цена:
алое вера, получен при ръчна
95
лв
декортикация на листа от алое
ПРОМО цена:
с екстракт от джинджифил.
Equilibra препоръчва при:
45
срив на имунната система, заболв
лявания на храносмилателната Спестявате:
система, алергични заболявания,
50
лв
екземи, дерматити, акне, херпес симплекс, туморни заболявания, диабет,
атеросклероза, отпадналост, проблемна кожа,
повишен холестерол, рани, контузии, болки в
мускули и сухожилия.

код 3074230

3

Витамини и минерали!

Билков сироп с желязо и коприва
200 мл

код 3073430

Vitar препоръчва при:
проблеми с кръвотворните
способности на организма;
анемии, кръвозагуба; умора,
отпадналост, намалена работоспобност; подходящ за хора с
нарушена обмяна на желязото,
вегетарианци или лица на
нискокалорична диета.

11

9 20лв

Спестявате:

код 3028030

код 3041040

42 лв
ПРОМО цена:

25 75лв
Спестявате:

1715лв

код 3024120
Equilibra
препоръчва при:
лесна уморяемост; схващания, мускулни спазми; стрес и
психическо напрежение; физически натоварвания; повишава енергията и мускулната сила; подпомага сърцето;
подобрява работоспособността; нормализира обмяната
на веществата и доброто функциониране на нервната
система.

Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.
Vitar препоръчва при:
- защита от свободните радикали и оксидативен стрес;
- чести инфекции;
- проблеми с щитовидната жлеза;
- проблеми със сърдечно-съдовата система;
- дерматологични проблеми;
- проблеми с черния дроб;
- психически натоварвания.

код 30747240

4

Магнезий + В комплекс
30 таблетки

Стара цена:

90

Съдържа витамин Д в биологично-активната му
форма като холекалциферол (Д3). Стара цена:
Equilibra препоръчва при:
50
повишена нужда от витамин Д, за
лв
оптимално усвояване на калция и ПРОМО цена:
фосфора и за поддържане на нормал55
на функция на мускули, кости, зъби.
лв
Подпомага при остеопороза, артрит,
Спестявате:
рахит, депресия, мускулна умора,
95
намален имунитет, алергии, рани.
лв

16

15
13
лв
ПРОМО цена:

Калций + Магнезий - 400 таблетки
Sanct Bernhard препоръчва при:
мускулни крампи (спазми); болезненост на ставите, чупливост на
ноктите; остеопороза; екземи;
сърцебиене,
сърдечно-съдови
заболявания; безсъние, нервност
и избухливост; нарушено храносмилане и киселини.

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

Витамин Д - 10 мл капки

Стара цена:

395лв

19.12.-15.01.2019

Стара цена:

30
14
лв
ПРОМО цена:

11 45лв
Спестявате:

285лв

Селен + цинк - 30 таблетки - 2 броя

Цинкът е мощен антиоксидант. Подпомага
нормалното функциониране на имунната система,
заздравяването на рани, профилактиката на акнето
и регулирането на дейността на мастните жлези.
Селенът е изключително ценен микроелемент, с
важно значение за синтеза на тиреоидните хормони
на щитовидната жлеза, регулиращи метаболизма.
Мощен антиоксидант, от който зависи нормалното
функциониране на половата и имунната системи,
сърцето, белите дробове, панкреаса, черния дроб,
жлъчката, дебелото черво и простатата.

Стара цена:

80
19
лв
ПРОМО цена:

11лв90
Спестявате:

790лв

55

19.12.-15.01.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%
Омега - 3 рибено масло
400 капсули

код 3046640

Sanct Bernhard препоръчва при:
профилактика и заболявания на
сърцето и мозъка; при проблемна
кожа и зъби, чупливи нокти;
проблеми с капилярите, кръвни
съсиреци, разширени вени; стерилитет; ПМС; артрит и проблеми със
ставите; проблеми с кръвното
налягане и нивата на холестерола и
триглицеридите.

Стара цена:

00
55
лв
ПРОМО цена:

33 00лв

Омега 3
и супер
растения!

Спестявате:

2200лв

Omega 3 Perilla oil - 150 капсули

Ленено масло 1000 - 90 капсули
Dr.Nature
препоръчва при:

повишен холестерол
и триглицериди;
проблеми със сърдечно-съдовата система и
кръвоносните съдове; артрит и проблеми с опорнодвигателната система; за подобряване на паметта
и функцията на мозъка; хипертония.
код 3006530

15

лв

38

ПРОМО цена:

12 лв

70

25

Спестявате:

5

45

Съдържа олигомерни проантоцианидини, полифеноли от гроздови
семки, червено грозде, зелен чай,
биофлавоноиди, витамин С от
ацерола.
ОРС е уникална комбинация от
природни продукти с изключително
висок антиоксидантен капацитет.
Абсорбионната
способност
за
кислородни радикали(ORAC) е
365000 μmol TE / 100 g.

лв

код 3048040

ОРС Комплекс - 90 капсули

Суперантиоксидант

код 3050940

64

Стара цена:

18

Тайната на китайските владетели за здрава кръвоносна система, кожа, нокти, коса!
Стара цена:
Sanct Bernhard препоръчва при:
35
заболявания на сърцето и мозъка;
лв
проблеми с кръвното налягане и нива- ПРОМО цена:
та на холестерола и триглицеридите;
60
проблеми с капилярите, кръвни
лв
съсиреци, разширени вени; акне и
Спестявате:
кожни проблеми; чупливи нокти;
75
стерилитет, предменструален синдром
лв
(ПМС); артрит и проблеми със ставите;
възпалителни процеси; депресии и
психически натоварвания.

Олигомерните проантоцианидини са едни от малкото антиоксиданти,
които преминават през стените на клетките на мозъка и кръвоносните
съдове. Антиоксидантният комплекс ефективно стабилизира еластичността на съдовете и тяхата проходимост, заздравява стените,
предотвратява образуването на плаки и тромби. Подобрява се нормалната
циркулация на кръвта в периферните съдове. ОРС - Комплекс гарантира
ефективна защита на сърдечно-съдовата система, стабилизира кръвния
поток и артериалното налягане, подобрява функциите на мозъка,
предоставя тотална антиоксидантна защита за борба със свободните
радикали и стареенето на съдовете и организма като цяло.

Стара цена:

85
102
лв
ПРОМО цена:

61 70лв
Спестявате:

4115лв

Чисто масло от черен кимион - 250 мл

В древно писание от Изтока се казва: „В Черното семе има лек за всичко, освен за смъртта“

Sanct Bernhard препоръчва при:
алергии; астма; главоболие, мигрена; срив на
имунната система; паразитни заболявания и
противопаразитно въздействие; хипертония;
повишен холестерол; язва, гастрит, газове;
отпадналост, хронична умора. Уникалният
състав на маслото от черен кимион определя
основните му действия: имуностимулиращо,
противотуморно, антибактериално.
66

код 3044540

Маслото от черен кимион се нарича„маслото на фараоните“, тъй като
е намерено в гробниците на Тутанкамон и други египетски фараони.
То е било неотменна част от живота в древен Рим, Гърция, Близкия и
Среден Изток. Извлича се от семена на египетското растение Nigella
sativ чрез щадящо студено пресоване. Днес лечебните качества на
черния кимион са известни и има регистрирани 5 патента в САЩ и
Европа: за борба и лечение на астма, алергии, диабет, псориазис, а
също като антивирусно средство, имуностимулатор и инхибитор на
растежа на ракови клетки.

Стара цена:

50
71
лв
ПРОМО цена:

42 90лв
Спестявате:

2860лв

19.12.-15.01.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

Хлорела - 180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:
дисбактериоза; хронични и остри
възпалителни процеси от вирусен и бактериален произход;
остри респираторни заболявания;
атеросклероза;
профилактика
на
туморни
заболявания;
предменструален
синдром;
заболявания на нервната система.

код 3041940

Стара цена:

90
64
лв
ПРОМО цена:

38 95лв
Спестявате:

2595лв

Хлорелата е най-богата от всички храни на ДНК и РНК и това я прави
изключителна храна за мозъка и за дълголетие. Тя е по-богата на
хлорофил (28.9 гр/кг) от което и да е растение, откъдето идва и името
й. Хлорофилът има кръвотворен и анти-раков ефект. Хлорелата
съдържа над 20 витамина (А, от В1 до В12, С, Д, Е, К и др.) и минерала с
висока биологична активност, като от трите микроводорасли (хлорела,
АФА, сипрулина) е най-богата на желязо и цинк и има най-голям
детоксикиращ потенциал.

За да сте здрави и пълни
с енергия за празниците
... и след тях!

Съдържа комплекс от синерегично действащи природни компоненти –
годжи бери, мангостийн, нони, акаи, каму-каму, макуи и алое вера.

Здравословен комплекс от седемте
супер растения - 946 мл - 2 броя

Годжи бери – подпомага при срив на имунната система, умора, отпадналост, проблеми със сърдечноСтара цена:
съдовата система и черния дроб, дегенеративни проблеми с очите, за контрол на кръвното налягане
20
и кръвната захар. Мангостийн – спер-антиоксидант, подпомага при болки и проблеми със ставите,
лв
атеросклероза, артрит, остеопороза, камъни в бъбреците, кожни проблеми, срив на имунитета, наднормено ПРОМО цена:
тегло. Нони – мощен имуномодулатор и антиоксидант. Подпомага при вирусни и бактериални инфекции,
60
проблеми на сърдечно-съдовата, храносмилателната, отделителната и дихателната системи. Акаи –
лв
съдържа до 33 пъти повече антиоксиданти от червеното грозде и подпомага изключително мощно здравето
Спестявате:
на сърцето, увеличава енергията и издържливостта, забавя стареенето и регулира нивата на лошия
60
холестерол. Каму-каму – съдържа 30 пъти повече витамин С от портокала, има мощно антиоксидантно,
лв
имуностимулиращо, тонизиращо и противостареещо действие. Макуи – богат източник на витамин А, С,
калций, желязо, калий и антоциани. Има силен имуностимулиращ и антиоксидантен ефект. Алое вера – растение чудо,
известно от векове с ползите си за здравето и красотата. Притежава широк спектър от действия, особено благоприятни за
стомашно-чревния тракт, отделителната, опорно-двигателната система, кожата, очите, имунитета и др.

123

61
61

код 30801002

Акай Бери 12:1 - 90 таблетки

код 3091720

OstroVit препоръчва при:
контрол на телесното тегло;
нормализира нивата на холестерола и кръвното налягане;
подобрява антиоксидантната
активност
на
организма;
подпомага
дейността
на
сърдечно-съдовата
система;
подпомага детоксикацията на
организма; стимулира ума, духа
и тялото.

Жен-шен плюс - 60 капсули

Стара цена:

60
27
лв
ПРОМО цена:

22 лв

10

Спестявате:

5

50

лв

код 3023130

Dr.Nature Коензим Q 10
30 капсули
Dr.Nature препоръчва при:

код 3006830

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

90

лв

ПРОМО цена:

15 35лв
Спестявате:

6

55

лв

Стара цена:

70
18
лв
ПРОМО цена:

13 10лв
Спестявате:

560лв

Енергийна сила - 12 сашета

Стара цена:

21

Equilibra препоръчва при:
тежки физически и умствени
натоварвания; стрес от различен характер, тревожност;
промяна в средата на живот;
следоперативно възстановяване; намален имунитет;
сексуална дисфункция; хронична умора, отпадналост; вялост,
липса на концентрация.

код 3073730

Vitar препоръчва при:
тежки физически натоварвания;
активен
спорт;
умора, изтощение, загуба на
енергия; подпомага бързото
възстановяване на организма;
гарантира жизненост, висока
активност и добър тонус, както
на тялото, така и на мозъка.

Стара цена:

25
14
лв
ПРОМО цена:

9 95лв

Спестявате:

430лв

7

19.12.-15.01.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

Витални гъби
за витален живот
и весели празници!

Лечебните гъби 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.

Рейши плюс - 60 капсули - 2 броя

Шиитаке плюс 60 капсули - 2 броя

Dr.Nature препоръчва при:
Стара цена:
нарушени функции на имунната
60
система и съпътстваща тералв
пия при болни от рак и при ПРОМО цена:
заболявания предизвикани от
55
радиация; нарушени адапталв
ционни способности на оргаСпестявате:
низма, хронична умора, слаби
05
нерви, страх, безпокойство,
лв
нарушен сън и др; подпомага
всички тъкани, органи и системи в организма,
както и при остри и хронични и дегенеративни
заболявания и др.

Dr.Nature препоръчва при:
Стара цена:
понижен имунитет и тежки
60
заболявания; има антитуморно
лв
действие; намалява вискозитета ПРОМО цена:
на кръвта и подобрява
55
циркулацията; действа при автолв
имунни и системни заболявания;
подпомага при психично и Спестявате:
стресово напрежение; регулира
05
лв
стойностите на холестерола,
триглицеридите, кръвната захар
и кръвното налягане; подобрява функциите на
стомаха, храносмилатената и сърдечно-съдовата
системи и действа като хепатопротектор.

72

72

43

43

29

29

код 30303240

код 30305240

Мегавитал комплекс - 60 капсули 2 броя
Dr.Nature препоръчва при:
Стара цена:
при срив в имунната система;
60
лв
съпътстваща терапия при
болни от рак; за подпомагане ПРОМО цена:
на организма при химио- и
55
лъчетрапия; като общоукрепващо
лв
средство; по-добрява сърдечно- Спестявате:
съдовата, храносмилателната,
05
отделителната и кръвоносната
лв
системи; нормализира хормоналния баланс;
за регулиране стойностите на кръвната захар,
кръвното налягане и нивата на холестерола и
триглицеридите.

Германор 132 - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при:
оксидативен стрес; канцерогенни
проблеми; артритни заболявания;
сърдечна
недостатъчност;
проблеми на кръвоносната
система; хипертония; химио и
лъчетерапия; понижен имунитет;
хронична умора; алергии;
атеросклероза; след прекарани
заболявания; работа в замърсена
и вредна работна среда.

72

43
29

88

код 30301240

код 3030640

Стара цена:

00
55
лв
ПРОМО цена:

33 00лв
Спестявате:

2200лв

19.12.-15.01.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

Здраве
от Индия!
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.

Диакюр (Diacure) - 40 капсули

Deep Ayurveda при: диабет;
Стара цена:
преддиабетни състояния; преодо90
лв
ляване на последствията от
лечението на диабет; нарушения ПРОМО цена:
във въглехидратната обмяна;
15
повишени нива на холестерола и
лв
триглицеридите.
Спестявате:
Специалната аюрведична комбинация Диакюр наред с основния си
75
лв
ефект за регулиране стойностите
на кръвната захар, ще ви помогне за намаляване
на специфични симптоми за диабета като често
уриниране, преяждане, засилено чувство за жажда,
суха и сърбяща кожа. Влиянието върху нивата на
холестерола и триглицеридите води до значително
намаляване на риска от проблеми със ССС.

Гудучи - 40 капсули
Deep Ayurveda препоръчва при:
понижен имунитет; чести и
повтарящи се инфекции; слабост,
изтощение, треска; възстановяване
след боледуване; за ефективна
детоксикация; проблеми с храносмилателната система; артрит;
ринит; диабет; хепатит.

25

18
7

код 3061330

код 3060340

90
25
лв
ПРОМО цена:

15 55лв
Спестявате:

1035лв

Гудучи е растение с удивително силна енергия. Наричат го„даващо живот“.
Мощно подкрепя организма, като наред с това дълбоко и ефективно го
очиства от токсини. То е мощен антиоксидант, предотвратява преждевременното остаряване, поддържа имунната система, пречиства и подмладява организма. Укрепва сърцето и тъканите, балансира всички системи.

Мумио (Shilajit) - 40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при:
хронична или мускулна умора;
Стара цена:
обща слабост; тежки физически и
90
лв
умствени натоварвания; липса на
ПРОМО цена:
енергия и издръжливост; вирусни
и бактериални инфекции; алергии;
15
хашимото; заболявания на черния
лв
дроб и далака; язви, колити,
Спестявате:
гастрити; хемороиди и разширени
75
вени; възпалителни заболявания;
лв
код 3060230 сексуална дисфункция.
Мумиото е уникален природен продукт - съдържа 84 минерала в активна
йонна форма, заради което оздравителното влияние върху човешкия
организъм е с максимален ефект. Има тонизиращо, болкоуспокояващо,
укрепващо, противовъзпалително, антитоксично действие.

Стара цена:

Паразитоцид -100 мл

25

Съдържа: екстракти от обвивки на зелен орех,
морски пелин, карамфил, котешка стъпка, магарешки бодил.
Маг. фарм. Н. Мангалджиев
Стара цена:
препоръчва при:
50
лв
детоксикация на организма;
елиминиране вредните ефекти ПРОМО цена:
от наличието на паразити в
65
организма; като съпътстващо
лв
въздействие при болни от рак; Спестявате:
понижен имунитет и тежки
85
заболявания; възстановяване
лв
дейността на храносмилателната
система; за подобряване ефекта
от употреба на VOLCANO Zapper.

19

18

13

7

5

код 3011830

9

ЦБ за За детето 250 мл - 2 бр.

19.12.-15.01.2019

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
Стара цена:
нарушения от общ характер в
50
здравословното състояние при
лв
деца над 2 години; отслабен ПРОМО цена:
имунитет; грип, простудни
заболявания; бронхити, бронхо75
лв
пневмонии, ангина, кашлици;
безапетитие; нарушена конСпестявате:
центрация; напрежение, стрес;
75
лв
тежки умствени натоварвания.

49

24

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
Мултивитамини за деца - 237 мл
Dr.Nature препоръчва при: непълноценно и бедно
на витамини и минерали хранене; за обща подкрепа на
90
подрастващия детски организъм; при липса на апетит; 42 лв
понижен имунитет; грип и простудни заболявания;
Цялото
защита от оксидативен стрес.
75
Състав: Червено цвекло, пектин, плодова смес от 25 лв
семейство
ябълка, боровинка, череша, малина. Витаминен
и минерален състав: Калций, калий, магнезий,
да е във форма
15
манган, цинк, мед, селен, фолиева киселина, биотин,
17
лв
витамин А, витамин С, витамин D3, витамин Е, витамин В1, витамин за празнуване!

код 30104002

24

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

код 3081740

В2, витамин В6, витамин В12, пантотенова киселина. Не съдържа
нишесте, глутен, пшеница, мая, млечни продукти, соя, пълнители,
свързващи вещества, изкуствени оцветители или изкуствени аромати!

Сила за него и нея - 120 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:
чувствително подобряване на либидото при мъжа и при жената;
за повече енергия, сила и страст.
Всяка капсула съдържа:
корен от Мака на прах - 380 mg, концентрат от стриди - 120 mg,
пчелно млечице -17 mg, витамин Е - 5,9 mg, цинк -1 mg.

код 3051050

Саo палмето - 90 таблетки
Стара цена:

27

60

код 3091620
OstroVit
препоръчва при:

лв

ПРОМО цена:

22 10лв

доброкачествена хиперплазия на
простатата; простатит; често, затруднено и непълно уриниране; болка при
уриниране; нарушени сексуални функции.

Спестявате:

550лв

Вигора М (Vigora M) - 40 капсули
Стара цена:

код 3061940

1010

Deep Ayurveda
препоръчва при:
нарушени сексуални функции;
преждевременна еякулация;
олигоспермия;
понижено либидо.

90
32
лв
ПРОМО цена:

19 75лв
Спестявате:

1315лв

Стара цена:

75
79
лв
ПРОМО цена:

39 85лв
Спестявате:

3990лв

код 3080840

Нони комплекс за жени 946 мл
Стара цена:

65

Съдържа сок от нони, сок от нар, калций, витамин D, черен
90
лв
кохош, червена детелина, аврамово дърво, глухарче,
ПРОМО цена:
витамин С, витамин Е, сау палмето.
Уникална течна формула, богата на естествени
55
витамини, минерали, ензими, антиоксиданти, фитолв
нутриенти и биофлавоноиди, като най-добрата за Спестявате:
специфичните нужди, баланса и здравето на женското
35
тяло, особено при напредване на възрастта.
лв
Сок от нони - наричат нони „кралица на плодовете” заради изключителното антиоксидантно
и имуностимулиращо действие. В родината му го наричат още и свещено растение,
поради многобройните му ползи за човешкото здраве, а американските лекари смятат, че
може да излекува над 100 различни болести. Нони притежава адаптогенно, тонизиращо,
противовъзпалително, обезболяващо, антивирусно, антибактериално, антитуморно,
противостареещо, регенериращо, антиалергично и антидепресивно действие. Сок от нар естествен източник на елагова киселина и антиоксиданти, които имат мощен противостареещ
и регенериращ ефект. Калций и витамин D - най-ефективната комбинация за поддържане
здравината на костите, зъбите и ноктите, намалява значително риска от остеопороза, предпазва
от косопад. Растителен комплекс от черен кохош, червена детелина, аврамово дърво
и глухарче - богат на растителни естрогени, облекчава симптомите на менопаузата, като
горещи вълни, изпотявания, световъртеж, намалява още и нервното напрежение, промените в
настроението, раздразнителността и безсънието. Сау палмето – подпомага за увеличаване и
поддържане на енергийните нива, подпомага хормоналния баланс, помага при възпаления на
уринарния тракт. Витамин С и витамин Е - с мощен противостареещ ефект, помагат на кожата
да запази своя блясък и еластичност, да се предпази от вредните въздействия на околната среда.

39
26

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

Аминокомплекс - 200 капсули

код 3043850

Sanct Bernhard препоръчва при:
възстановяване по време и след тежко заболяване;
нужда от прием на аминокиселини; при тежки физически
натоварвания; липса на енергия и жизненост; загуба на
мускулна маса; изтощение; нездравословно хранене;
особено подходящ за подрастващи, активни спортисти
и възрастни хора. Всяка капсула съдържа амино
киселинен комплекс: Изолевцин, Левцин, Лизин, Метионин,
Цистин, Фенилаланин, Tирозин, Треонин, Триптофан,
Валин, Аргинин, Хистидин, Аланин, Аспаргинова киселина,
Глутаминова киселина, Глицин, Пролин, Серин.

Стара цена:

90
75
лв
ПРОМО цена:

37 95лв
Спестявате:

3795лв

Крем с масло от чаено дърво 250 мл - 2 броя
За лице и тяло. Подходящ за акне, малки пъпчици,
дерматити, алергии, различни херпеси, малки
брадавици, напукана и възпалена кожа, екземи,
лишеи, изгаряния, ухапвания от насекоми, ожулвания
и кожни раздразнения. Превантивно за предпазване
от кожни проблеми, при излизане сред природата.
Подходящ и за ежедневна грижа.

Стара цена:

90
31
лв
ПРОМО цена:

19 15лв
Спестявате:

1275лв

код 51306240

Мултиактивно дермо масло - 100 мл
Мултиактивно масло с необикновено мека и гладка
текстура, която се абсорбира бързо, без да оставя мазни
следи. То съдържа 99% съставки с естествен произход. Ако
се използва редовно, видимо се подобрява състоянието
на кожата при всички случаи на: белези, стрии, сухота,
неравномерен тен, признаци на стареене.

Във форма и
отвътре и отвън!

Крем с кокосово масло
250 мл - 2 броя

Стара цена:

00
29
лв
ПРОМО цена:

23 лв

20

Спестявате:

580лв

Бирена мая + Витамини
500 таблетки

код 3044840

Sanct Bernhard препоръчва при:
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.

22 85лв
980лв

код 9205330

Pharm LAB препоръчва при:

код 30356220

65
32
лв
ПРОМО цена:
Спестявате:

Вечерна иглика - 30 таблетки
2 броя

предменструален синдром
(ПМС); климакс; горещи
вълни, раздразнителност,
отпадналост;
нарушен
менструален цикъл; хормонален дисбаланс; проблемна
кожа, коса, нокти.

Стара цена:

код 51333002

Стара цена:

00
22
лв
ПРОМО цена:

11 00лв
Спестявате:

1100лв

Тотал ефект гел с прополис, чаено дърво и Алое
Вера с eстествен антибиотичен ефект - 75мл

Стара цена:

43 лв
ПРОМО цена:
45

26 00лв
Спестявате:

1745лв

За всички типове кожа, особено за суха, лющеща се,
груба и застаряваща кожа. За
кратко време се премахват
прекалената сухота и лющене
на кожата. Подобрява общия
тонус и еластичността. Има
антимикробни и противовъзпалителни свойства.

код 9010830

Гел с патентована формула и уникално
действие. Идеално подхранва и
регенерира кожата, а също така
я възстановява при наличие на
възпалителни процеси. Подхранва и
успокоява раздразнената и увредена
кожа, включително след бръснене
и след епилация. Подпомага
отстраняването на малките дефекти
по кожата /гнойни пъпки и др./.

Стара цена:

60
28
лв
ПРОМО цена:

20 00лв
Спестявате:

860лв

11
11

Куркума (Curcumin) - 40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при:
възпалителни заболявания; проблеми със
ставите; артрит, остеоартрит, ревматоиден
артрит; нарушени стомашни функции;
проблеми с храносмилателната система;
язви на стомаха и дванадесетопръстника;
повишени нива на кръвната захар; рани и
кожни заболявания.

19.12.-15.01.2019

Стара цена:

90
26
лв
ПРОМО цена:

18 85лв
Спестявате:

805лв

код 3061630

Лактик ферментс
пробиотик+пребиотик -10 сашета - 2 броя

Еquilibra препоръчва при: нарушена
микрофлора в храносмилателния тракт;
понижен имунитет; възстановяване
след антибиотично лечение; хранителен
дисбаланс; хранителни алергии; храносмилателни разстройства; стомашни неразположения; гнилостни процеси в червата;
дисбактериоза; стрес; диети.

Стара цена:

90
42
лв
ПРОМО цена:

21 45лв
Спестявате:

2145лв

код 30242002

Артишок - 150 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми с храносмилането и
стомаха;
подуване, газове;
нарушена обмяна на мазнините;
проблеми с черния дроб и жлъчката;
атеросклероза.

Стара цена:

70
64
лв
ПРОМО цена:

38 80лв

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

Спестявате:

2590лв

код 3052040

Ябълкови фибри
55 таблетки за дъвчене

Джинджифил - 250 таблетки

код 3049240

Sanct Bernhard препоръчва при:
общи стомашни неразположения от
различен произход; болки в стомаха
от преяждане; подуване на стомаха;
диспепсия, гастропареза, запек,
колики; подобрява моториката на
червата; подпомага при простудни
заболявания, кашлица, бронхит,
възпаление на ставите; облекчава
симптомите при морска болест,
болест при пътуване.

Стара цена:

54

Sanct Bernhard препоръчва при:
недостиг на фибри в основното меню;
висок холестерол; интоксикация с
тежки метали; язва, гастрит; газове
в стомаха и червата; дивертикули на
колона; хемороиди, запек и др.

90

лв

ПРОМО цена:

32 95лв
Спестявате:

2195лв

1212

код 3060920

26 95лв

1155лв

код 3048830

Чай диджестив - 15 филтър пакетчета
2 броя

Стара цена:

16 лв
ПРОМО цена:
90

13 50лв
Спестявате:

340лв

50
38
лв
ПРОМО цена:
Спестявате:

Трифала (Triyog Herbal) - 40 капсули
Deep Ayurveda препоръчва при:
детоксикация на храносмилателната система; забавен метаболизъм; нарушена перисталтика;
лошо храносмилане; запек, подут
корем; хроничен запек; нарушения
във функциите на черния дроб.
Трифала - комбинацията от
трите плода чудо - Амилаки,
Бибитаки, Харитаки.

Стара цена:

код 30271002

Equilibra препоръчва този
ефективен и натурален чай
за подпомагане функцията на
храносмилателната система.
При болки и газове. Съдържа:
див копър, корен от сладник,
семена от зелен анасон,
ментови листа, кора от сладък
портокал и цветове от лайка.

Стара цена:

90
21
лв
ПРОМО цена:

10 95лв
Спестявате:

1095лв

19.12.-15.01.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
Ливърклиър (Livclear) - 40 капсули
Deep Ayurveda препоръчва при:
проблеми и заболявания на
черния дроб; повишен холестерол
и триглицериди; злоупотреба с
алкохол и лекарства; възпалителни
заболявания; хроничен запек;
повишена киселинност; кожни
проблеми.

код 3060820

Стара цена:

90
20
лв
ПРОМО цена:

16 70лв
Спестявате:

420лв

Коприва плюс - 300 таблетки
Sanct Bernhard препоръчва при:
хора, които задържат повече
вода и течности в резултат на
нарушено хранене, травми или
нарушена функция на бъбреците;
при риск или наличие на камъни
в бъбреците; при риск от подагра.

За да им е леко на
храносмилателната
и отделителната
системи!

код 3052150

Фаст Дрена 500 мл

код 3079330

Еquilibra препоръчва тази уникална комбинация от 8 растителни
екстракта насочени към ефективна
детоксикация на организма и
подпомагане функцията на черния
дроб и отделителната система.
Спомага за извеждане на токсините
и излишните течности от тялото.
Екстрактите подобряват работата
на бъбреците и подпомагат черния
дроб и жлъчката.

00
68
лв
ПРОМО цена:

34 00лв
Спестявате:

3400лв

Урагин - 30 таблетки - 2 броя

Стара цена:

Pharm LAB препоръчва при:
цистит;
проблеми с пикочните пътища
и бъбреците;
парене при уриниране;
фалшиви позиви за уриниране;
болезнено уриниране.

00
22
лв
ПРОМО цена:

15 40лв
Спестявате:

660лв

Стара цена:

код 30358230

Стара цена:

00
25
лв
ПРОМО цена:

17 50лв
Спестявате:

750лв

Червена боровинка Форте - 30 капсули

Уникална комбинация със синергичен ефект за подкрепа на отделителната система!
Съдържа: ексктракти от червена боровинка(10% РАС), коприва, листа от бреза, витамин С и D-маноза.
Vitar препоръчва при: цистит и възпалителни заболвания на уринарния тракт; проблеми с пикочните пътища;
Стара цена:
проблеми с бъбреците; задържане на течности; за обща подкрепа на отделителната система на организма.
90
лв
Червената боровинка е най-разпространеният природен продукт за подкрепа на уринарния тракт и борба с
инфекциите на отделителната система. Има силно противовъзпалително и антимикробно действие. Основният ПРОМО цена:
ефект на бактерицидното действие се дължи на високоактивните проантоцианидини, които препятстват
00
прикрепването на бактерии по стените на пикочния мехур. Заедно с копривата и брезата оказват комплексно
лв
диуретично действие и подпомагат бъбреците и отделителната система. D-манозата противодейства на Спестявате:
инфекциите на отделителната система, укрепва уринарния тракт. Това е природен монозахарид, който има
90
способността да се прикрепва към бактериите по-силно, отколкото те се прикрепват към стените на уринарния
лв
тракт. Отделяна след това чрез урината, спомага за извеждането на бактериите от организма.
13
13

32

23

код 3075130

9

19.12.-15.01.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до

-40%

Следпразнично
възстановяване на
... зрението,
нервната и
сърдечно-съдовата
системи!
Капсули за нервна система с валериана
и маточина - 240 капсули

код 3049040

Sanct Bernhard препоръчва при:
обща нервност, стрес, безпокойство;
неврози, нервно сърцебиене; нервна и психическа преумора; страх,
тревожност, потиснатост; усилена
умствена и физическа дейност; за
по-лесно заспиване и поддържане
на съня; климактерични оплаквания; подобрява работата на сърцето,
нормализира сърдечния ритъм.

„Най-доброто Гинко“

МЕЛАТОНИН и ГРИФОНИЯ - 60 таблетки
Еquilibra препоръчва при:

Стара цена:

76 лв
ПРОМО цена:
45

проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
при смяна на часови пояс;
депресии;
нервност, психическо
натоварване, стрес.

45 85лв
Спестявате:

30

60

лв

код 3025230

Стара цена:

20
24
лв
ПРОМО цена:

16 95лв
Спестявате:

725лв

Гарантирано качество на високоефективен
Гинко Билоба - 240 капсули
стандартизиран екстракт от Sanct Bernhard!
Стара цена:
Гинко Билоба действа като антиоксидант и неутрализира свободните радикали. Възпрепятства агрегацията
(слепването) на тробмоцитите. Гинко билоба подобрява циркулацията по три различни начина. Първо 00
лв
предизвиква отпускане на артериите, водейки до тяхното разширяване и позволявайки с всеки удар на сърцето
ПРОМО
цена:
през артериалната система да преминава повече кръв. Второ - намалява вискозитета на кръвта, като я разрежда
и по този начин улеснява движението й през малките капиляри. И трето - упражнява необяснима регулация на
80
венозния и артериален съдов тонус, за оптимизиране разпространението на кръвта до места, които са исхемични,
лв
без да жертва кръвообращението към другите тъкани.
Спестявате:
Гинко Билоба е най-старият известен дървесен вид – възрастта му се оценява на повече от 200 млн. години. Това
20
лв
дърво е последният представител на цял клас голосеменни растения, съществуващи от ерата на динозаврите.
Листата му съдържат 198 активни съставки, които: намаляват нивата на холестерола, поддържат еластичността на
кръвоносните съдове, елиминират свободните радикали, стимулират мозъка, подобряват концентрацията и паметта.

88

52
35

код 3040440

ГЛОГ плюс - 240 капсули

Оптик тотал - 30 таблетки
Съдържа: Лутеин, Черна
боровинка, Бета-каротен,
Витамини С и Е, Цинк.

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми със сърдечносъдовата система,
сърдечна невроза;
нарушено кръвообращение;
атеросклeроза;
хипертония.

Стара цена:

12

50

лв

ПРОМО цена:

10

Pharm LAB
00
препоръчва при:
лв
Спестявате:
нарушено и отслабено зрение; проблеми със зрението в
50
сумрак и тъмнина; възрастови изменения на зрението;
лв
преуморени очи; продължителна работа с компютър;
превенция на перде и макулна дегенерация.
код 3036320

2

1414

код 3049840

Съдържа екстракт от плодове,
листа и цвят на глог, желязо,
фолиева киселина.

Стара цена:

00
60
лв
ПРОМО цена:

36 00лв
Спестявате:

2400лв

19.12.-15.01.2019

Следпразнично
възстановяване на
... добрата форма!

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

L-карнитин - 200 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:
регулиране на телесното тегло;
изгаряне на натрупаните мазнини;
повишаване енергията на организма; режим за намаляване на
теглото; сърдечни болки в резултат
на физически натоварвания;
проблеми с дишането.

код 3041540

Стара цена:

90
75
лв
ПРОМО цена:

45 55лв
Спестявате:

3035лв

ЗЕЛЕНО КАФЕ - 40 капсули
Equilibra препоръчва при:
Стара цена:
лица контролиращи теглото си;
30
лв
ефективно изгаряне на мазнините;
ПРОМО цена:
подобряване качеството на
кожата;
80
регулиране липидния баланс и
лв
нивата на кръвната захар.
Спестявате:

36

21

1450лв

код 3026140

Дрен ананас - 14 сашета
Екстрактът от ананас допринася
Стара цена:
за извеждане на излишните
90
течности от тялото и подпомага
лв
при „синдром на тежки крака“. ПРОМО цена:
Повишава микро-циркулацията
00
в проблемните зони и спомага
лв
за намаляване на целулита.
Спестявате:
Екстрактът от гарциния камбоджа
90
подобрява метаболизма на лилв
пидите, контролира чувството за
глад и поддържа нормално телесно тегло.

22

16

код 3079130

6

код 10209450
Vit.O.Best
препоръчва за:

Повишаване на термогенезата. Постигане на бързо и
трайно отслабване. Увеличаване на енергията. Помага
за регулирането на апетита. Позволява да се постигне
по-изразена мускулатура.
Съдържа сухи екстракти от гуарана (22 % кофеин),
листа на йерба мате (8 % кофеин), колеус форсколий (10
% форсколин), какао (20 % теобромин), зелено кафе,
бяла върба, черен пипер.

код 3061220

Стара цена:

90
23
лв
ПРОМО цена:

19 10лв
Спестявате:

480лв

Стара цена:

30
14
лв
ПРОМО цена:

7 15лв

Спестявате:

715лв

Антицелулитен и анти-ейдж крем
с азиатска центела - 250 мл

Обезит (Obesit) - 40 капсули
Deep Ayurveda препоръчва при:
наднормено тегло; затлъстяване;
забавен метаболизъм; повишен
холестерол.
Стимулира естествения процес
на отслабване и изгаряне на
излишните мазнини. Активира
метаболизма, потиска апетита,
чувството за глад и желанието за
консумиране на сладки храни.

Ад за мазнините
30 капсули

код 5110130

Супер крем за подмладяване и
извайване на тялото, подходящ за
всеки тип кожа. Азиатската центела
стимулира синтеза на колагенови
фибри, подобрява клетъчната
регенерация и активната микроциркулация, като редуцира несъвършенствата на целулита, на
стриите и има дрениращо действие,
повишава еластичността.

Стара цена:

70
14
лв
ПРОМО цена:

10 30лв
Спестявате:

440лв

15
15

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

19.12.-15.01.2019
ЦБ за За опорно-двигателната система
250 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
Стара цена:
голяма група костни и ставни
заболявания;
75
лв
артрити, ревматизъм,
ПРОМО цена:
ревматоиден полиартрит;
остеопороза;
30
болки в стави и кости;
лв
счупвания, изкълчвания.
Спестявате:

24

17

745лв

код 3010530

Колаген плюс на прах - 475 грама

код 3051940

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми и болки в костите ставите
и сухожилията; остеопороза; 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.
Съдържа колагенов хидролизат,
магнезий, Витамин С.

Стара цена:

55
78
лв
ПРОМО цена:

47 15лв
Спестявате:

3140лв
калций,

За да се наслаждавате на
зимните разходки, са ви
необходими здрави стави
и
... помощници за бързо
възстановяване!

Колаген форте + 60 капсули

код 3071120
НОВ дизайн!

Vitar препоръчва при:
артрит, ревматоиден артрит,
остеоартрит; проблеми и болки
в кости, стави, сухожилия;
подпомага при дегенеративни
проблеми на костно-ставния
апарат; за здрава кожа, коса,
нокти; намалява възпаленията;
подобрява еластичността на
стените на кръвоносните съдове.

Стара цена:

45
21
лв
ПРОМО цена:

17 15лв
Спестявате:

430лв

Зеленоуста мида - 170 капсули

MSM (Метилсулфонилметан)
90 таблетки

20 капсули ПОВЕЧЕ на същата цена!

Sanct Bernhard препоръчва при:
възпалителни проблеми на стаСтара цена:
вите като артрит, остеоартрит;
90
лв
дегенеративни
проблеми на
ставите; ревматизъм; износени ПРОМО цена:
стави; спондилози, ишиас;
95
болки, скованост в ръцете и
лв
краката; увреден ставен хрущял; Спестявате:
дископатия;
продължително
95
седене на работното място;
лв
спортни травми.

64

38

16 16

код 3041640

25

код 3092020

OstroVit препоръчва при:
остеоартрит;
ревматоиден артрит;
болки и скованост в ставите;
фрактури, спортни травми;
слаба коса и нокти.
MSM e органично сяра-съдържащо
съединение, със силни антиоксидантни, противовъзпалителни и
детоксикиращи свойства.

Стара цена:

60
29
лв
ПРОМО цена:

23лв70
Спестявате:

590лв

19.12.-15.01.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

Гел-балсам с дявослки нокът
250 мл - 2 броя
Съдържа концентриран
екстракт от дяволски
нокът в гелообразна
основа. Препоръчва се при
артрити, мускулна треска
и проблеми в опорнодвигателния
апарат,
особено в областта на
врата, раменете, кръста и
крайниците.

Стара цена:

70
18
лв
ПРОМО цена:

13лв10
Спестявате:

560лв

код 51201230

Гел с див кестен и лозови листа
250 мл - 2 броя

28

Терапевтичен загряващ гел-балсам - 30 мл - 2 броя

Eimermacher препоръчва за
превенция на хроничната
болка, като бързо я намалява в
мястото на нанасяне, поддържа
чувството за релаксация
на мускулите и ставите и
подпомага кръвообращението
при болки в ставите и опорнодвигателния апарат, болки в
код 50130230 гърба и кръста и др.

Стара цена:

17

80
11
лв
ПРОМО цена:

8 25лв

11

Спестявате:

355лв

Стара цена:
Освежаваща грижа за
уморени, натежали и отекли
60
лв
крака. Има антиоксидантен
ПРОМО цена:
ефект - укрепва вените
и капилярите. Намалява
15
отоците
и
премахва
лв
чувството на умора и тежест в Спестявате:
крайниците. Подходящ е при
45
лв
разширени вени, спазми,
напукани капиляри, отслабена венозна
циркулация. Подобрява проточността на
венозната кръв и увеличава еластичността
на кръвоносните съдове по краката и тялото.

код 51303240

1717

ТОП ПРОДУКТИ
19.12.-15.01.2019
с до -50% Серия Колагеново подмладяване BIO 7D 40+

активни съставки

40+

Колагеново
подмладяване
Стягащ дневен крем BIO 7D 40+ против бръчки - 50 мл

код 9140130

Намалява бръчките, кожата
става по-стегната и поеластична, подобрява хидратацията и подхранването.
Съдържа още: масло от
авокадо, глицерин, ниацин
(вит. В3), токоферол (вит.
Е). Подходящ за нормална,
комбинирана и чувствителна
кожа.

Патентован екстракт от стволови клетки на арган - Argan Phyto
Cell Tec®. Подпомага възстановяването на стволовите клетки на кожата
и стимулира производството на нови клетки. Био колаген - отговаря
за гъвкавостта и еластичността на кожата, помага за изглаждането
на бръчките. Видимо стяга и оформя овала. Стабилен витамин
С – антиоксидант, който се освобождава постепенно, така че има
дълготраен ефект върху кожата. Забавя процесите на стареене, укрепва
кожата, добавя блясък, намалява и забавя обезцветяването. Коензим
Q10 - за да се редуцират бръчките и предотврати появата на нови,
кожата се нуждае от постоянна регенерация в дълбоките й слоеве.
За целта тя има нужда от много енергия. Коензим Q10 я подпомага,
като неутрализира свободните радикали и ускорява регенерацията
на тъканите. SPF 10 – съдържа се в кремовете за дневна употреба предпазва кожата от фотостареене.

Стягащ нощен крем-концентрат BIO 7D 40+
против бръчки - 50 мл

Стара цена:

00
33
лв
ПРОМО цена:

23 10лв
Спестявате:

990лв

код 9140230

Стягаща маска BIO 7D 40+ против бръчки - 10 г

код 9140320
Неустоимо
предложение!
-50%

1818

код 914014

Едно саше от 10 g се използва
за 2 процедури! Подходяща
за нормална, комбинирана и
чувствителна кожа. Стягащата
маска предоставя на кожата
дълбока хидратация, стяга кожата,
намалява порите на кожата,
ефективно се бори с белезите на
остаряването, предпазва мазната
кожа от блестене, намалява
раздразненията и акнето.

Намалява бръчките, кожата
става по-стегната и по-еластична, подобрява хидратацията и подхранването. Съдържа
още: масло от авокадо, масло
от карите (шеа), какаово масло,
глицерин, ниацин (вит. В3),
токоферол (вит. Е). Подходящ
за нормална, комбинирана и
чувствителна кожа.

Стара цена:

00
33
лв
ПРОМО цена:

23 10лв
Спестявате:

990лв

Стягащ крем за кожата около очите BIO 7D
40+ против бръчки - 15 мл

Стара цена:

15
7
лв
ПРОМО цена:

Подходящ за зряла, суха и
чувствителна кожа в зоната
на очите. Съдържа още масло
от авокадо, какаово масло,
екстракт от очанка (euphrasia
officinalis), екстракт от хлорела,
глицерин, токоферол (вит. Е).

5 70лв

Спестявате:

145лв

код 9140430

Стара цена:

60
28
лв
ПРОМО цена:

20 00лв
Спестявате:

860лв

Комплект Колагеново подмладяване BIO 7D 40+ 3 продукта: дневен и нощен крем и крем за очи с -50% намаление + ПОДАРЪК маска
ПОДАРЪК

Фантастичен комплект за всяк жена на 40+!
Козметичната серия за .лице – Liquid Crystal Bio Technology 7D
(био технология на течните кристали 7Д) - е предназначена
да задоволи все по-нарастващите изисквания на жените
към ефективна козметика с анти-ейдж ефект. Формулите на
всички продукти в тази нова серия са на основата на едно от
последните постижения на модерните технологии – уникалните
течни кристали. За разлика от традиционните кремове, тези
на основата на течни кристали могат да се нарекат перфектни,
защото тяхната структура е създадена като отражение на
структурата на кожата и е в съответствие с нейната физиология.

Стара цена:

60
94
лв
ПРОМО цена:

47 30лв
Спестявате:

4730лв

19.12.-15.01.2019
ТОП ПРОДУКТИ
Серия Ефективен лифтинг BIO 7D 50+ активни съставки
с до -50%
Патентован екстракт от стволови клетки на арган - Argan
50+

Ефективен лифтинг
Лифтинг дневен крем BIO 7D 50+ против бръчки - 50 мл
Намалява
ефектите
на
стареенето
и
видимо
подмладява лицето. Съдържа
още: арганово масло, масло
от
авокадо,
глицерин,
токоферол (вит. Е). Подходящ
за нормална, зряла, суха и
чувствителна кожа.

код 9150130

Стара цена:

33

код 9150320
Неустоимо
предложение!
-50%

код 915014

Регенериращ нощен крем-концентрат BIO 7D 50+
против бръчки – 50 мл

00

лв

ПРОМО цена:

23 10лв
Спестявате:

990лв

Лифтинг маска BIO 7D 50+ против бръчки - 10 г
Едно саше от 10 g се използва
за 2 процедури! Подходящ
за нормална, зряла, суха и
чувствителна кожа. Лифтинг
маската предоставя на кожата
дълбока хидратация, видимо
я стяга и повдига, намалява
бръчките, осигурява страхотен
регенериращ и тонизиращ ефект,
видимо подмладява лицето.

Phyto Cell Tec®. Подпомага възстановяването на стволовите клетки
на кожата и стимулира производството на нови клетки. Био
хиалуронова киселина – бързо и лесно прониква в кожата,
активира фибробластите, които отделят колаген и еластин. Има силно
хидратиращо действие и играе съществена роля в заглаждането
на бръчките и забавянето на процесите на стареене. Био калций
– стяга и тонизира кожата, активно стимулира регенерацията на
клетките, подобрява плътността и структурата й. Витамини A + E
- наречени «витамини на младостта» - ефективно предпазват от
стареене. Стимулират клетките да произвеждат колаген, намаляват
повърхностните бръчки и потискат образуването на нови. Подпомагат
регенерирането, хидратират, изглаждат, омекотяват. Про-ретинол предотвратява стареенето на кожата, намалява бръчките, регенерира
кожата, изсветлява белези от пъпки и петна. SPF 10 - в кремовете за
дневна употреба - предпазва от фотостареене.

Стара цена:

код 9150230

Стара цена:

00
33
лв
ПРОМО цена:

23 10лв
Спестявате:

990лв

Лифтинг крем за кожата около очите BIO 7D
50+ против бръчки - 15 мл

15
7
лв
ПРОМО цена:

Подходящ за зряла, суха и
чувствителна кожа в зоната
на очите. Съдържа още масло
от авокадо, какаово масло,
екстракт от очанка (euphrasia
officinalis), екстракт от хлорела,
глицерин, токоферол (вит. Е).

5 70лв

Спестявате:

145лв

Намалява ефектите на стареенето и видимо подмладява
лицето. Съдържа още: масло
от авокадо, масло от карите
(шеа), арганово масло, какаово
масло, глицерин, екстракт
от аспержов боб (Vigna
Аconitifolia), токоферол (вит. Е).
Подходящ за нормална, зряла,
суха и чувствителна кожа.

код 9150430

Стара цена:

60
28
лв
ПРОМО цена:

20 00лв
Спестявате:

860лв

Комплект Колагеново подмладяване BIO 7D 50+ 3 продукта: дневен и нощен крем и крем за очи с -50% намаление + ПОДАРЪК маска
ПОДАРЪК

Фантастичен комплект за всяк жена на 50+!
Liquid Crystal Bio Technology 7D – био технология на течните
кристали 7Д - е първата подобна серия на световния пазар
и е патент на компанията Bielenda, Poland. Основата от
течни кристали съдържа напълно съвместими с кожата
мембранни липиди, които поддържат естествената й
липидна бариера, осигурявайки й дълготрайна хидратация
и постепенно освобождаване на активните съставки.

Стара цена:

60
94
лв
ПРОМО цена:

47 30лв
Спестявате:

4730лв
19
19

ТОП ПРОДУКТИ
с до -20%

19.12.-15.01.2019

Маски и пилинг за лице с професионален ефект за всеки тип кожа. Професионалните иновативни
формули осигуряват по-добър ефект, който е сравним с резултатите след посещение в
професионални козметични салони. В опаковка саше – бързо, лесно и доста-тъчно за две
приложения. На фантастична цена.
PF Ултра-овлажняваща гелообразна маска с
PF Почистваща и изглаждаща маска с
мезотерапевтичен ефект 2 x 5 г - 2 броя
детоксикиращ ефект 2 x 5 г - 2 броя
За всички типове кожа, в
това число чувствителна.
Създадена със специална
грижа за бързо и лесно
постигане на резултати,
сравними с процедурите
на МЕЗОТЕРАПИЯ.

За комбинирана,
мазна, чувствителна
и проблемна кожа.
Професионално и
дълбочинно почиства
кожата, стеснява порите,
намалява тяхната
видимост.

код 91701220

код 91705220

PF Дребнозърнест пилинг с ефект на диамантено микродермабразио 2 x 5 г- 2 броя
За нормална до суха
кожа. дълбочинно
ексфолира кожата и
ефективно отстранява
мъртвите клетки от
епидермиса, изглажда
повърхността на
кожата и подобрява
кръвообращението й.

код 91706220
PF Дълбоко хидратираща Peel Off
(отлепваща се) маска 2 х 5 г - 2 броя
Иновативна, силно
хидратираща маска за
всеки тип кожа, в това
число и чувствителна.
Нанесената маска бързо
засъхва върху кожата,
като образува перфектен
хидропластичен слой,
повтарящ формата на
лицето.

код 91709220

PF Крио Мезотерапия - 3-фазна терапия за
хидратиране на лицето 3 х 3 г - 2 броя
За всеки тип кожа,
включително и
за чувствителна.
Предназначена е за всяка
възраст. Състои се от три
професионални продукта
ПИЛИНГ + СЕРУМ +
МАСКА
2020

код 91712220

Стара цена:

60
8
лв
ПРОМО цена:

6 90лв

Спестявате:

170лв

PF Едрозърнест пилинг с ефект на диаPF Ензимен оксигениращ пилинг с аквамантено микродермабразио 2 x 5 г - 2 броя
оксиабразио ефект 2 x 5 г - 2 броя
За нежна и чувствителна
За комбинирана, мазна
кожа. Нежно, но
и проблемна кожа.
ефикасно ексфолира
Дълбочинно ексфолира
мъртвите клетки,
кожата и ефективно
разглажда и стяга
отстранява мъртвите
кожата, подобрява
клетки от епидермиса,
кръвообращението,
изглажда повърхността
ефективно оксигенира в
на кожата и подобрява
дълбочина.
кръвообращението й.

код 91707220
PF Дълбоко почистваща Peel Off
(отлепваща се) маска 2 х 5 г - 2 броя
Иновативна,
високоефективна
почистваща маска за
мазна, комбинирана,
чувствителна и склонна
към акне кожа.

код 91710220
PF 2-фазна терапия - ензимен пилинг
+ бяла глина 2 х 5 г - 2 броя

код 91708220

Стара цена:

90
10
лв
ПРОМО цена:

8 70лв

Спестявате:

220лв

Маски и пилинг за лице с
професионален ефект за всеки
тип кожа. Професионалните
иновативни формули осигуряват
по-добър ефект, който е
сравним с резултатите след
посещение в професионални
козметични салони. В опаковка
саше – бързо, лесно и достатъчно за две приложения. На
фантастична цена.

PF 2-фазна терапия - едрозърнест пилинг
+ зелена глина - 2 х 5 г - 2 броя

2-фазна успокояваща и
хидратираща терапия
за суха и чувствителна
кожа, склонна
към зачервяване.
Предназначена е за
всяка възраст.

2-фазна ултрапочистваща терапия за
комбинирана и мазна
кожа. Предназначена е
за всяка възраст.

код 91716220

код 91717220
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ТОП ПРОДУКТИ

-50%

с до

Дневен крем против бръчки
със змийски пептиди - 50 мл

Стара цена:

00
23
лв
ПРОМО цена:

16 10лв

Vis Plantis серия против
бръчки!

Спестявате:

690лв

код 8420430
Нощен крем против бръчки
със змийски пептиди - 50 мл

Стара цена:

00
23
лв
ПРОМО цена:

16 10лв
Спестявате:

690лв

код 8420530
Серум против бръчки
със змийски пептиди
30 мл

Стара цена:

50
34
лв
ПРОМО цена:

24 15лв
Спестявате:

код 8420630

1035лв

Комплект Vis Plantis серия против бръчки със змийски пептиди 3 продукта: дневен и нощен крем, серум с -50% намаление

Неустоимо
предложение!
-50%

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; бетаин от растителен произход и пантенол; Вит. Е.
С аромати, без алергени. Не съдържат парабени.

код 842041

Стара цена:

50
80
лв
ПРОМО цена:

40 25лв
Спестявате:

4025лв

Urban Behaviour Parfums - Premium Collection For Men and Women 100 ml

100 мл

Грийн Мастър ви предлага нова серия 100мл парфюми с доказаното качество и изтънченост на UB Parfums.
Колекцията събира един от най-добрите световни аромати, създадени от екип френски парфюмеристи в
световната столица на парфюмите - Грас. Високата концентрация и изключително качество на парфюмната
композиция гарантира макисмална дълготрайност на аромата, а разнообразието и палитрата от
вълнуващи усещания превръща серията в неповторимо предложение дори и за най-изтънчения вкус.

Предложение 1:

дамски аромат

мъжки аромат

Попитайте своя консултант
за серията аромати UB Parfums 100 мл.

Стара цена:

90
39
лв
ПРОМО цена:

Купете
1 парфюм UB
с -20%
намаление!

31 лв

код 80_ _ _20

800лв

90

Спестявате:

Предложение 2:

Купете
2 или повече парфюма UB

(по избор - еднакви или различни)

Стара цена за 1бр.:

90
39
лв
ПРОМО цена за 1бр.:

23

95
с -40% намаление всеки!
лв
Код за всеки парфюм: код 80_ _ _40 Спестявате за 1 бр.:
Важно! Цената е за 1 бр. парфюм при
95
лв 21
закупени минимум 2 броя в една поръчка.
21

15
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Dr.Sante

ТОП ПРОДУКТИ с до -40%
За прекрасна
и жизнена коса!

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.
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.
Реструктурираща маска Стара цена:
за коса с кератин 300 мл
00
лв
Реструктурира косъма, улеснява ПРОМО цена:
разресването на косата, подсилва я
40
и я прави по-еластична и намалява
лв
заплитането и чупенето на косъма.
Спестявате:
Не съдържа парабени и минерални
60
масла.
код 8441220
лв

8

6

1

Реструктуриращ шампоан
за коса с кератин 250 мл
Ефективно почиства и възстановява
косата, особено слабата и изтощена
коса. Не съдържа SLES, SLS и
парабени.
код 8441020
Реструктуриращ балсам
за коса с кератин 200 мл
Реструктурира косъма, като го прави
гладък, мек и еластичен, намалява
значително заплитането и чупенето.
Не съдържа парабени и минерални
масла.
код 8441120
Неустоимо
предложение!
-40%

код 8441005
2222

Стара цена:

7 лв
ПРОМО цена:
50

6 00лв

Спестявате:

1

50

лв

Стара цена:

8

00

лв

ПРОМО цена:

6 40лв

Спестявате:

1

60

лв

Реструктуриращ спрей
за коса с кератин 150 мл
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.
код 8441320
Реструктуриращ серум
за коса с кератин 50 мл
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.
код 8441420

Стара цена:

50
7
лв
ПРОМО цена:

6 00лв

Спестявате:

150лв

Стара цена:

50
12
лв
ПРОМО цена:

10 00лв
Спестявате:

250лв

Комплект Dr.Sante за реструктуриране на косата
5 продукта: шампоан, балсам, маска, спрей и серум с 40% намаление
Фантастичен комплект за
реструктуриране и поддържане
на жизнена коса. Възстановява
косата отвътре, което я прави
еластична, гладка и лъскава. Не
съдържа парабени.Подходящ за
мъже и жени.

Стара цена:

50
43
лв
ПРОМО цена:

26 10лв
Спестявате:

1740лв

ТОП ПРОДУКТИ
O’Herbal
с до -50%
За суха и изтощена коса!
Стара цена:

Стара цена:

10 85лв

10 85лв

4

4

90
17
лв
ПРОМО цена:

12 55лв

Спестявате:

Спестявате:

лв

Стара цена:

50
15
лв
ПРОМО цена:

50
15
лв
ПРОМО цена:

код 8430130

Маска за суха и
изтощена коса - 500 мл

Балсам за суха и
изтощена коса - 500 мл

Шампоан за суха и
изтощена коса - 500 мл

65
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65

код 8430830

лв

Спестявате:

код 8431530

535лв

Комплект O”Herbal за суха и изтощена коса:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление
Съдържат екстракт от лен, маслиново масло,
млечна киселина, млечни протеини и пантенол.
Шампоанът нежно почиства сухата и изтощена коса,
прави я копринено мека и възстановява блясъка
й.Балсамът и маската улесняват разресването на
сухата и изтощена коса, правят я копринено мека
и възстановява блясъка й. Не съдържат SLES, SLS,
силикони и изкуствени оцветители.

код 843011

Стара цена:

90
48
лв
ПРОМО цена:

24 45лв
Спестявате:

2445лв

O’Herbal

За мазна коса!
Балсам за мазна коса
500 мл

Шампоан за мазна коса
500 мл

Стара цена:

Стара цена:

50
15
лв
ПРОМО цена:

15 лв
ПРОМО цена:
50

10 85лв

10 85лв

465лв

465лв

Спестявате:

Спестявате:

код 8430730

код 8431430

Комплект O”Herbal за мазна коса:
2 продукта - шампоан и балсам с -50%намаление
Съдържат екстракт от мента и органична сяра.
Шампоанът нежно почиства мазната коса, която
запазва свеж здрав вид през деня. Балсамът
улеснява разресването, придава на косата здрав
вид. Не съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени
оцветители.

Стара цена:

00
31
лв
ПРОМО цена:

15 50лв
Спестявате:

код 843071

1550лв
23

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

19.12.-15.01.2019

Tricologica

Подсилваща и реструктурираща серия за
коса с комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ
(алое вера, арганово масло и кератин) !
Tricologica Подсилващ шампоан
против косопад 250 мл

код 9202830

Подхранва, хидратира и реструктурира
ствола на косъма. Проучен и създаден
за поддържане на тънката коса,
която пада или се чупи, възстановява
косъма. Ревитализира кожата и
косата, подобрявайки функцията на
луковицата. Активни съставки: алое вера,
арганово масло, хидролизиран кератин,
хидролизиран пшеничен протеин, екстракт
от камелия, таурин, витаминен комплекс А,
Е, С, Н, В5 и В6, зелен чай, червено грозде,
хидролизиран соев протеин, пантенол и др.

Стара цена:

40
16
лв
ПРОМО цена:

11 50лв
Спестявате:

490лв

Tricologica Подсилващ лосион против косопад 75 мл

код 9202930

Подхранва, хидратира и реструктурира
ствола на косъма. Проучен и създаден
за поддържане на тънката коса,
която пада или се чупи, възстановява
косъма. Ревитализира кожата и косата,
подобрявайки функцията на луковицата.
Активни съставки: алое вера, арганово
масло,
хидролизиран
кератин,
хидролизиран пшеничен протеин,
екстракт от камелия, таурин, витаминен
комплекс А, Е, С, Н, В5 и В6, зелен чай и др.

Стара цена:

50
28
лв
ПРОМО цена:

19 лв

95

Спестявате:

855лв

Tricologica
Комплект шампоан
и лосион против
косопад
Неустоимо
предложение!
-50%

Стара цена:

90
44
лв
ПРОМО цена:

22 45лв
Спестявате:

2245лв

код 920289

Паста за зъби Dr.Silver ROSE&HERBS
+ Четка за зъби Nano Silver

Паста за зъби Dr.Silver ROSE&HERBS
+ Четка за зъби Nano Gold
Паста за зъби Dr.Silver ROSE&HERBS

Стара цена:

16 лв
ПРОМО цена:
55

11 60лв

Ефекти от нано златото:
мощно антибактериално
действие, успокоява,
детоксикира и почиства,
подпомага при невралгия.

Спестявате:

495лв

24 24

код 24453

Сребърни йони;
Розово масло (органична розова вода с
висока концентрация на розово масло);
Алое вера;
Масло от мента;
Без флуорид, захар, парабени.
Натурален продукт с иновативни съставки:
сребърни йони, органична розова вода,
мента и алое. Освежава, почиства, освежава
и енергизира.Предпазва от кариеси и зъбна
плака и заздравява венците.

Стара цена:

Ефекти от нано среброто:
мощно антибактериално
действие, детоксикира,
регенерира клетките и
повишава имунитета.

код 24454

55
16
лв
ПРОМО цена:

11 60лв
Спестявате:

495лв
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Крем против бръчки с арганово масло - 50 мл

Стара цена:

3300

лв
С 98% натурални съставки,
ПРОМО цена:
хиалуронова киселина,
масла от арган, шеа,
10
роза, гроздови семки,
лв
екстракт от гардения, Спестявате:
фитокомплекс от соя,
90
лв
витамин Е. Не съдържа
PEG, силикони, парабени, минерални масла, оцветители, източници на
формалдехид. Деликатно ароматизиран, без алергени. За ежедневна
употреба за зряла кожа - специално създаден за борба с бръчките и
признаците на стареенето. Хидратира и изглажда кожата.

23
9

код 9206130

Крем за кожата около очите
с арганово масло - 15 мл

Стара цена:

2025

лв
С 98% натурални съставки, хиалуронова
ПРОМО
цена:
киселина с 2 молекулни тегла, масла от
арган, бадем, гроздови семки, екстракт
20
от гардения, вит.Е. Не съдържа PEG,
лв
силикони, парабени, минерални масла, Спестявате:
оцветители, източници на формалдехид.
05
Деликатно ароматизиран, без алергени.
лв
Специално създаден за поддържане на нежната кожа
около очите. Изглажда, стяга, омекотява и подхранва. код 9206530

14
6

Мицеларна вода
с арганово масло - 75 мл

Стара цена:

14

50

лв

Перфектен външен
вид със силата на
аргановото масло!

с до

Анти-ейдж маска за лице
с арганово масло - 2 x 7,5 мл - 2 броя

-50%
Стара цена:

790

лв
С 98% натурални съставки, масла от
арган, шеа, бадем, екстракти от гарде- ПРОМО цена:
ния и бял божур, коензим Q10, вит.А и
55
вит.Е. Не съдържа PEG, силикони, паралв
бени, минерални масла, оцветители, Спестявате:
източници на формалдехид. Деликатно
35
ароматизирана, без алергени. Омекотява,
лв
стяга, подхранва в дълбочина кожата
код 92068230
и се бори с бръчките.

С 98% натурални съставки, арганово масло, ПРОМО цена:
хиалуронова киселина, екстракт от гардения.
15
Не съдържа PEG, силикони, парабени,
лв
минерални масла, оцветители, източници на
формалдехид. Деликатно ароматизиранa, без Спестявате:
алергени. Почиства идеално грима от очите,
35
лв
лицето и устните, като подхранва кожата и я
оставя мека и тонизирана.
код 9206630

10

5

4

Неустоимо
предложение!
-50%

ТОП ПРОДУКТИ

2

Комплект против бръчки с арганово масло 4 продукта: мицеларна вода, крем за лице, крем за очи и маска
Стара цена:

Една от най-популярните серии на Equilibra - комплект
против бръчки с арганово масло. С 98% натурални съставки
и високо съдържание на арганово масло. Перфектното
почистване и поддържане на кожата със силата на аргана и
хиалуроновата киселина.

код 9206104

70
71
лв
ПРОМО цена:

35 85лв
Спестявате:

3585лв

2525
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ТОП ПРОДУКТИ
с до

-50%

Повече от
10 000 л
сребърна вода
с питейна
концентрация

Dr.Silver MINI
Стара цена:

90
53
лв
ПРОМО цена:

32 35лв
Спестявате:

код 2002640

2155лв

Ефективно получаване на сребърна вода с различна концентрация.
Бърз и динамичен процес на отделяне на сребърни йони. Сменяем
сребърен електрод и захранваща батерия. Компактен и надежден
при работа. Използването на заменяем електрод и батерия дават
възможност за продължителна употреба на уреда. Лесно преносим.

Neoguard Life

код 2000640

Стара цена:

90
42
лв
ПРОМО цена:

25 75лв
Спестявате:

17

Магнитен уред-бижу от ново поколение 15
лв
високотехнологичен продукт предназначен за:
магнитотерапия; магнитна обработка на водата; енергийноинформационно структу-риране на вода, течности и храни; защита от
негативни въздействия; енергиен баланс на организма.

WAVE GUARD - 2 броя

26

26

код 20007002

Използването на Wave Guard
Ви защитава и предпазва
централната нервна система и
целия организъм от развитие
на заболявания в резултат
на използване на средства за
комуникация.
Представялва
електронен модул, предназначен
за локална защита на човешкия
организъм от вредното действие
на електроманитни излъчвания.

Стара цена:

80
21
лв
ПРОМО цена:

10 90лв
Спестявате:

1090лв

Мечтаният дом здравословна среда и уют!
Активатор за жива и мъртва вода
VODOLEK
код 2006050
Предназначен за електрохимична активация на питейна
вода с цел получаване на католит
(алкална вода, наричана още
„жива” вода) и анолит (кисела
вода, наричана още „мъртва”
вода).

Стара цена:

00
143
лв
ПРОМО цена:

71 50лв
Спестявате:

7150лв

И двата вида вода притежават силна биологична активност и могат
да се прилагат външно и вътрешно за профилактика на широк кръг
заболявания, както и за редица приложения в домакинството и
личното стопанство.

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

19.12.-15.01.2019

Ортопедичен турмалинов колан 2 в 1
Стара цена:

60
94
лв
ПРОМО цена:

код 2090650
За подпомагане при: 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, схващане.

47 30лв
Спестявате:

4730лв

Турмалинова яка

код 2092050

Възглавница от мериносова вълна - 40 х 78 см
код 2610550

Подобрява качеството на съня и здравето. Гарантира
отличен температурен контрол и „дишане“ на материята,
на която спим. Предпазва от алергии и респираторни
заболявания.
Състав: лице: 100% мериносова вълна, гръб: 100% памук.

80
85
лв
ПРОМО цена:

Наколенките са изработени
от чиста мериносова вълна с
магнитна лента и сребърни
нишки. Прекрасно средство за
облекчаване и премахване на
болка в коляното или лакътя.

42 90лв
Спестявате:

294
лв
ПРОМО цена:
80

147 40лв
Спестявате:

147

40

лв

16 45лв
Спестявате:

1645лв

Стара цена:

00
33
лв
ПРОМО цена:

16 50лв

1650лв

Одеяло от мериносова вълна
140 х 200 см

Стара цена:

Идеално средство за осигуряване на добър и здравословен сън, поддържащ процесите на температурно равновесие и гарантиращ цялостното благотворно действие на качествената мериносова
вълна. Премахва влагата, неутрализира бактерии и
алергени, спомага за комфортен сън.

90
32
лв
ПРОМО цена:

Спестявате:

код 2611050

Топ матрак от мериносова
вълна и памук - 90 х 200 см

код 2610150

Стара цена:

Наколенка от мериносова вълна
със сребро и магнити - 1 бр.

Стара цена:

4290лв

За подпомагане при:
Болка и схващане в областта
на шията; Болки в раменете и
горната част на гърба; Стрес,
напрежение, тежка умствена
работа; Шипове; ревматизъм;
плексит; Главоболие, простуда,
настинка, умора; Световъртеж;
Втрисане;
Проблеми
с
кръвообращението; Сънливост;
Проблеми с щитовидната жлеза;
Хроничен тонзилит и др.

код 2610650

За истински комфорт и
здраве: запазва прохладата
през лятото и гарантира
топлина през зимата;
поддържа
оптимална
телесна
температура;
подпомага организма при
простудни
заболявания,
възпалителни
процеси,
болки; антимикробно и
хипоалергенно действие.

Стара цена:

80
283
лв
ПРОМО цена:

14190лв
Спестявате:

14190лв
2727

19.12.-15.01.2019

Всички ПРОДУКТИ
с -50%

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.
Стара цена:

Magic Nuudles
Направени от най-добрите естествени царевични пръчици в САЩ. Напълно
натурални и безопасни, 100% биоразградими и екологично чисти.

Magic Nuudles пакет 100 бр.

код 18009

60
7
лв
ПРОМО цена:

1 50лв

Спестявате:

610лв

Стара цена:

Ваза с цветя (220270 бр.) - 2 броя
+ ПОДАРЪЦИ: 3D
книга и моливи

код 18921

Кола (400-490 бр.) 2 броя + ПОДАРЪЦИ:
3D книга и моливи
(по 2 броя)

код 18922

Венец (400-490 бр.) 2 броя + ПОДАРЪЦИ:
3D книга и моливи
(по 2 броя)

код 18923

2828

20
57
лв
ПРОМО цена:

8 60лв

Спестявате:

4860лв
Стара цена:

80
76
лв
ПРОМО цена:

11 50лв
Спестявате:

6530лв

Цената за колата и венеца е една и съща.

19.12.-15.01.2019

Всички ПРОДУКТИ
с -50%

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.

Victoria Bells

свят на неподправена красота
и истинско здраве
Магнитна гривна Victoria Bells SB 439

Магнитна гривна Victoria Bells SB 440

Стара цена:

Стара цена:

109
лв
ПРОМО цена:

90
109
лв
ПРОМО цена:

90

19 см код 101439240
21 см код 111439240

/

/магнити,
инфрачервени лъчи,
отрицателни йони,
германий, турмалин

65 95лв
Спестявате:

43

95

лв

Магнитна гривна Victoria Bells SB 506

19 см код 101440240
21 см код 111440240

/

/магнити,
инфрачервени лъчи,
отрицателни йони,
германий, турмалин

109
лв
ПРОМО цена:

/

/магнити,
инфрачервени лъчи,
отрицателни йони,
германий, турмалин

Спестявате:

43

95

лв

4395лв

Стара цена:

90
109
лв
ПРОМО цена:

90

19 см код 10150640
21 см код 11150640

Спестявате:

Магнитна гривна Victoria Bells SB 507

Стара цена:

65 95лв

65 95лв

19 см код 10150740
21 см код 11150740

/

/магнити,
инфрачервени лъчи,
отрицателни йони,
германий, турмалин

65 95лв
Спестявате:

4395лв

29
29

19.12.-15.01.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

Да посрещнем
Нова Година
на чисто!
Комплект универсални гъбки за дома

Професионална универсална
кърпа 40 х 40 см - 2 броя

Предназначена за професио- Стара цена:
нално почистване на замърся80
лв
вания навсякъде в дома, офиса,
автомобила, детската градина, ПРОМО цена:
училището, университета и
10
навсякъде, където има необхолв
димост! Освен, че премахва замърсявания от всички Спестявате:
повърхности в дома, като: шкафове, мивки, кранове,
70
плочки, дръжки на врати и др., кърпата успешно се
лв
справя с пресни петна по мека мебел и дрехи, както и за
подсушаване и полиране на сервизи за хранене и чаши. код 25102240

код 2510730

8

код 25109230
Уникално тънкото влакно и специалния патентован метод
на сплитане правят тази кърпа незаменим помощник.
Изключително ефикасна за почистване и полиране на
стъклени и метални повърхности: прозорци, огледала,
атомобили, витрини, маси, шкафове, кранове, батерии,
кристални и стъклени сервизи и др.

код 2031530
30 30

20
14
лв
ПРОМО цена:

9 95лв

Спестявате:

4

лв

9 15лв

Спестявате:

395лв

60
28
лв
ПРОМО цена:

20 00лв
Спестявате:

860 лв

Магьосник против петна
BIONUR 220 г

Стара цена:

25

10
13
лв
ПРОМО цена:

Стара цена:

Екологичен прах за пране със сапунено орехче
BIONUR - 1000 г
Естествено природно средство
за пране на бяло и цветно пране
- бялото става още по-бяло, а
на цветните дрехи цветът е понаситен. Отстранява посивяване,
петна, почиства и повишава
ефективността на почистващото
средство с помощта на сапунено
орехче и кислород. Не съдържа
хлор.

Стара цена:

Професионална кърпа
за прозорци и автомобили
60 х 40 см - 2 броя

21

13

Позволяват посудата, мивките, ваните, бидетата и
другите подобни повърхности да се почистват идеално
без изполване на препарати!
Чудесно средство за почистване на кухненския плот и
масата за хранене след всяка
употреба - не задържат в
себе си микроби и бактерии.

код 2030920

Ефективна екологична формула
за почистване на петна от дрехи,
тапицерии, мека мебел, килими,
мокети и др. текстилни тъкани.
За отстраняване на петна от
мазнина, кръв, кафе, мастило,
сосове, плодове, вино и др.
Спестява пари и време, щади
околната среда!

Стара цена:

60
10
лв
ПРОМО цена:

8 50лв

Спестявате:

210лв

19.12.-15.01.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%
Гладко бадемово масло - 500 г

100% бадемово масло от печени бадеми.
Бадемовото масло на NutVit е: Стара цена:
Богат източник на протеини,
80
лв
мононенаситени мастни кисеПРОМО
цена:
лини, фибри, витамини и
код 3091320 минерали - съдържа 1/3 повече
00
протеини от яйцата
лв
с доза единица тегло. Отличен източник
на витамин Е и мощни антиоксиданти. Съдържа повече Спестявате:
калций, в сравнение с други ядки. Отлична подкрепа за
80
лв
сърдечно-съдовата система, за регулиране нивата на
холестерола, дейността на мозъка и нервната система.

43

35
8

Кокосово масло - 900 г

100% рафинирано кокосово Стара цена:
масло.
Без ГМО! Без
90
лв
Глутен! Без Консерванти!
ПРОМО цена:
Перфектният избор за всички
видове готвене, пържене и
70
лв
печене, тъй като издържа
на високи температури без Спестявате:
20
да поврежда структурата си,
лв
както много други масла!
Предотвратява сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане.

20

16
4

код 3091020

Филтър Classic - 2 броя
За кана Atria
Стара цена:

19 лв
ПРОМО цена:
60

15 70лв
Спестявате:

3

90

лв

код 23001220

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.

Кристална хималайска сол 500 г - 2 броя
Сертификат за качество на
хранителен продукт - ISO-22000!

код 30201230

В хималайската сол се съдържат
84 природни минерала в
съотношение идентично на
съотношението им в клетъчната
течност и кръвната плазма. Има
противовъзпалително, антибактериално,
противоалергично
действие.

Новогодишно обещание винаги чиста вода
и здраословни мазнини и сол!
Филтър Unimax - 2 броя
За кана Astra
Стара цена:

00
24
лв
ПРОМО цена:

19 20лв
Спестявате:

код 23003220

Wellos Абсорбатор на неприятни миризми - Ананас

Стара цена:

17 лв
ПРОМО цена:
20

12 00лв
Спестявате:

5

480лв

20

лв

код 2080540

Сложете край на досадния проблем
с преждевременно развалените
продукти и елиминирайте неприятните миризми с Абсорбаторът
на Wellos: изработен изцяло от
екологични материали, антибактериален, без наличие на
химически компоненти, гарантирано предпазва храните от разваляне като ги поддържа свежи,
абсорбира излишната влага.

Стара цена:

20
46
лв
ПРОМО цена:

27 70лв
Спестявате:

1850лв
3131

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

19.12.-15.01.2019

Кухненски чопър Volcano
Стара цена:

За да е вкусна
празничната
вечеря!

90
89
лв
ПРОМО цена:

44 95лв
Спестявате:

4495лв

код 2080050
Реже, кълца, разбива, смила, пасира и мели само с 1
натискане. Основни характеристики: мощност: 350 W;
вместимост на купата: 600 ml; система от двойни остриета
от неръждаема стомана; изключително лесен и удобен за
използване; силиконов пръстен срещу хлъзгане; лесен за
почистване.

Квадратен барбекю-тиган
с два улея (28 х 28 см)
С барбекю-тигана на STONELINE® можете да си организирате пикник Стара цена:
у дома - златисти наденички или шишчета, печено говеждо месо
90
с хрупкава коричка, пикантни пилешки крилца по мексикански и ПРОМО цена:лв
т.н. Не е нужно да добавяте никаква мазнина в тигана! Оребрената
повърхност на тигана позволява да се запазят хранителните
45
вещества в храната, а не да се пържи в излишъка от претопено
лв
олио или масло. Двата улея, които са разположени от двете Спестявате:
страни на тигана, позволяват да се отцеди излишната мазнина,
45
лв
след като се приготви първата партида от барбекюто. Равномерно
разпределение на топлината и с ергономичната дръжка.
код

196

98
98

2250150

Барбекю-тиган XXL за шницели и риба,
със стъклен капак
С помощта на този широк тиган могат да се приготвят едновременно
големи количества пържоли, шишчета, шницели, риба, зеленчуци
и др. Овалната форма съчетава елегантност, ефективност и
дълголетие. Тиганът ще Ви позволи бързо да нахраните голяма
компания. Необходимо е само да загреете леко тигана и да поставите
върху нагорещената му повърхност предварително овкусени месо
или риба. Незалепващото и незагарящо дъно ще Ви позволи да
приготвите всичко това без никаква мазнина. Месото и рибата сами
пускат сокове и мазнина, които ще се стекат на дъното на тигана.
Специално за това е изработено оребрено дъно.

Стара цена:

30
212
лв
ПРОМО цена:

10615лв
Спестявате:

10615лв

код 2250250

За контакти:
32 32
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www.green-master.eu

Възможни са печатни грешки!
Промоционалните предложения важат от 19.12. до 15.01.2019 или до изчерпване на количествата!

