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Стара цена: 

860
лв

ПРОМО цена: 

6 90
лв

170
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2860
лв

ПРОМО цена: 

20 00
лв

860
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1720
лв

ПРОМО цена: 

12 00
лв

520
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1295
лв

ПРОМО цена: 

9 00
лв

395
лв

Спестявате: 

Спрей за нос Cosinus - 60 мл

ТОП ПРОДУКТИ  с до 

Стара цена: 

1750
лв

ПРОМО цена: 

14 00
лв

350
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4390
лв

ПРОМО цена: 

26 35
лв

1755
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3630
лв

ПРОМО цена: 

25 40
лв

1090
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7590
лв

ПРОМО цена: 

45 55
лв

3035
лв

Спестявате: 

30746220код

Витамин С + облепиха 
30 капсули - 2 броя

Vitar препоръчва при: 
Отслабен имунитет, простуда, 
чести боледувания, вирусни и 
бактериални инфекции, грип, 
респираторни заболявания, 
умора, отпадналост. Подкрепя 
състоянието на кожата и функ-
циите на сърдечно-съдовата, 
нервната и храносмилателната 
системи. Всяка капсула съдържа  
Витамин С - 600 mg; екстракт от облепиха - 50 mg.

Ацерола - 180 таблетки

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: 

3051440код

3044330код

недостиг на витамини и 
минерали - за ежедневна употре-
ба; след прекарано леко или 
тежко заболяване; за защита 
от свободните радикали; за 
изграждане на добър имунитет; 
при нерационално хранене; при 
физическо или емоционално 
изтощение.

Мултивитамини и минерали 
A - Z - 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3046940код

срив на имунната система; 
настинки и грип; тежки физически 
и психически натоварвания; 
липса на апетит; хронична умора; 
климактерични смущения; заболя-
вания на стомашно-чревния 
тракт, хроничен запек; неврози, 
особено придружени с безсъние; 
чернодробни заболявания; ате-
росклероза и др. 

Капсули витамини + пчелно млечице 
120 капсулиSanct Bernhard препоръчва при: 

3072120код

Ехинацея - разтворима напитка 
10 сашета 

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

Vitar препоръчва при: 

3040830код

проблеми с кръвното налягане; 
проблеми с нивата на кръвната захар 
и холестерола; атеросклероза и плаки 
по стените на кръвоносните съдове; 
намален имунитет; смущения в 
храносмилането; вирусни, бакте-
риални и гъбични инфекции; 
дихателни проблеми.

Чесън - 180 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при: 

30720230код

Vitar препоръчва при: 
проблеми в горните 
дихателни пътища; 
възпалени и раздраз-
нени лигавици; каш-
лица; простуда и 
настинки.

Септангин мед и лимон 
 16 пастили - 2 броя

5020130код

Запушен нос и възпалени синуси, 
причинени от настинка, сенна 
хрема или синузит; механично 
раздразване на носните лигавици; 
повтарящи се инфекции и 
алергичен ринит. Профилактично 
при свръхчувствителност на носа и 
синусите към климатик, сух въздух, 
високи и ниски температури, алер-
гени, замърсители.

Pharm Lab препоръчва при: 
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Стара цена: 

4620
лв

ПРОМО цена: 

27 70
лв

1850
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

10120
лв

ПРОМО цена: 

50 60
лв

5060
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

8800
лв

ПРОМО цена: 

52 80
лв

3520
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2690
лв

ПРОМО цена: 

18 85
лв

805
лв

Спестявате: 

3026330код

Стара цена: 

2045
лв

ПРОМО цена: 

14 30
лв

615
лв

Спестявате: 

3021330код

Желязо с Витамин С - 60 капсули

Стара цена: 

1835
лв

ПРОМО цена: 

12 85
лв

550
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1310
лв

ПРОМО цена: 

10 50
лв

260
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3630
лв

ПРОМО цена: 

21 80
лв

1450
лв

Спестявате: 

Equilibra препоръчва при: 
проблеми в нервната система 
и енергийното обезпечаване на 
организма; нарушени кръвотвор-
ни функции, проблеми с кожата 
и косата, физически и умствени 
натоварвания, стрес, преумора, 
нарушения в липидната 
обмяна; за нормален енергиен 
метаболизъм.

Витамин В комплекс - 30 капсули
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Equilibra препоръчва при: 
анемия, повишени нужди на 
организма от желязо (период  на 
растеж и развитие, бременни 
жени и кърмачки); при повишена 
загуба на желязо с обилни и 
зачестили месечни цикли;в случаи 
на  недостатъчен прием или 
резорбция на желязо при хронично 
болни, при  хора на нискокалорични 
диети, при вегетарианци и др.

30727220код

схващания, мускулни спазми 
(крампи), включително и такива по 
време на сън; стрес и психическо 
напрежение; физически и психи-
чески натоварвания; повишава 
енергията и мускулната сила;  
подпомага сърцето; подобрява 
работоспособността; нормализира 
обмяната на веществата и доброто 
функциониране на нервната система.

Магнезий + B6  30 таблетки - 2 броя
Vitar препоръчва при: 

30064240код

Омега 3 рибено масло 1000
 90 капсули - 2 броя

Dr.Nature 
препоръчва при: 

профилактика и заболявания на сърцето и мозъка; 
акне, лупус, псориазис и други кожни проблеми; при 
проблемна кожа и зъби, чупливи нокти; проблеми 
с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени; 
стерилитет, предменструален синдром (ПМС); артрит и 
проблеми със ставите; проблеми с кръвното налягане и 
нивата на холестерола и триглицеридите и др. 

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: 

3045050код

язвена болест на стомаха и 
дванадесетопръстника; гастрити, 
колити; хемороиди; чернодробни 
проблеми; очни проблеми и 
дегенеративни заболявания; 
авитаминоза; проблеми с нивата 
на кръвната захар и липидите; 
трудно заздравяващи рани; преди 
и след лъчетерапия. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло от облепиха 
 100 капсули

3052840код

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Моринга - 240 капсули

проблеми на сърдечно-съдовата 
система и хипертония; оксидативен 
стрес; повишени нива на 
холестерола и кръвната захар; 
проблеми с черния дроб; артрит, 
ревматизъм, болки в ставите; 
понижен имунитет.  

 Спирулина (Spirulina) - 40 капсули

анемия; болезнена и нередовна 
менструация; възпалителни забо-
лявания; забавен метаболизъм; 
повишен холестерол; лошо 
храносмилане и непълноценно 
хранене; повишено тегло; липса 
на енергия; понижен имунитет и 
чести заболявания.

Deep Ayurveda препоръчва при: 

3060630код
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Стара цена: 

8580
лв

ПРОМО цена: 

51 50
лв

3430
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7260
лв

ПРОМО цена: 

43 55
лв

2905
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  с до 

Стара цена: 

7590
лв

ПРОМО цена: 

45 55
лв

3035
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4290
лв

ПРОМО цена: 

25 75
лв

1715
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2970
лв

ПРОМО цена: 

20 80
лв

890
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3025
лв

ПРОМО цена: 

21 15
лв

910
лв

Спестявате: 

3080540код

Супер комплекс  Зелено здраве 
946  млDr.Nature препоръчва

фантастичен микс от най-добрите 
натурални зелени клетъчни супер 
храни, като микроводорасли и 
зародиши (афа, спирулина, хлорела, 
алфа-алфа, пшенични кълнове, 
сок от ечемик, хлорофил), които 
по естествен начин регенерират 
и изпълват клетките с енергия, 
стимулират метаболизма и помагат 
да се справим с едни от най-тежките 
болести на нашето време.

Алое вера гел - 946 мл

срив на имунната система; алергии;
екземи, дерматити, акне, проб-
лемна кожа; херпес симплекс; 
стомашни проблеми; диабет, 
атеросклероза; отпадналост; пови-
шен холестерол; рани, контузии, 
болки в мускули и сухожилия; 
възпаления на дихателните 
пътища; болки и шум в ушите; 
хемороиди; бактериални и вирусни 
инфекции.3080040код

3023230код

Жен-шен комплекс х 3 
32 желатинови капсули

Dr.Nature препоръчва при:

Equilibra препоръчва при: 
тежки физически и умствени 
натоварвания; стрес от различен 
характер, тревожност; промяна 
в средата на живот; следопе-
ративно възстановяване; намален
имунитет; сексуална дисфункция; 
хронична умора, отпадналост; 
вялост, липса на концентрация. 3070330код

Vitar препоръчва при: 
отслабнал имунитет; сърцебиене 
и сърдечни проблеми; пред-
инфарктни и слединфарктни 
състояния; хипертония; пови-
шен холестерол; безсъние, 
избухливост; кожни проблеми; 
парадонтоза, хронична умора, 
стресови ситуации; мигрени. 

Коензим Q10 
30 капсули + 30 капсули подарък

Камфорова гъба - 60 капсули 
2 брояDr.Nature препоръчва при: 

30307240код

профилактика на всякакви видове 
рак; облекчава състоянието 
в крайните стадии на рак; 
действа при отоци и изливи във 
вътрешните органи и в белия дроб; 
подобрява общото състояние и 
апетита; стабилизира работата на 
храносмилателната система; чисти 
кръвта, детокси-кира черния дроб; 
подобрява работата на бъбреците. 

Кориолус - 60 капсули - 2 броя

30310240код

Dr.Nature препоръчва при: 
рак на гърдата, яйчниците, 
простатата, кожа, черен дроб, 
левкемия и др; намалява 
страничните ефекти от хи-
миотерапия; подпомага при 
вирусни инфекции, кандидоза, 
инфекции на горните дихателни 
пътища, храносмилателната и 
отделителната система, диабет, 
ревматизъм и др. 

Гастро комплекс - 60 капсули 
2 броя

проблеми на стомашно-чревния 
тракт, язви на стомаха и дванадесето-
пръстника; възпаления (стомах, 
панкреаса, тънките и дебелото 
черво); проблеми с чревната 
флора; проблеми с киселинността в 
стомаха -  рефлукс, гастрит; влошено 
храносмилане; болест на Крон, 
синдром на раздразненото черво; 
хемороиди.

Dr.Nature препоръчва при: 
Стара цена: 

7260
лв

ПРОМО цена: 

43 55
лв

2905
лв

Спестявате: 

30315240код

Аурикулария - 60 капсули
2 броя

тромби; инфаркт; атеросклероза; 
мигрена; шум в ушите и проблем 
с кръвоснабдяването, подпомага 
за намаляване на холестерола и 
регулиране на кръвното налягане; 
ракови заболявания на кожата, 
простатата и съединителната 
тъкан; наднормено тегло и 
хемороиди. 

Dr.Nature препоръчва при: 

30308240код

Стара цена: 

7260
лв

ПРОМО цена: 

43 55
лв

2905
лв

Спестявате: 



5

Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

18 15
лв

775
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2290
лв

ПРОМО цена: 

16 00
лв

690
лв

Спестявате: 

3023720код

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

15 85
лв

395
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2630
лв

ПРОМО цена: 

18 40
лв

790
лв

Спестявате: 

Мелатонин - 75 таблетки Родиола + жълт кантарион 
+магнезий - 40 капсули

Стара цена: 

4400
лв

ПРОМО цена: 

26 40
лв

1760
лв

Спестявате: 

3050740код

хормонален дисбаланс при жени;
предменструален синдром;
менопауза;
топли вълни;
подобряване функцията на 
женските полови хормони;
остеопороза. 

Изофлавони от червена детелина 
90 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

9825
лв

ПРОМО цена: 

58 95
лв

3930
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2700
лв

ПРОМО цена: 

18 90
лв

810
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

13180
лв

ПРОМО цена: 

65 90
лв

6590
лв

Спестявате: 

-50%16.01.-31.01.2019 ТОП ПРОДУКТИ  с до 

5

3042240код

Витамини за деца - 240 таблетки

чести инфекции и настинки; за 
деца във фаза на развитие за 
изграждане на здрава имунна 
система; при непълноценно и 
бедно на витамини и минерали 
хранене; за добър имунитет и 
издръжливост; за добра памет 
и концентрация.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

30359230код

Pharm LAB препоръчва при: 
по време и след менопауза;
хормонален дисбаланс;
горещи вълни;
нервност, раздразнителност;
нарушен сън;
остеопороза.

Клима стоп - 30 таблетки 
2 броя

30807002код

богата на естествени витамини, 
минерали, ензими, антиоксиданти, 
фитонутриенти и биофлавоноиди, 
като най-добрата за специфичните 
нужди, баланса и здравето на 
мъжкото тяло. Съдържа сок от нони, 
епимедиум, жен-шен, тонгкат али, 
мака, рацемоза, аспарагус, сау 
палмето, ликопен, цинк, витамин С, 
витамин D3.

Dr.Nature Нони комплекс за мъже 946 мл - 2 бр.
Dr.Nature препоръчва тази уникална течна формула, 

30355230код

Простамин - 30 таблетки
2 броя

проблеми с простатата; хиперплазия на простатната 
жлеза; чести позиви за уриниране; за нормализиране 
на хормоналния баланс при мъжете. 

Pharm LAB 
препоръчва при: 

3061530код

Неврокеър (Nervocare) - 40 капсули

нервност; тревожност и безпокойст-
во; раздразнителност; стрес; пси-
хическа и умствена умора; нарушен 
и непълноценен сън; нарушена 
концентрация. Релаксирайки 
нервната система, предпазва от 
заболявания на сърдечно-съдовата, 
храносмилателната системи и 
кожата. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 

Equilibra препоръчва при: 
проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
психическо натоварване;
стрес. 

3027730код

Equilibra препоръчва при: 
депресивни състояния;
стрес, нервно напрежение, 
безпокойство;
безсъние;
умора, отпадналост;
физическо и умствено 
пренапрежение;
липса на концентрация и др. 
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Стара цена: 

4290
лв

ПРОМО цена: 

25 75
лв

1715
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1230
лв

ПРОМО цена: 

9 85
лв

245
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3740
лв

ПРОМО цена: 

26 20
лв

1120
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  с до 

Стара цена: 

2035
лв

ПРОМО цена: 

14 25
лв

610
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3500
лв

ПРОМО цена: 

17 50
лв

1750
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2145
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

645
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

890
лв

ПРОМО цена: 

7 10
лв

180
лв

Спестявате: 

Ай кю макс - 30 таблетки

3071420код

Vitar препоръчва при: 
повишено образуване на га-
зове; къркорене и подуване 
в стомашно-чревния тракт.
Всяко саше съдържа: 
симетикон – 80 mg; екстракт 
от анасон – 5 mg; екстракт от 
мента – 5 mg. 

Метеор СТОП - 16 сашета

3006030код
Dr.Nature
препоръчва при: 

нарушено кръвооросяване на мозъка и крайниците; 
подпомага за по-лесно запаметяване и повишава 
паметовите възможности като цяло; стимулира 
мозъчните функции и интелигентността;  благоприятства 
сърдечно-съдовата дейност; намалена концентрация;
шум в ушите, световъртеж.
. 

30067002код

Лутеин супер плюс - 30 капсули
2 броя

Dr.Nature
препоръчва за: 

подобряване на зрението, особено при възрастни; 
намалява риска от развитие на перде и макулна дегене-
рация; преумора от работа с компютър; осветени очи, 
продължително шофиране; възстановяване след опера-
ция и други зрителни нарушения; засилва зрителната острота.

3021430код

Equilibra препоръчва при: 
превенция на сърдечносъдови 
заболявания; хипертония; пови-
шен холестерол; атеросклероза; 
сърдечни неврози, аритмия; риск 
от тромбоза, инфаркт, инсулт; 
вирусни заболявания.

Чесън и глог 
32 желатинови капсули

Пробиотик комплекс + 10 капсули 

нарушена микрофлора в храносми-
лателния тракт; храносмилателни 
разстройства от различен характер; 
хранителни алергии; гнилостни и 
възпалителни процеси в червата; 
след лечение с антибиотици; 
дисбактериоза; срив в имунната 
система. 

Dr.Nature препоръчва при: 

3006920код

Всяка капсула съдържа 10 млрд жизнеспособни 
пробиотични бактерии от специален спорообра-
зуващ щам.

Състав: органично алое вера, папая, 
органично ленено семе, псилиум хуск 
(фибри), пребиотик-фруктоолигозаха-
риди, юка шидигера.

Дайджестив комплекс плюс - 473 мл

3080340код

Dr. Nature препоръчва за подпома-
гане при: тотална детоксикация на 
организма; подготовка на организма 
преди прием на биологично-активни 
продукти; проблеми с храносмилането;
подобрява функциите на дебелото 
черво.

3022830код

Equilibra препоръчва при: 
нередовен стомах; запек; нару-
шена функция на червата и 
храносмилателната система; затруд-
нена перисталтика; повишени нива 
на холестерола и триглециридите; 
особено подходящ за обща 
детоксикация и пречистване на 
храносмилателната система. 

13 билки с фибри - 100 таблетки

Стара цена: 

7645
лв

ПРОМО цена: 

45 85
лв

3060
лв

Спестявате: 

3043140код

чернодробни и жлъчни заболя-
вания; токсични поражения на 
черния дроб; хепатит, цироза; 
заболявания на храносмила-
телната система; панкреатит; 
повишен холестерол; диабет.

Бял трън - 90 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при: 
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Стара цена: 

2190
лв

ПРОМО цена: 

13 15
лв

875
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2390
лв

ПРОМО цена: 

16 75
лв

715
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2720
лв

ПРОМО цена: 

19 00
лв

820
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

10340
лв

ПРОМО цена: 

62 00
лв

4140
лв

Спестявате: 

3029430код

Стара цена: 

2695
лв

ПРОМО цена: 

18 85
лв

810
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3390
лв

ПРОМО цена: 

20 35
лв

1355
лв

Спестявате: 

Детокс 4 действия - 500 мл

детоксикация на организма; нару-
шени храносмилателни функции; 
нарушен чревен транзит; повишено 
образуване на газове; задържане на 
течности; подобрява функциите на 
черния дроб и качеството на кожата.

Дрена Форте Плюс - 60 капсули

16.01.-31.01.2019 ТОП ПРОДУКТИ  с до 

7

30273002код

Стара цена: 

2190
лв

ПРОМО цена: 

10 95
лв

1095
лв

Спестявате: 

Регулиращ Чай - 15 филтър пакетчета
 2 броя

тази билкова селекция, която има благоприятен ефект 
върху стомаха и пречистването на червата. Подходящ 
при запек.

Equilibra
препоръчва 

Equilibra препоръчва при: 

3074840код

задържане на течности в организ-
ма; проблеми с бъбреците и 
отделителната система; за ефек-
тивна детоксикация;  при забавен 
метаболизъм. Билкова комбинация, 
елиминираща задържането на вода 
и течности в организма, предиз-
виквано от неправилно хранене или 
нарушени бъбречни функции. 

Vitar препоръчва при: 

30723240код

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.

Билков сироп Боровинка 200 мл - 2 броя
Vitar препоръчва при: 

3061730код

Урокеър хърбъл - 40 капсули

проблеми с бъбреците;
нарушени бъбречни функции;
проблеми и възпаления на 
пикочните пътища;
камъни и пясък в бъбреците;
повишен креатинин;
повишена пикочна киселина;
подагра.

Deep Ayurveda препоръчва при: 

Артростав - 30 таблетки
2 броя

Pharm LAB
препоръчва при: 

30352230код

3049640код

Зеленоуста мида Плюс -120 капсули

възпалителни проблеми на ста-
вите като артрит, остеоартрит;  
дегенеративни проблеми на 
ставите; ревматизъм; износени 
стави; спондилози, ишиас; болки, 
скованост в ръцете и краката; 
увреден ставен хрущял; дископатия; 
продължително седене на работното 
място; спортни травми. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

-50%

Съдържа червена боровинка, коприва, магданоз, 
бреза, цинк, фолиева киселин, биотин.

Съдържа глюкозамин, хондроитин, витамин С, хиалуронова киселина, 
босвелия, колаген.

болки и възпаления в ставите; артрит, остеоартрит; 
ревматизъм; артрози; ишиас, ошипяване; фрактури; 
натоварвания на ставите от физическа активност или 
повишено тегло; активни спортисти; менопауза.

Стара цена: 

2860
лв

ПРОМО цена: 

20 00
лв

860
лв

Спестявате: 

3042530код

Калций + витамин D3
 150 таблетки

остеопороза;  болки в ставите; 
чупливост на ноктите; мускулни 
крампи (спазми); екземи; 
сърцебиене, сърдечно-съдови 
заболявания; безсъние; избухли-
вост; нарушено храносмилане и 
киселини.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
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16.01.-31.01.2019

8

Стара цена: 

6490
лв

ПРОМО цена: 

38 95
лв

2595
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2565
лв

ПРОМО цена: 

17 95
лв

770
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  с до 

Стара цена: 

6050
лв

ПРОМО цена: 

36 30
лв

2420
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

13200
лв

ПРОМО цена: 

79 20
лв

5280
лв

Спестявате: 

3022330код

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; за гладка и еластич-
на кожа; за блестяща и мека коса; 
слаба и изтощена коса и пърхот; за 
здрави блестящи нокти; след тежък 
физически труд и активен спорт.

Бирена мая - 375 таблетки
Equilibra препоръчва при: 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Креатин и Магнезий - 200 капсули

3044140код

лесна уморяемост; чести 
схващания; мускулни спазми 
(крампи) включително и такива 
по време на сън; повишава 
енергията и мускулната сила; 
допринася за подобряване на 
работоспособността. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3052740код

Хиалуронова киселина - 120 капсули

забавяне процесите на стареене на 
ставите и кожата; суха и дехидра-
тирана кожа; видимо подобрява 
еластичността на кожата; проблеми 
с роговицата и епителни нарушения 
при сухи очи; възстановяване 
при артрози, артрити, скованост 
и болки в ставите; подобряване 
на хидратирането на ставите и 
изграждането на хрущяла. 

Sanct Bernhard препоръчва: 

3043940код

Капсули за красота - 200 капсули

за здрава, еластична и гладка кожа; 
косопад от различен произход; 
изтощена коса; дегенеративни 
промени, свързани със структурата 
на косъма (тънка, изтощена, без 
блясък); увреждания на косъма от 
слънчева светлина; чупливи нокти, 
бели петна по ноктите (левконихия) 
и др. 

20030002код

Стара цена: 

2200
лв

ПРОМО цена: 

11 00
лв

1100
лв

Спестявате: 

Уникално съчетание на антисеп-
тичното, антибактериално, 
противовъзпалително и 
прочистващо действие на 
розовата вода с мощното 
бактерицидно, противовирусно 
и имуностимулиращо действие 
на среброто.  За вътрешна и 
външна употреба.

Dr. Silver R - Органична розова вода 
със сребро спрей 75 мл - 2 броя

-50%

Супер линия
 30 таблетки - 2 броя

30729002код

Стара цена: 

1720
лв

ПРОМО цена: 

8 60
лв

860
лв

Спестявате: 

Vitar препоръчва при: 
лица контролиращи тегло-
то си; поддържане на 
идеална фигура; редукция 
на теглото; изгаряне на 
мазнини; подобряване на 
метаболизма.

Стара цена: 

2390
лв

ПРОМО цена: 

16 75
лв

715
лв

Спестявате: 

наднормено тегло, затлъстяване; 
повишен холестерол и тригли-
цериди; повишена кръвна 
захар; диабет; хипертония; 
заболявания на сърдечно-
съдовата система.

.

Гарциния (Garcinia) 
40 капсули

Deep Ayurveda 
препоръчва при: 

3061130код

Стара цена: 

2145
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

645
лв

Спестявате: 

3021830код

поддържане на идеална 
фигура; изгаряне на мазнини; 
регулиране на теглото; целу-
лит; дефицит на йод.

Equilibra препоръчва при: 

Водорасли за отслабване  
75 таблетки
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5013520код

Стара цена: 

2550
лв

ПРОМО цена: 

20 40
лв

510
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2400
лв

ПРОМО цена: 

16 80
лв

720
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1800
лв

ПРОМО цена: 

9 00
лв

900
лв

Спестявате: 

Подхранва и предпазва кожата от всякакви кожни 
проблеми: акне, малки пъпчици, дерматити, 
алергии, различни херпеси, малки брадавици, 
напукана и възпалена кожа, екземи, лишеи, 
изгаряния, ухапвания от насекоми, ожулвания и др.

Унгвент с екстракт от чаено дърво 
250 мл

51305230код

срив на имунната система; често 
боледуване, настинки, грип, респи-
раторни заболявания; алергии; 
проблеми с венците, кожата и 
костите; като общоукрепващо 
организма средство; за подкрепа 
на костите и ставите; подпомага, 
сърдечно-съдовата и нервната 
системи.

Крем с див кестен - 250  мл
2 брояOstroVit препоръчва при: 

Стара цена: 

1800
лв

ПРОМО цена: 

12 60
лв

540
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1870
лв

ПРОМО цена: 

13 10
лв

560
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1970
лв

ПРОМО цена: 

13 80
лв

590
лв

Спестявате: 

16.01.-31.01.2019 ТОП ПРОДУКТИ  с до 

9

Стара цена: 

2000
лв

ПРОМО цена: 

14 00
лв

600
лв

Спестявате: 

Загряващ крем-балсам - 250 мл
Oсигурява приятна и успокояваща 
топлина при болки в гърба, 
мускулите, кръста и при уморени 
крака. След нанасяне навлиза 
дълбоко и загрява умерено 
мускулите и ставите. Успокоява 
болката и напрежението, подоб-
рява подвижността на ставите и 
стимулира периферното кръво-
обращение. След нанасяне ръцете 
да се измият. 51331230код

51210230код

Унгвент-балсам с арника
 250 мл - 2 броя

С противовъзпалително и болкоуспокояващо 
действие при мускулни и ревматични болки, 
артрит, скованост на ставите, шипове, схващания, 
при мускулни спазми след обездвижване. 
Намалява болката и отока след спортни травми. 51207230код

Със силно въздействие при ставни 
болки от различен произход: 
хронични и дегенеративни 
заболявания, травми, артрит, 
ревматизъм, подагра. Съдържа 
алантоин, който ускорява 
регенеративните процеси в 
клетките и заздравяването на кости, 
хрущяли, мускули и сухожилия.

Крем с черен оман - 250 мл
2 броя

Екстрактът от невен има противо-
възпалително, успокояващо, 
регенериращо и овлажняващо 
действие, неутрализира сво-
бодните радикали, укрепва 
капилярите на кожата, като 
същевременно я тонизира 
и омекотява. Изключителен 
ефект има и при чувствителна и 
раздразнена кожа.

Унвент-балсам с невен 
250 мл  - 2 броя

51310230код

Стара цена: 

1870
лв

ПРОМО цена: 

13 10
лв

560
лв

Спестявате: 

51337230код

Гел със секрет от охлюв 
125 мл - 2 броя

Активни съставки: секрет 
от охлюв (helix aspersa muller), 
глюкозаминогликани, глицерин, 
алантоин, хидролизиран кола-
ген. Без парабени. Благодарение 
на своя широк набор от активни 
съставки кремът и гелът 
подпомагат пълното обновяване 
на кожата, подсилват естест-
вените й функции и имат 
регенеративен ефект. 

Крем с маслиново масло 
250 мл - 2 броя

51107002код

За лице – подходящ за 
всеки тип кожа.  Предпазва 
от негативните влияния на 
околната среда, хидратира и 
регенерира суха и раздразнена 
кожа, като я  прави копринена 
и мека.  Етеричните съставки 
придават изключителен свеж 
аромат на крема.

-50%

НОВО
250 мл
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16.01.-31.01.2019 ТОП ПРОДУКТИ  с до 

911403код

Стара цена: 

3285
лв

ПРОМО цена: 

23 00
лв

985
лв

Спестявате: 

NEURO HIALURON                                            
Серум за лице ден&нощ 30 мл                                                     

9110130код

Стара цена: 

2210
лв

ПРОМО цена: 

15 45
лв

665
лв

Спестявате: 

NEURO Овлажняваща 
мицеларна вода 500 мл                  

9111030код

Стара цена: 

3050
лв

ПРОМО цена: 

21 35
лв

915
лв

Спестявате: 

NEURO HIALURON Овлажняващ 
крем-концентрат 

за лице ден & нощ 40+ 50 мл    

9114030код

Стара цена: 

3050
лв

ПРОМО цена: 

21 35
лв

915
лв

Спестявате: 

NEURO HIALURON 
Лифт крем-концентрат 

за лице ден & нощ 50+ 50 мл    

9115030код

Стара цена: 

8545
лв

ПРОМО цена: 

42 75
лв

4270
лв

Спестявате: 

Комплект NEURO HIALURON 40+ 
3 продукта: серум, мицеларна вода и крем 

с -50% намаление    
-50%

за комплекта

911503код

Комплект NEURO HIALURON 50+ 
3 продукта: серум, мицеларна вода и крем 

с -50% намаление    

Невро-клетъчното подмладяване представлява алтернатива на естетичната медицина. Невро-подмладяването блокира нервните импулси, водещи 
до възникването на бръчки. Технологията е основана на уникален невропептид, който предотвратява работата на нервотрансмитерите, отговарящи за 
съкращаването на мускулите, което води до видимо изглаждане на кожата. Продуктите от серията ефективно предотвратяват стареенето.

Стара цена: 

8545
лв

ПРОМО цена: 

42 75
лв

4270
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2870
лв

ПРОМО цена: 

20 10
лв

860
лв

Спестявате: 

8422630код

Vis Plantis Успокояващ 
дневен крем за чувстви-

телна кожа - 50 мл

Vis Plantis Успокояващ 
нощен крем за чувстви-

телна кожа - 50 мл

8422730код

Стара цена: 

2150
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

650
лв

Спестявате: 

8422830  код

Vis Plantis Успокояващ серум 
за чувствителна кожа 30 мл

Стара цена: 

2150
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

650
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1500
лв

ПРОМО цена: 

9 00
лв

600
лв

Спестявате: 

8422940  код

Vis Plantis Деликатен гел 
за почистване на чувстви-

телна кожа - 300 мл

8422603код

Стара цена: 

7170
лв

ПРОМО цена: 

35 85
лв

3585
лв

Спестявате: 

Комплект Vis Plantis Успокояваща серия за чувствителна кожа   
3 продукта: дневен, нощен крем и серум с -50% намаление

Серията се препоръчва за: чувствителна кожа, склонна към раздразнения, 
причинени от влиянието на вредни външни фактори, особено UV радиация 
и дразнещи детергенти. Активно и дълбоко овлажнява. Намалява 
зачервяванията, омекотява и изглажда. Тествана под наблюдението на 
дерматолози върху група от хора с чувствителна кожа. 

10

-50%

-50%
за комплекта

-50%
за комплекта
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Мицеларен разтвор с екстракт от овес
 за почистване на грим  3 в 1 - 250 мл

8622230код

Стара цена: 

715
лв

ПРОМО цена: 

5 00
лв

215
лв

Спестявате: 

За всички типове кожа, включително 
чувствителна, нежна, склонна към 
раздразнение. Почиства, тонизира и 
овлажнява кожата на лицето. С неутрално 
рН. Подходящ за ежедневна грижа. Не 
е необходимо изплакване. Не съдържа: 
парабени, сапуни, изкуствени оцветители 
и ароматизатори.

Мицеларен разтвор с екстракт от лайка за 
почистване на грим 3 в 1 - 250 мл

8622130код

Стара цена: 

715
лв

ПРОМО цена: 

5 00
лв

215
лв

Спестявате: 

За деликатна и чувст-вителна кожа, 
склонна към раздразнения, изиск-ваща 
регенериране. Почиства, тонизира и 
овлажнява кожата на лицето. С неутрално 
рН. Подходящ за ежедневна грижа. Не 
е необходимо изплакване. Не съдържа: 
парабени, сапуни, изкуствени оцветители 
и ароматизатори.

Стара цена: 

1410
лв

ПРОМО цена: 

9 85
лв

425
лв

Спестявате: 

9206930код

Защитен шампоан за коса 
с арганово масло - 250 мл

Стара цена: 

1495
лв

ПРОМО цена: 

10 45
лв

450
лв

Спестявате: 

9207030код

Защитен балсам за коса 
с арганово масло - 200 мл

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

13 85
лв

595
лв

Спестявате: 

9207130код

Защитна маска за коса
 с арганово масло - 200 мл

Стара цена: 

4885
лв

ПРОМО цена: 

24 45
лв

2440
лв

Спестявате: 

920693код

Комплект за коса с арганово масло
3 продукта: шампоан, балсам и маска с  -50% намаление

С 98% натурални съставки: арганово масло, екстракт от 
черен чай, ленено масло, пшеничен протеин, тенсиоактиви 
от растителен произход. Не съдържат SLES, SLS, PEG, 
силикони, парабени, алкохол, оцветители. Почистват 
косата, без да я изсушават, подхранват я в дълбочина, 
подсилват я, придават обем и блясък.

CARAVAN  Eau de Parfum - 150 мл 
+ ПОДАРЪК тестер CARAVAN 30 мл

дамски парфюм мъжки парфюм 

Стара цена: 

6580
лв

ПРОМО цена: 

32 90
лв

3290
лв

Спестявате: 

Невероятни парфюми за 
Дами и Господа!

Вдъхновени от световните 
ТОП дизайнери! 

Три пъти повече парфюм на 
изключителна цена!

Страстни аромати 
от Испания!

+ ПОДАРЪК 30 мл 
на стойност: 9.90 лв!

-50%

дамски парфюм мъжки парфюм 
799 _ _ 50код798 _ _ 50код

-50%
за комплекта
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8430930код

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 

Балсам за заздравяване 
на косата 500 мл

8430230код

Шампоан за заздравяване 
на косата 500 мл

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 

8431630код

Маска за заздравяване 
на косата  500 мл

Стара цена: 

1790
лв

ПРОМО цена: 

12 55
лв

535
лв

Спестявате: 

843021код

Комплект O’Herbal за заздравяване на косата 
3 продукта: шампоан, балсам, маска с 50% намаление

Стара цена: 

4890
лв

ПРОМО цена: 

24 45
лв

2445
лв

Спестявате: 

Фантастичен комплект за заздравяване 
на косата, като подобрява еластичността 
й, подсилва я и я прави по-лесна за 
разресване. Не съдържа силикони и 
изкуствени оцветители. 

8430430код

Шампоан за придаване 
на обем на косата 500 мл

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 

8431130код

Балсам за придаване 
на обем на косата 500 мл

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 

8431830код

Маска за придаване 
на обем на косата 500 мл

Стара цена: 

1790
лв

ПРОМО цена: 

12 55
лв

535
лв

Спестявате: 

843041код

Комплект O’Herbal за придаване на обем на косата 
3 продукта: шампоан, балсам, маска с 50% намаление

Стара цена: 

4890
лв

ПРОМО цена: 

24 45
лв

2445
лв

Спестявате: 

Фантастичен комплект за подсилване 
на тънката коса, като увеличава обема 
и еластичността й и я прави по-лесна 
за разресване. Не съдържа силикони и 
изкуствени оцветители. 

Интимен гел
 с дъбова кора 

и лайка - 500 мл

-50%
за комплекта

-50%
за комплекта
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8630_30код

Душ геловете от серията Green Pharmacy гарантират изключително приятно усещане по време на къпане. Разнообразните съставки нежно 
почистват кожата, хидратират я и я предпазват, благодарение на неутралното pH. Подходящи са за ежедневна употреба. Душ геловете не 
съдържат парабени, силикони и PEG. Всички душ гелове са в опаковка от 500 мл.

Подхранващ 
душ гел  с 

арганово масло 
и смокиня

Освежаващ 
душ гел 

с лотос и жасмин

Възстановяващ 
душ гел с масло 

от карите и 
зелено кафе

Хидратиращ 
душ гел 

с маслина и 
оризово мляко

Регенериращ 
душ гел с масло 
от розмарин и 

лавандула

1 2 3 54 Стара цена: 

880
лв

ПРОМО цена: 

6 15
лв

265
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2180
лв

ПРОМО цена: 

15 25
лв

655
лв

Спестявате: 

Дамските превръзки SHUYA са антибакте-
риални 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.

Ежедневни дамски превръзки   
      SHUYA 30 броя - 2 опаковки

30903230код

Стара цена: 

1720
лв

ПРОМО цена: 

12 00
лв

520
лв

Спестявате: 

Комплект 
Дневни + Нощни превръзки SHUYA

30901902код

Стара цена: 

1530
лв

ПРОМО цена: 

9 20
лв

610
лв

Спестявате: 
Екстрактът от лайка има защитни 
свойства, успокоява раздразненията и 
сърбежа, подпомага възстановяването. 
Гелът съдържа пантенол и глицерин, 
които имат хидратиращо действие. 
Съдържа млечна киселина и екстракт от 
дъбова кора.

Интимен гел
 с дъбова кора 

и лайка - 500 мл

8422040код
Екстрактът от градински чай има защит-
ни свойства, успокоява раздразненията 
и подпомага възстановяването. Гелът 
съдържа пантенол и глицерин, които 
имат хидратиращо действие. Съдържа 
млечна киселина и екстракт от дъбова 
кора. 

Интимен гел 
с дъбова кора 

и градински 
чай - 500 мл

8422140код
Екстрактът от червена боровинка има 
антибактериално и противовъзпалител-
но действие, подпомага профилактиката 
на уринарния тракт, подпомага възста-
новяването. Гелът съдържа пантенол и 
глицерин, млечна киселина и екстракт от 
дъбова кора.

Интимен гел 
с дъбова кора 

и червена 
боровинка

 500 мл

8422240код
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Стара цена: 

7920
лв

ПРОМО цена: 

39 60
лв

3960
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1430
лв

ПРОМО цена: 

10 00
лв

430
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  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: 

24416код Стара цена: 

16140
лв

ПРОМО цена: 

96 85
лв

6455
лв

Спестявате: 

 КОМПЛЕКТ VOLCANO ZAPPER
+ Паразитоцид - 100 мл

VOLCANO  Zapper е цифрово електронно устройство, 
което убива болестотворни паразити, бактерии, вируси 
и гъбички чрез електромагнитни вълни на принципа на 
биорезонанса без използване на медикаментозни средства. 
За постигане на максимален ефект е добре да се комбинира 
с Паразитоцид, който е с противопаразитно действие.

Стара цена: 

6380
лв

ПРОМО цена: 

38 30
лв

2550
лв

Спестявате: 

2002740код

Магнетон БИО
Уред за нискочестотна импулсна 
магнитотерапия - съвременен 
метод за физиотерапия, при 
който върху организма на човека 
се въздейства с постоянни 
или импулсни нискочестотни 
магнитни полета, оказващи проти-
вовъзпалително, седативно и 
болкоуспокояващо действие, като 
се подобрява микроциркулацията 
на физиологичните течности и се стимулират 
регенеративните и възстановителните процеси.

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: 

Турмалинов колан Hign Line 125 см Турмалинова наколенка - 1 брой

2090250код

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.

Препоръчва се за 
подпомагане при: 

Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

16 45
лв

1645
лв

Спестявате: 

2090150код

2090340код

Турмалинов накитник - 1 брой

За подпомагане при: болка и схващане в областта 
на китките, дланите и пръстите на ръцете; артроза и 
артрит на пръстите на ръцете; шипове, подутини и 
отоци по ръцете, дланите и пръстите; болки в ставите 
при промяна на времето; навяхване в областта на 
китките; и др.

Стара цена: 

2090
лв

ПРОМО цена: 

12 55
лв

835
лв

Спестявате: 

Кърпички Color Trap 2 in 1 против 
оцветяване на пране и за отстраняване на  

петна - 20 броя - 2 опаковки

Цветоулавящи кърпички - улавят 
частиците от замърсителите и 
оцветителите, преди те отново да 
попаднат върху другите текстилни 
изделия. Така нежеланите оцветя-

20451230код

вания и посивявания ефективно се предотвратяват. 
Подходящи за бяло и цветно пране, при всякакви 
температура и вид тъкани. Може и при ръчно пране! 

-50%

Магнитна гривна Victoria Bells 
SB 434
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Стара цена: 

54780
лв

ПРОМО цена: 

219 00
лв

32880
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

12980
лв

ПРОМО цена: 

64 90
лв

6490
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2520
лв

ПРОМО цена: 

17 65
лв

755
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2860
лв

ПРОМО цена: 

20 00
лв

860
лв

Спестявате: 

16.01.-31.01.2019 ТОП ПРОДУКТИ  с до 
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Одеяло от мериносова вълна 
140 х 200 см

2610760код
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. 

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  

-60%

24432код

Комплект  Професионални кърпи Кърпа за 
прозорец + Кърпа за прозорец и автомобил

Уникално тънкото влакно и 
специалния патентован метод 
на сплитане правят тези кърпи 
изключително ефикасни за 
почистване и полиране на 
стъклени и метални повърхности: 
прозорци, огледала, атомобили, 
витрини, маси, шкафове, 
кранове, батерии, кристални и 
стъклени сервизи, екрани на 
телевизори и друга техника. 20311230код

Препаратите, съдържащи сапуне-
но орехче са хипоалергенни. Имат 
антибактериални и антимикробни 
свойства. С ефект и на естествен 
омекотител.  Подходящ за цветно 
и бяло пране, за всякакъв вид 
материи – от грубата вълна до 
фината коприна. Премахва петна 
от дрехи и текстилни тъкани, като 
не променя цветовете. 

Eкологичен течен перилен препарат 
BIONUR със сапунено орехче  1000 мл - 2 броя

Стара цена: 

10990
лв

ПРОМО цена: 

65 95
лв

4395
лв

Спестявате: 101434240код

Магнитна гривна Victoria Bells 
SB 434

19 см
/  /

магнити, инфрачервени лъчи, 
отрицателни йони, германий, турмалин

11150940код21 см

Магнитна гривна Victoria Bells
 SB 509

/  /
магнити, инфрачервени лъчи, 

отрицателни йони, германий, турмалин

101444240код

Магнитна гривна Victoria Bells 
SB 444

19 см
/  /

магнити, инфрачервени лъчи, 
отрицателни йони, германий, турмалин

Декоративна козметика HEAN - всички налични 
продукти от Каталог HEAN - с 50% намаление

Магнитни бижута и аксесоари Magnetix - всички 
продукти от каталог Magnetix - с 50% намаление

Поръчки за продукти от Каталог Magnetix
 се изпълняват за около 20 дни! 

 50% отстъпка 
за  всички продукти 

от серията

 50% отстъпка 
за  всички продукти 

от серията
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-50%16.01.-31.01.2019 ТОП ПРОДУКТИ  с до 

За контакти:
GM 01/19 www.green-master.eu Възможни са печатни грешки!

Промоционалните предложения важат до 31.01.2019 или до изчерпване на количествата!

Стара цена: 

26070
лв

ПРОМО цена: 

130 35
лв

13035
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

12430
лв

ПРОМО цена: 

62 15
лв

6215
лв

Спестявате: 

2251250код

Квадратен тиган със стъклен 
капак и капачка-дозатор (28 х 28 см) 

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. 

2250350код

Тиган за палачинки (Ø 25 см) 

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: 

21990
лв

ПРОМО цена: 

109 95
лв

10995
лв

Спестявате: 

Екстрактор на хранителни вещества  VOLCANO - 12 части
За лесно, бързо и здравословно приготвяне на фрешове, смутита, пюрета и други полезни храни за цялото семейство!

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.2020050код

Стара цена: 

1380
лв

ПРОМО цена: 

11 00
лв

280
лв

Спестявате: 

Гладко фъстъчено масло - 500 г

Редовната консумация на 
фъстъчено масло осигурява 
повишен прием на протеини, 
полиненаситени и мононе-

наситени мазнини, което подкрепя дейността на 
сърдечно-съдовата система, подпомага баланса 
на „лошия“ и „добрия“ холестерол, подпомага 
контрола на кръвното налягане. 

Стара цена: 

3060
лв

ПРОМО цена: 

24 50
лв

610
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2400
лв

ПРОМО цена: 

19 20
лв

480
лв

Спестявате: 

23002220код 23004220код

Сменяем филтриращ елемент 
Unimax AquaMag Mg2+ - 2 бр. (за Кана Astra)

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

Филтрите пречистват:

 Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ - 2 бр.  (за Кана Atria) 

25203220код

Стара цена: 

1430
лв

ПРОМО цена: 

11 45
лв

285
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2145
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

645
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7150
лв

ПРОМО цена: 

35 75
лв

3575
лв

Спестявате: 

252031150код

Цвят на металния корпус - 
малиново

Мултифункционалният уред 
съдържа:

  - 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

3091220код

С тази кърпа можете да замените 
обичайните гъби за съдове. С 
лекота ще измиете всякаква посуда 
в кухнята, включително и мазни 
съдове след готвене, при това без 
да използвате миещи препарати. 
А самата кърпа само се изплаква с 
хладка вода под чешмата и от нея 
пада цялата мърсотия и мазнина. 

Бамбукова кърпа за съдове 
направете своя избор от посочените варианти:

2 броя - с -20% 3 броя - с -30% 10 броя  - с -50% 
+1 брой подарък

25203330код


