
 

 

ПОДАРЪЦИТЕ в Грийн Мастър 

стават още повече 
 

Всеки VIP клиент, който през м.февруари 2019г направи поръчки  

за поне 39л.т получава специален подарък – новия ТОП ПРОДУКТ 

 

Боров прашец – 120 таблетки 
Уникалната сила на природата в един продукт 

Всяка таблетка съдържа: боров прашец с разрушена 
клетъчна мембрана (Pinus massoniana Lamb) – 500 mg. 

 

Dr.Nature предлага висококачествен боров пращец с 
доказан произход и максимална биологична 
активност, гарантирана от структурата на 
разрушена клетъчна мембрана. Дългогодишни 
изледвания доказват, че приемът на боров прашец: 
 
 

 Повишава имунитета и подпомага възстановяването при изтощен и 
често боледуващ организъм; 

 Противодейства на различни възпаления в организма; 
 Неутрализира свободни радикали от различен произход – мощен 

антиоксидант; 
 Подпомага при заболявания на дихателната система и възпаления на 

дихателните пътища; 
 Регулира липидната обмяна, нормализира стойностите на 

холестерола и триглицеридите; 
 Подкрепя функциите на сърцето, подпомага сърдечно-съдовата 

система, регулира артериалното налягане; 
 Нормализира кръвоснабдяването, тонизира кръвоносните съдове 
 Защитава и подпомага възстановяването на черния дроб, 

нормализира отделянето на жлъчни сокове; 
 Подобрява храносмилането, подпомага при възпалителни и хронични 

заболявания на стомаха и червата(гастрити, колити, язви, запек); 
 Подпомага при заболявания на простатата – простатит, хиперплазия, 

аденома и при сексуални смущения; 
 Балансира обмяната и подпомага при ендокринни заболявания; 
 Подпомага при акне и заболявания на кожата; 
 Забавя процесите на стареене на клетъчно ниво; 
 Премахва умората, възстановява жизнеността и тонуса на тялото. 



 

И ОЩЕ ЕДНО НЕУСТОИМО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

СПЕЦИАЛНО ЗА ТЕБ!!! 

 
Всеки VIP клиент, който през м.февруари направи поръчки за поне 39л.т, 

има право да закупи новия ТОП ПРОДУКТ на STONELINE  

Мултифункционален тиган за печене и готвене на пара 

 

само за 89лв 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО 

 

 

Комплектът включва: 

1 Тиган с делима дръжка, ø 24, h 5.7см 

1 Универсален стъклен капак със силиконов ринг 24/26/28см 

1 Силиконова вложка за готвене на пара 

1 Елемент за надграждане ø 24 

1 Щипки за готвене 

Клиентска цена на комплекта 299лв 

Поради ограничените количества е препоръчително да заявите 

предварително желанието си за покупка на продукта при Регионален 

партньор или Шоу Рум до 11.02.2019г. При право и налични 

количества ще може да се поръчва дори и да не е заявен 

предварително, но е възможно продължително изчакване на 

доставка. 



 

 

Докосни се до съвършенството в готвенето..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фантастичен тиган  

Готвите или печете като на горещ 

алпийски камък, благодарение на 

специалното покритие от фино смлени 

скални частици – здравина, изключители 

антиадхезионни свойства, вкусна храна 

без мазнина, лесно почистване. 

 Елемент за надграждане 

Бърз и лесен монтаж за превръщането на 

тигана в съд за специално готвене, готвене 

на пара или просто искате.....фритюрник. 

 Силиконова вложка  

Почувствайте здравословната храна, 

приготвена на пара – месо, риба, 

зеленчуци или каквото решите.  

 Делима дръжка 

Изключителна функционалност и удобство. Свалете дръжката и 

поставете тигана в хладилник или шкаф 

 Стъклен капак със силиконов ринг 

Силиконовият ринг прави капака по-устойчив и предпазва ръбовете 

на съда. Подходящ за различни размери ø 24 / 26 / 28см 

 Кухненски щипки за готвене 

Този патентован тиган може да бъде 

твой само за 89лв 
 


