
22.05.-21.06.2019 г.

ЛЕТНИ ИЗНЕНАДИ

НА МОРЕ С
виж стр.14

Промоционална кампания 
22.06.-19.07.2019            

Предложените продукти в 
настоящата брошура с отстъпка 
по Код 1 може да се купуват без 

ограничение в количествата.
Закупуването на продукт по цените 

с Код 2 е възможно САМО след 
предварителна покупка за поне 

25,90 лв. (виж в ляво).
Покупки при право закупени 

по Код 2 НЕ УЧАСТВАТ в сумата, 
даваща право на избор на нови 

продукти с отстъпка по Код 2.

Купете продукти на промо-
ционални цени от настоящата 
брошура по Код 1 или целия 

Каталог 2019 и за всяка отделна 
поръчка за поне ...

25,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 1 продукт с до 60% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

39,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 2 продукта с до 60% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

 59,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 3 продукта с до 60% 
отстъпка от маркираните със 

специален символ - четири-
листна детелина        (Код 2). 

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

За всеки 29,90 лв в една поръчка на продукти от стр.14-19
с марката EQUILIBRA от настоящата брошура (по код 1 и код 2), или 

каталог 2019 (ЕQUILIBRA - добавки и козметика) получавате 
 1 поДАРЪк по ИЗБоР (слънцезащитен продукт с 20% алое вера).



 

2790
лв

пРоМо цена:

3051440код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

 

1100
лв

пРоМо цена:

30705220код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

280
лв

30705002код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

690
лв

пРоМо цена:

 

2025
лв

пРоМо цена:

3042030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

865
лв

3042050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

пРоМо цена:

 

945
лв

пРоМо цена:

30707220код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

235
лв

30707240код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

710
лв

пРоМо цена:

 
Витамин В17
Амигдалин
60 капсули х 100 мг

Стара цена: 

2990
лв

2095
лв

пРоМо цена:

3007830код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3007850код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

пРоМо цена:

В комплекс + 
Витамин С 
30 таблетки - 2 броя

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

Стара цена: 

1180
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Витамин C 
с удължено освобождаване 
120 таблетки

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

Стара цена: 

2890
лв

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

Витамин C + Цинк 
20 разтворими таблетки
 + 4 таблетки поДАРЪк 
 2 броя

Стара цена: 

1380
лв

Ацерола 
180 таблетки

Ацеролата е плодът с най-висока концентра-
ция на естествен витамин С, което го прави 
най-лесно усвоим за човешкия организъм. Тя 
съдържа два пъти повече магнезий, калий и 
витамин В5 в сравнение с портокала. Също така 
съдържа витамин А, рибофлавин и витамин 
В3, чието синергично действие с останалите 
компоненти допълнително повишават биоло-
гичната активност на продукта.

Стара цена: 

4650
лв

2

Знаете ли че ...
Амигдалинът се описва за първи път от френски химици в началото на 19 век, когато изолират 
вмеществото от горчиви бадеми.  В средата на 20 век, америганският биохимик д-р Ернст Кребс му дава 
наименованието витамин В17.  Среща се основно в семената на диви растения като горчив бадем, кайсии, 
някои сливи, череши и др.

ползи и ефекти от Витамин В17:
• Помага в борбата с раковите клетки;
• Препоръчва се след химио и лъчетерапия;
• Подпомага организма при намален имунитет;
• Действа противовъзпалително и обезболяващо;
• Подпомага извеждането на токсичните вещества, получени в резултат на окислителни процеси;
• Препятства развитие на сърдечно-съдови заболявания;
• Подпомага за снемане на стрес;
• Забавя стареенето.

 НОВО 

Изграден е от две молекули глюкоза, една цианид и една бензалдехид. За да растат, раковите клетки се нуждаят от огромна енергия, т.е. глюкоза. 
Когато приемате витамин В17, раковите клетки поемат молекулите на глюкозата от витамин В 17, а с ензима бета-глюкозидаза отключват 
бензалдехида и цианида и предизвикват собствената си смърт. Благодарение на голямата концентрация на ензима бета-глюкозидаза, витамин 
В 17 е изключително смъртоносен за раковите клетки, а за другите клетки не е токсичен. 
Раковите клетки се полакомяват за глюкоза, а когато поглъщат витамин В 17, вече са унищожени.



 

3072020код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

 

2095
лв

пРоМо цена:

3040830код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3040850код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

пРоМо цена:

 

2095
лв

пРоМо цена:

3051230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3051250код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

пРоМо цена:

 

1555
лв

пРоМо цена:

3010640код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

 

1195
лв

пРоМо цена:

3075040код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

795
лв

 

1385
лв

пРоМо цена:

30730230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

30730002код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

пРоМо цена:

Ехинацея с ацерола 
30 капсули - 2 броя

намален имунитет;
вирусни и бактериални инфекции;
настинки и грип;
заболявания на горните дихателни пътища;
за защита от оксидативен стрес.

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1980
лв

кладница с облепиха 
и ехинацея 
30 капсули

За добър имунитет и подкрепа на организма

Съдържа екстракти от кладница (30% поли-
захариди), облепиха, ехинацея, витамин С.

Vitar препоръчва при: 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.

Стара цена: 

1990
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:
възпаления на горните дихателни пътища; 
алергии, катари, ринити, кашлици; фарингити, 
бронхити, бронхопневмонии, белодробни 
абсцеси; спазми на дихателните пътища; 
астма, затруднено дишане. 

ЦБ за Дихателната 
система 250 мл 

Стара цена: 

2590
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Магнезий 
250 таблетки

напрежение и схващания в мускулите; 
проблеми с костите и тяхната плътност; 
уморени крака; остеопороза, артрит; мускулни 
болки, рахит; диабет, хипертония; депресия, 
хронична умора; нервност, раздразнитеност.

Стара цена: 

2990
лв

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: Стара цена: 

2990
лв

30720230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

800
лв

640
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

1600
лв

1120
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

480
лв

Vitar препоръчва при: проблеми в горните дихателни пътища; въз-
палени и раздразнени лигавици; кашлица; 
простуда и настинки.

Септангин мед 
и лимон 16 пастили 

3

Да заредим 
организма 

с основните
жизнени 
елементи!

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-30%



 

1795
лв

пРоМо цена:

10300140код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

 

2155
лв

пРоМо цена:

3070340код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

 

5295
лв

пРоМо цена:

3045050код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5295
лв

 

1395
лв

пРоМо цена:

3006530код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3006550код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

пРоМо цена:

 

4055
лв

пРоМо цена:

3046630код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3046650код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

пРоМо цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

омега - 3 
рибено масло 
400 капсули

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: 

5790
лв

Dr.Nature препоръчва при: 

Ленено масло 1000
90 капсули

повишен холестерол и триглицериди; 
проблеми със сърдечно-съдовата сис-
тема и кръвоносните съдове; артрит 
и проблеми с опорно-двигателната 
система; за подобряване на паметта и 
функцията на мозъка;  хипертония.

Стара цена: 

1990
лв

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

Стара цена: 

10590
лв

Vitar препоръчва при: 
отслабнал имунитет; сърцебиене и сърдечни 
проблеми; прединфарктни и слединфарктни 
състояния; хипертония; повишен холестерол; 
безсъние, избухливост; кожни проблеми; 
парадонтоза, хронична умора, стресови 
ситуации; мигрени. 

коензим Q10 
30 капсули 
+ 30 капсули подарък

Стара цена: 

3590
лв

4

Фитнес кафе 
Антиоксидант 
мляно кафе 250 г

Кафе за здравословно отслабване. Патентована 
формула с много билки и подправки. Без 
изкуствени добавки, без оцветяване, без 
изкуствени подсладители и консерванти, без 
добавени овкусители, без добавена захар, 
без ГМО. Перфектен продукт за всеки, който 
активно се грижи за тялото и духа си. Изгаря 
мазнините и моделира фигурата. Дава повече 
енергия на тялото и подобрява метаболизма.

Стара цена: 

2990
лв

Поради изключителните и лечебни свойства, наричат 
облепихата „свещен плод“ Тя е богата на омега-3, 6, 9 
мастни киселини, както и на много рядко срещаната омега-
7(палмитолеинова), която е особено ценна за кожата и 
лигавиците, и оказва мощна подкрепа ва храносмилателния 
тракт и пикочо-половата система.
облепихата съдържа повече от 190 активни съставки, които 
я превръщат в едно от най-ценните растения на планетата. 



 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

 

6295
лв

пРоМо цена:

3041830код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2695
лв

3041850код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

4495
лв

пРоМо цена:

 

2310
лв

пРоМо цена:

3060620код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

580
лв

3060640код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-40%
Намаление:

1735
лв

пРоМо цена:

 

4590
лв

пРоМо цена:

3044540код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3060 
лв

5

 

2070
лв

пРоМо цена:

3060120код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

520
лв

3060140код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-40%
Намаление:

1555
лв

пРоМо цена:

Ашваганда 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
хронична умора; стрес и нервно изтощение; 
намалена работоспособност; тежки физи-
чески и умствени натоварвания; чести 
инфекции и боледуване; възстановяване след 
химиотерапия; повишени нива на холестерола 
и кръвната захар; нарушено либидо; промяна 
в условията на живот; отслабена памет и 
нарушена концентрация; тревожност; слабост.

Стара цена: 

2590
лв

 

5395
лв

пРоМо цена:

3050950код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5395
лв

оРС комплекс 
90 капсули

Съдържа олигомерни проантоциани-
дини, полифеноли от гроздови 
семки, червено грозде, зелен чай, 
биофлавоноиди, витамин С от ацерола.

СупЕРАНТИокСИДАНТ

ОРС е уникална комбинация от природни 
продукти с изключително висок анти-
оксидантен капацитет. Абсорбионната спо-
собност за кислородни радикали(ORAC) е 
365000 μmol TE / 100 g. 

Стара цена: 

10790
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

чисто масло от 
черен кимион 
250 мл

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. 

Стара цена: 

7650
лв

Спирулина (Spirulina)  
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2890
лв

АФА - 120 таблетки

тежки психически и физически натоварвания; 
срив на имунната система; оксидативен 
стрес; стрес, хронична умора; депресии, 
нервно-психични разстройства, нарушен 
сън; намалена умствена работоспособност; 
възстановяване след инфаркт и тежки и 
продължителни заболявания.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

чудото на синьо-зеленото 
водорасло! 100% АФА!

Стара цена: 

8990
лв

Здраве и 
енергия от 
природата!

олигомерните проантоцианидини са едни от малкото антиоксиданти, 
които преминават през стените на клетките на мозъка и кръвоносните 
съдове. 
Антиоксидантният комплекс ефективно стабилизира еластич-ността 
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.



Dr.Nature препоръчва при: 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, детоксикира черния дроб; подобрява работата на 
бъбреците. 

камфорова гъба - 60 капсули

превент комплекс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия;
нарушена функция на панкреаса и черния дроб.

Медицински гъби 
за здраве!

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.

германор 132 
60 капсули

3030720код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

30307240код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

4490
лв

3590
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

900
лв

Стара цена: 

8980
лв

5390
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

3590
лв

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

Херициум - 60 капсули

3031220код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

30312240код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв

3110
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

7780
лв

4670
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

3110
лв

Рейши плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: нарушени функции на имунната система и 
съпътстваща терапия при болни от рак и при заболявания предизвикани 
от радиация; нарушени адапта-ционни способности на организма, 
хронична умора, слаби нерви, страх, безпокойство, нарушен сън и др; 
подпомага всички тъкани, органи и системи в организма, както и при 
остри и хронични и дегенеративни заболявания и др.

3030320код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

30303240код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв

3110
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

7780
лв

4670
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

3110
лв

3031620код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

30316240код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв

3110
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

7780
лв

4670
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

3110
лв

6

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%

4055
лв

пРоМо цена:

3030630код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3030650 код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

пРоМо цена:

Стара цена: 

5790
лв



 

1090
лв

пРоМо цена:

30361002код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1090
лв

 

1135
лв

пРоМо цена:

3006740код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

755
лв

 

4625
лв

пРоМо цена:

3040450код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4625
лв

 

2690
лв

пРоМо цена:

30071002код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2690
лв

 

1815
лв

пРоМо цена:

3011230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

3011250код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

пРоМо цена:

 

5735
лв

пРоМо цена:

3049030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2455
лв

3049050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

4095
лв

пРоМо цена:

7

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.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

8190
лв

Валериана и 
маточина 
240 капсули 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За нервната 
система 250 мл

неврози, стресови състояния; депресии; сър-
дечна невроза, нервно напрежение, преумора; 
безсъние, раздразнителност; мигрена; 
възбуда, полова свръхвъзбуда; дисменория; 
менопауза; нервен стомах; проблеми с 
храносмилателната система; хипертонии.

Стара цена: 

2590
лв

Dr. Nature когнисел 
20 капсули - 2 броя

когнитивни, сензорни и двигателни невроло-
гични заболявания; нарушения на мозъчното 
кръвообращение (хронична мозъчно-съдова 
болест); проблеми с паметта, свързани с 
възрастта; възстановяване след мозъчни 
травми. Съдържа цитиколин, екстракт от 
гинко билоба; витамини B1, B5 /Пантотенова 
киселина/, B6, B12, цинк, селен.

Dr.Nature препоръчва при: Стара цена: 

5380
лв

гинко Билоба 
240 капсули

Стара цена: 

9250
лв

Лутеин супер плюс 
30 капсули

Dr.Nature препоръчва за: 
подобряване на зрението, особено при 
възрастни; намалява риска от развитие 
на перде и макулна дегенерация; 
преумора от работа с компютър; 
осветени очи, продължително шофи-
ране; възстановяване след операция 
и други зрителни нарушения; засилва 
зрителната острота.

Стара цена: 

1890
лв

Алерин -15 таблетки 
2 броя

Pharm LAB препоръчва за подпомагане 
при алергични реакции от: 
полени;
прах, строителна прах;
акари, домашни животни;
хранителни алергени;
козметични и миещи препарати;
дефицит на фолиева киселина. 

Стара цена: 

2180
лв

За баланс, 
спокойствие

и концентрация!

броя 
на цената 

на един2 

броя 
на цената 

на един2 

Действа като антиоксидант и неутрализира свободните радикали. Възпрепятства агрегацията (слепването) на тробмоцитите. 
Гинко билоба подобрява циркулацията по три различни начина:
първо - предизвиква отпускане на артериите, водейки до тяхното разширяване и позволявайки с всеки удар на сърцето 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 венозния и артериален съдов тонус, за оптимизиране разпространението 
на кръвта до места, които са исхемични, без да жертва кръвообращението към другите тъкани. Гинко Билоба е най-старият 
известен дървесен вид – възрастта му се оценява на повече от 200 млн. години. 

„Най-доброто гинко“
гарантирано качество на високоефективен стандартизиран екстракт от Sanct Bernhard!



 

2030
лв

пРоМо цена:

30359230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

870
лв

 

1315
лв

пРоМо цена:

5011740код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

875
лв

  

 

5145
лв

пРоМо цена:

3050750код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

 

835
лв

пРоМо цена:

3072430код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Билков сироп
 за деца - 200 мл

кашлица;
простуда;
възпалени лигавици;
респираторни 
заболявания.
Съдържа:
живовляк, мащерка, 
витамин С.

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв

ЦБ За детето
250 мл 1815

лв

пРоМо цена:

3010430код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

3010450код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

пРоМо цена:

Стара цена: 

2590
лв нарушения от общ характер в здравословното 

състояние при деца над 2 г; отслабен имунитет;
грип, простудни заболявания; бронхити, брон-
хопневмонии, ангина, кашлици; безапетитие; 
нарушена концентрация; напрежение, стрес; 
тежки умствени натоварвания. 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Натурален продукт за силно чувствителна, 
деликатна или проблемна кожа. С пчелен 
восък, масла от бадем, жожоба, невен, 
жълт кантарион, лавандула и екстракт от 
лайка. Предпазва кожата от изсушаване и 
стабилизира защитните й функции, успокоява 
и регенерира 

Детски крем-
балсам - 50 мл

Немско качество, с фантастична грижа 
за любимите ни малчугани!

Стара цена: 

2190
лв

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: 

10290
лв

ЦБ За жената  
250 мл - 2 броя 2590

лв

пРоМо цена:

30102002код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

5180
лв навлизане в менопауза; месечни неразпо-

ложения; дисменорея; възпалителни процеси 
в половата система; общи неразположения, 
хормонални нарушения преди, по време 
и след менопауза; потиснатост, нервно 
напрежение; намалена работоспособност; 
сърцебиене, безсъние. 

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

клима стоп 
30 таблетки 
2 броя

Стара цена: 

2900
лв

8

За децата! За жените!

броя 
на цената 

на един2 

Съдържа: магнезий, екстракт от маточина, 
екстракт от соя(40% флавоноиди), витамин С, 
витамин В6, витамин В1.



 

3145
лв

пРоМо цена:

3042330код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1345
лв

3042350код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

2245
лв

пРоМо цена:

 

2445
лв

пРоМо цена:

3061930код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

3061950код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1745
лв

пРоМо цена:

 

1555
лв

пРоМо цена:

3061040код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

 

2040
лв

пРоМо цена:

3091520код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

510
лв

 

3775
лв

пРоМо цена:

3049840код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

 

3000
лв

пРоМо цена:

3044630код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

3044650код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

2145
лв

пРоМо цена:

доброкачествена хиперплазия на простатата 
(ДХП); болка и парене по време на 
уриниране, трудно уриниране; профилактика 
на заболявания на простата; простатит и 
поддържане функциите на пикочния мехур; 
възпаление на пикочните пътища; подобрява 
мъжката сексуалност.

Масло от тиквени 
семки - 130 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4290
лв

OstroVit препоръчва: 
намалено либидо;
полова слабост;
еректилни дисфункции;
тежки физически натоварвания;
активно спортуване;
повишени нива на холестерола.

Трибулус Терестрис 90 
(Бабини зъби)   
60 таблетки

Стара цена: 

2550
лв

Вигора М 
(Vigora M) 
40 капсули Deep Ayurveda препоръчва при: 

нарушени сексуални функции;
преждевременна еякулация; 
олигоспермия;
понижено либидо.
Vigora-M е специална аюрведична комбинация, 
предназначена за подобряване на мъжката 
сексуалност. Снема стреса, поддържа тялото и 
ума, дава жизненост и тонус.

Стара цена: 

3490
лв

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

гЛог плюс 
240 капсули

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

Стара цена: 

6290
лв

гугул - 40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
високи нива на холестерола и триглицеридите; 
наднормено тегло; затлъстяване; артрит, 
остеоартрит, ревматоиден артрит; атеро-
склероза.

Стара цена: 

2590
лв

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

AktiVen 
120 капсули

Стара цена: 

4490
лв
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За мъжете!
За здрава 

сърдечно-съдова 
система!

Всяка таблетка съдържа: 
екстракт от трибулус терестрис/бабини 
зъби(90% сапонини)/ - 1000 mg.

Гугул е една от най-използваните аюрведични 
билки за регулиране на холестерола и телесното 
тегло. Съдържащите се в нея гугулстероли 
понижават нивата на лошия холестерол, 
предотвратяват натрупването на плаки върху 
стените на артериите, като по този начин 
предотвратяват развитието на атеросклероза.



 

2095
лв

пРоМо цена:

3042530код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3042550код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

пРоМо цена:

 

2085
лв

пРоМо цена:

30719230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

 

6535
лв

пРоМо цена:

3049640код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4355
лв

 

5100
лв

пРоМо цена:

3042830код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

3042850код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3645
лв

пРоМо цена:

 

1800
лв

пРоМо цена:

3046720код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

450
лв

3046740код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-40%
Намаление:

1350
лв

пРоМо цена:

 ЦБ За опорно-
двигателната 
система 250 мл 1815

лв

пРоМо цена:

3010530код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

3010550код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

пРоМо цена:

голяма група костни и ставни заболявания; 
артрити, ревматизъм, ревматоиден поли-
артрит;  остеопороза; болки в стави и кости; 
счупвания, изкълчвания. 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

колаген плюс 
120 таблетки

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

Стара цена: 

2250
лв

колаген голд екстра 
525 г

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.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7290
лв

Зеленоуста мида 
плюс - 120 капсули

възпалителни проблеми на ставите 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: Стара цена: 

10890
лв

Активни стави 
30 капсули - 2 броя

болки и проблеми при стави, кости, сухожилия, 
хрущяли, мускули; дегенеративни и въз-
палителни заболявания на костно-ставния 
апарат;  скованост и износване на ставите. 
Съдържа: глюкозамин сулфат, хондроитин 
сулфат; колаген; вит. С; вит. D3 .

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

2980
лв

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: Стара цена: 

2990
лв
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Съдържа: чист концентрат от новозеландска 
зеленоуста мида, коензим Q10, ниацин, панто-
тенова киселина, селен, витамин B1, B2, B6, 
B12 и други.



 

895
лв

пРоМо цена:

5135040код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

 

900
лв

пРоМо цена:

5135230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

390
лв

5135250код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

645
лв

пРоМо цена:

 

1085
лв

пРоМо цена:

5130330код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

465
лв

5130350код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

775
лв

пРоМо цена:

 

1190
лв

пРоМо цена:

51205240код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

790
лв

 

1365
лв

пРоМо цена:

5132830код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

585
лв

5132850код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

975
лв

пРоМо цена:

 

3995
лв

пРоМо цена:

3043850код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3995
лв

Аминокомплекс 
200 капсули

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. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лвЗа движение на 

открито с лекота!

крем със 
зеленоуста мида 
250 мл

Подпомага нормалното функциониране на 
ставите, сухожилията и мускулите. Екстрактът 
от зеленоуста мида действа активно за 
подхранване и релаксация на ставите и 
мускулите. Маслото от алпийски клек има 
противовъзпалително действие. В комбинация 
с камфора, евкалипта и глицерина помагат на 
тялото да се възстанови бързо.

Стара цена: 

1950
лв

крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалителното 
си и болкоуспокояващото си действие. 
Използва се  при мускулни и ревматични 
болки, артрит, скованост на ставите, шипове, 
схващания, при мускулни спазми след 
обездвижване. Намалява болката и отока след 
спортни травми, изкълчване, натъртване, 
навяхване, разтягане на сухожилия или 
мускули.

Стара цена: 

1980
лв

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

гел с див кестен 
и лозови листа
250 мл

Стара цена: 

1550
лв

конски гел-балсам 
с алпийски билки, 
кестен и лозови 
листа 250 мл

Подходящ е при: разширени вени, уморени 
и отекли крака, синини, мускулни болки, 
артрит, ревматизъм и др. Успокоява болката 
и напрежението, стимулира циркулацията 
на кръвта, има охлаждащ ефект, хидратира 
тъканите и оставя чувство на облекчение. 

Стара цена: 

1290
лв

крем с лечебна кал, 
чушле и евкалипт  
250 мл

Съдържа лечебна кал, екстракт от евкалипт, 
екстракт от чили(капсаицин). В комбинация 
трите съставки имат загряващо действие, 
което прави кремът подходящ при проблеми 
с опорно-двигателния апарат, мускулни болки 
и нервно напрежение. Подходящ е след тежки 
физически натоварвания. Успокоява болката. 

Стара цена: 

1490
лв
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2375
лв

пРоМо цена:

3075130код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1015
лв

3075150код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1695
лв

пРоМо цена:

 

4290
лв

пРоМо цена:

3052140код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2860
лв

 

1800
лв

пРоМо цена:

3060820код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

450
лв

3060850код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

пРоМо цена:

 

1425
лв

пРоМо цена:

30712220код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

355
лв

30712240код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-40%
Намаление:

1070
лв

пРоМо цена:

 

5070
лв

пРоМо цена:

3052240код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

 

1430
лв

пРоМо цена:

3060920код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

360
лв

3060940код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-40%
Намаление:

1075
лв

пРоМо цена:

Трифала 
(Triyog Herbal) 
40 капсули

детоксикация на храносмилателната систе-
ма; 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.

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

1790
лв

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

куркума
60 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8450
лв

Vitar препоръчва при: 

чист черен дроб 
30 таблетки - 2 броя

детоксикация на черния дроб; при заболя-
вания на храносмилателната система, черния 
дроб, жлъчката; повишени нива на холестерол 
и мазнини. 
Съдържа екстракт от бял трън, биотин; вит. 
B1; вит. В2; вит. В6, вит. В12; никотинамид; 
пантотенова киселина; фолиева киселина; 
вит.С; вит. Е.

Стара цена: 

1780
лв

Ливърклиър 
(Livclear) 
40 капсули

проблеми и заболявания на черния дроб; 
повишен холестерол и триглицериди; 
злоупотреба с алкохол и лекарства; 
възпалителни заболявания; хроничен запек; 
повишена киселинност; кожни проблеми. 

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2250
лв

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.

коприва плюс 
300 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Съдържа специални екстракти от коприва, 
бяла бреза, полски хвощ, витамин С.

Стара цена: 

7150
лв

червена боровинка 
Форте - 30 капсули

Vitar препоръчва при: цистит и възпа-
лителни заболвания на уринарния тракт; 
проблеми с пикочните пътища; проблеми 
с бъбреците; задържане на течности; за 
обща подкрепа на отделителната система на 
организма.

уникална комбинация със синергичен 
ефект за подкрепа на отделителната 
система!

Стара цена: 

3390
лв
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Всяка капсула съдържа: екстракт от 
куркума (95% куркуминоиди), холин, екстракт 
от черен пипер.

№1 продукт за черния дроб в 
Аюрведа

№1 продукт за черния дроб в Аюрведа



 

1085
лв

пРоМо цена:

5020030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

465
лв

 

1115
лв

пРоМо цена:

5110130код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

475
лв

5110150код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

пРоМо цена:

 

1240
лв

пРоМо цена:

50105330код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

530
лв

50105350код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

885
лв

пРоМо цена:

 

1815
лв

пРоМо цена:

3061230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

 

1555
лв

пРоМо цена:

3052540код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

 

5595
лв

пРоМо цена:

3041530код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

3041550код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3995
лв

пРоМо цена:

 

9725
лв

пРоМо цена:

3052730код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4165
лв

3052750код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

6945
лв

пРоМо цена:

L-карнитин 
200 капсули

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.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

обезит (Obesit) 
40 капсули

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. 

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

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

1590
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Хиалуронова 
киселина 
120 капсули

забавяне процесите на стареене на ставите и 
кожата; суха и дехидратирана 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. 

Стара цена: 

13890
лв

Бирена мая плюс
400 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

крем RectoStop - 50 г

Дермокозметичен продукт, предназначен 
за хора със склонност към хемороиди. 
Кремът подпомага поддържането на 
ректалната област в добро състояние. 
Благодарение на внимателно подбраните 
активни съставки с успокояващо, стягащо 
и защитно действие. 

Стара цена: 

1550
лв

подходящ при: 
акне, малки пъпчици, дерматити, алергии, 
различни херпеси, малки брадавици, 
напукана и възпалена кожа, екземи, 
лишеи, изгаряне, ухапвания от насекоми, 
декубитивни рани, гъбички по кожата.

унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
30 мл - 3 броя 

Стара цена: 

1770
лв

13

За красота отвътре, 
която води до 

красота отвън!



 

 

1195
лв

пРоМо цена:

3021340код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Equilibra препоръчва при: анемия, 
повишени нужди на организма от желязо; 
при повишена загуба на желязо с обилни 
и зачестили месечни цикли; в случаи на  
недостатъчен прием или резорбция на желязо 
при хронично болни, вегетарианци и др. 

Желязо с Витамин С 
60 капсули

Стара цена: 

1990
лв

14

 

1650
лв

пРоМо цена:

3025940код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1100
лв

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. 

Мултивитамини 
и минерали
40 таблетки

Стара цена: 

2750
лв

Equilibra препоръчва при:

НА МОРЕ С

стр.14-19

НА МОРЕ С
За всеки 29,90 лв в  една поръчка на продукти 

от стр.14-19 с марката EQUILIBRA от настоящата брошура 
(по код 1 и код 2), или каталог 2019 (ЕQUILIBRA - добавки 

и козметика) получавате 
1 поДАРЪк по ИЗБоР

(слънцезащитен продукт с 20% алое вера):

ИЗБЕРИ СИ поДАРЪк:

Слънцезащитен спрей 
SPF 15 - 150 мл

Слънцезащитен крем  
SPF 20 - 200 мл

9211600код:

9203400код:Слънцезащитен крем 
SPF 10 - 200 мл

9211500код:

• Тотална защита от вредните UV лъчи;
• Предпазват от изгаряне и осигуряват здравословен тен;
• С 20% Алое вера, арганово масло, масло от шеа, витамин Е и пантенол;
• С патентован защитен комплекс PROSUN-UVR от UV-A и UV-B лъчи;

БЕЗ парабени, парафини, изкуствени ароматизатори и оцветители.
Фото дерматологично тествани



 пАпАЯ 4000
16 сашета 2945

лв

пРоМо цена:

3029950 код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2945
лв

 

1790
лв

пРоМо цена:

30226240  код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1190
лв

Ежедневна 
регулация
50 таблетки - 2 броя

лениви черва;
запек;
затруднено храносмилане;
затруднен хранителен транзит;
преяждане.

Equilibra препоръчва при: 

 

1530
лв

пРоМо цена:

3025240код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1020
лв

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

МЕЛАТоНИН и 
гРИФоНИЯ 
60 таблетки

Стара цена: 

2550
лв

15

 

1550
лв

пРоМо цена:

3023250код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1550
лв

Стара цена: 

3100
лв

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.

Жен-шен комплекс х 3
32 капсули

 

2890
лв

пРоМо цена:

30296002код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2890
лв

 

2095
лв

пРоМо цена:

3021630код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3021650код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

пРоМо цена:

Equilibra препоръчва при:
повишени нива на холестерола и 
триглицеридите; нарушена мастна обмяна; 
атеросклероза; нарушения в сърдечно-
съдовата система и кръвообращението; 
хипертония. 
Всяка таблетка съдържа екстракт от червен 
ферментирал ориз (източник на монаколин К).

Холест ок 
30 капсули

Стара цена: 

2990
лв

проБио Дайджест
10+10 сашета 
2 броя

нарушени храносмилателни функции; 
подуване на стомаха; стомашен 
дискомфорт; затруднено усовяване 
на хранителни вещества; нарушена 
чревна микрофлора; за добър чревен 
баланс. 

Стара цена: 

5780
лв

 

броя 
на цената 

на един2 

Equilibra препоръчва при:

 

1490
лв

пРоМо цена:

30239002код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1490
лв

Equilibra препоръчва при: активен начин 
на живот; стрес; авитаминоза; вирусни 
заболявания; хронична умора, отпадналост, 
вялост; за жизненост и енергичност.

Енерджи плюс 
разтворими витамини 
20 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

2980
лв

броя 
на цената 

на един2 

НА МОРЕ С

стр.14-19

Уникална комбинация от трите вида женшен:  
корейски (Panax Ginseng C.A. Meyer), Сибирски 
(Eleutherococcus senticosus), Американски 
(Panax quinquefolius)  + цинк и витамин В12 
за максимален ефект.

ИЗБЕРИ СИ поДАРЪк:

Стара цена: 

2890
лв

Супер ефективна формула при 
лениви черва и запек!

Стара цена: 

5890
лв

Нарушено храносмилане, особено при прием 
на богата на белтъци храна (месо, мляко, яйца 
и др.);  Предотвратява гнилостните процеси в 
червата; Подпомага изхвърлянето на токсини 
и шлаки, регулира функциите на червата; 
Подпома функциите на черния дроб;
Действа като мощен антиоксидант.
прием: 1 саше дневно прието директно или 
разтворено във вода за предпочитане сутрин.

Equilibra препоръчва при: 

Всяко саше съдържа: папая (ферментирала, 
прах)-4000mg и годжи(прах, ферментирал)-100mg

 НОВО 

Съдържание на саше А: пробиотик Lactobacillus paracasei Lpc 37 (SD5275) 
- 2х109 C.F.U*, Bifidobacterium lactis BI 04 (SD5219) - 1 х 109 C.F.U; 
саше В: eнзимен комплекс POOLZYME AMY® - (амилаза - 1200 SKB, лактаза - 
1200 ALU, липаза - 90 FIP, целулаза - 45 CU), сух екстракт от копър. 

виж стр.14



 

1200
лв

пРоМо цена:

3079150код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1200
лв

 

1090
лв

пРоМо цена:

30219002код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1090
лв

 

2725
лв

пРоМо цена:

3026130код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1165
лв

3026150код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

пРоМо цена:

 

2750
лв

пРоМо цена:

30218240 код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1830
лв

 

1675
лв

пРоМо цена:

3079330код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

715
лв

3079350код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

пРоМо цена:

 

1090
лв

пРоМо цена:

302793код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1090
лв

 

1795
лв

пРоМо цена:

3023040код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

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

псилиум фибри 
20 сашета

Стара цена: 

2990
лв

Комбиниран продукт, насочен към ефективна 
детоксикация на организма и подпомагане 
функцията на черния дроб и отделителната 
система. Спомага за извеждане на токсините 
и излишните течности от тялото. Подобрява 
работата на бъбреците и подпомага черния 
дроб и жлъчката. Съдържа: течен екстракт от: 
аспержи, репей, болдо, артишок, куркума, глухарче; 
екстракт от бял трън и от касис. 

Фаст Дрена - 500 мл

Стара цена: 

2390
лв

Водорасли 
за отслабване 
75 таблетки - 2 броя

Equilibra препоръчва при: 

ЗЕЛЕНо кАФЕ 
40 капсули

лица контролиращи теглото си; ефективно 
изгаряне на мазнините; подобряване 
качеството на кожата; регулиране липидния 
баланс и нивата на кръвната захар. 
Съдържа зелено кафе и цитрусови 
полифеноли(синефрин).

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

3890
лв

срив в имунната система; психически и физически натоварвания; умора, 
отпадналост, понижени енергийни функции; нарушения в обмяната на 
веществата; вирусни и бактериални заболявания.

Equilibra препоръчва при: 

Стара цена: 

2180
лв

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

Дрен ананас 
14 сашета

Екстрактът от ананас допринася за извеждане 
на излишните течности от тялото и подпомага 
при „синдром на тежки крака“. Повишава 
микроциркулацията в проблемните зони 
и спомага за намаляване на целулита. 
Екстрактът от гарциния камбоджа подобрява 
метаболизма на липидите, контролира 
чувството за глад и поддържа нормално 
телесно тегло.

Стара цена: 

2400
лв

16

броя 
на цената 

на един2 

НА МОРЕ С

стр.14-19

ИЗБЕРИ СИ поДАРЪк:

Съдържа: семена от зелен анасон, семена от ким, семена от кориандър, 
семена от див копър, семена от звездовиден анасон, семена от кимион 
семена от балканска чубрица.
Equilibra препоръчва за: подпомагане функциите на стомашно чревния 
тракт и подпомагане на храносмилането. Идеално допълнение за хора, 
страдащи от проблеми с храносмилателната система.

броя 
на цената 

на един2 

Стара цена: 

2180
лв

+1 брой поДАРЪк

чай ВЕНТРЕ - 15 филтър 
пакетчета - 2 броя
+1 брой подарък 

НА МОРЕ С

поддържане на идеална фигура;
изгаряне на мазнини;
регулиране на теглото;
целулит;
дефицит на йод.
Всяка таблетка съдържа: 
КЕЛП (кафяви водорасли) - 68,18mg; спирулина 
- 50mg; бяла, бреза - 80mg; азиатска центела - 
40mg, общо съдържание на йод - 75μg. 

Стара цена: 

4580
лв

виж стр.14



 

 

3220
лв

пРоМо цена:

3024530код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

3024550код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

2300
лв

пРоМо цена:

Equilibra препоръчва при: 
срив на имунната система; алергии; екземи, 
дерматити, акне, проблемна кожа; херпес 
симплекс; стомашни проблеми; диабет, 
атеросклероза; отпадналост; повишен 
холестерол; рани, контузии, болки в мускули 
и сухожилия; възпаления на дихателните 
пътища; болки и шум в ушите; хемороиди; 
бактериални и вирусни инфекции.

Алое Вера сок с вкус
на праскова 1000 мл

Стара цена: 

4600
лв

 Алое вера 
концентриран 
филър-серум - 20 мл

1195
лв

пРоМо цена:

9210860код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

С 98% натурални съставки, с 50% студено 
обработено алое вера и хиалуронова киселина. 
Серум с незабавен ефект и лека текстура, бързо 
се абсорбира, без да омазнява. Поддържа 
кожата на лицето защитена и хидратирана, 
противодейства на признаците на стареене. 
Формулата му, обогатена с чиста хиалуронова 
киселина с три молекулни тегла, придава 
гъвкавост на зрялата кожа. Подходящ за 
чувствителна кожа. Не съдържа PEG, 
силикони, парабени, петролни продукти, 
минерални и парафинни масла, оцветители, 
източници на формалдехид.

Стара цена: 

2990
лв

1595
лв

пРоМо цена:

92035560код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

Слънцезащитен 
Алое вера крем 

SPF 50 150 мл
Стара цена: 

3990
лв

 

1155
лв

пРоМо цена:

9204060код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

Алое вера мляко 
за след слънце 
200 мл

Стара цена: 

2890
лв

Серията за слънчева защита на Equilibra предпазва 
от изгаряния и осигурява здравословен естествен 
тен. Важно е и нанасянето на млякото след 
излагане на слънце.
Активни съставки: алое вера (40%), масло от 
моркови, витамин Е, пантенол. 
Не съдържа: парабени, парафинни масла, 
изкуствени ароматизатори и оцветители. Дермато-
логично тестван.

 
Алое вера е едно от най-популярните растения с 
изключително широко приложение за подобряване 
и възстановяване на човешкото здраве. Наричат го 
„чудотворно растение”, „естествено лекарство”, „лек 
за изгаряния”. Съдържа над 75 съставки, които могат 
да бъдат разделени в следните категории: витамини, 
минерали, аминокиселини, захари, ензими, растителни 
стероли, лигнини, сапонини, антрахинони, салицилова 
киселина. Алое вера е богато на полизахариди и е 
известно със способността си да хидратира в дълбочина, 
да активира и стимулира процесите на регенерация 
и обновяване на клетките. Сокът от алое стимулира 
производството на колаген, намалява възпаленията и 
зачервяванията, подпомага бързото възстановяване 
при лишеи, екземи и изгаряния. Алое Вера свива порите, 
регулира мастната секреция, регулира обменните 
процеси, активира регенеративните процеси в кожата, 
възвръща естествения блясък и свежест. Алое вера 
защитава и хидратира косaтa и кожата на скалпа. 
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1395
лв

пРоМо цена:

9203560код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2095
лв

Слънцезащитен 
Алое вера крем 
SPF 30 150 мл 

Предпазват от изгаряния и осигуряват здравословен естествен тен. 
Активни съставки: алое вера (20%), бадемово масло, масло от шеа, витамин Е, 
пантенол, патентован комплекс PROSUN-UV®, UVA и UVB филтри. 
Не съдържат: парабени,парафинни масла, изкуствени ароматизатори и оцвети-
тели. Фото дерматологично тестван.

Стара цена: 

3490
лв

ИЗБЕРИ СИ поДАРЪк:НА МОРЕ С

стр.14-19

 -60%  -60% 

 -60% 

 НОВИ ПО-ДОБРИ ЦЕНИ! 

 -60%  НОВА ПО-ДОБРА ЦЕНА! 

виж стр.14



 

Стара цена: 

7190
лв

2875
лв

пРоМо цена:

920613код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4315
лв

 

Стара цена: 

3490
лв

2095
лв

пРоМо цена:

9206140код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

 

930
лв

пРоМо цена:

9206640код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

620
лв

 

Стара цена: 

2150
лв

1290
лв

пРоМо цена:

9206740код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

860
лв

 

Така нареченото «Течно злато на Мароко» - аргановото масло се добива от семената 
на аргановото дърво (Argania Spinosa). Антиоксидантното действие на маслото се дължи 
на токоферолите и фенолните съединения, прилага се за подхранване и хидратиране 
(особено на суха кожа), подпомага намаляването на бръчките, при раздразнена кожа, 
изгаряния и напукани устни. Аргановото масло неутрализира свободните радикали и 
предпазва съединителната тъкан, стимулира междуклетъчния обмен, възстановява 
липидните мембрани и подобрява усвояването на хранителните вещества от клетките. 
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почистваща пяна 
за лице с арганово 
масло - 75 мл

98% 
натурални 
съставки

Активни съставки: 
арганово масло, хиалуронова киселина, 
екстракт от гардения. Не съдържа PEG, 
силикони, парабени, минерални масла, 
оцветители, източници на формалдехид. 
Деликатно ароматизирани, без алергени. 
Почиства идеално замърсяванията по 
кожата, като я подхранва и я оставя мека, 
тонизирана и блестяща.

Мицеларна вода 
с арганово масло 
75 мл

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

Стара цена: 

1550
лв

98% 
натурални 
съставки

За ежедневна употреба за зряла кожа - 
специално създаден за борба с бръчките 
и признаците на стареенето. Хидратира 
и изглажда кожата. Активни съставки: 
хиалуронова киселина, масла от арган, шеа, 
роза, гроздови семки, екстракт от гардения, 
фитокомплекс от соя, витамин Е.

Не съдържа: PEG, силикони, парабени, минерални 
масла, оцветители, източници на формалдехид. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. Дерматологично 
и клинично тестван.

крем против бръчки 
с арганово масло 
50 мл

98% 
натурални 
съставки

коМпЛЕкТ за лице
с арганово масло

комплектът включва:
почистваща пяна, 
мицеларна вода и крем 
против бръчки.

98% 
натурални 
съставки

НА МОРЕ С

стр.14-19

НА МОРЕ С

ИЗБЕРИ СИ поДАРЪк:

 -60% 
за комплекта

виж стр.14



 
коМпЛЕкТ за коса
Tricologica 2370

лв

пРоМо цена:

9202829код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2370
лв

 

Стара цена: 

2990
лв

2095
лв

пРоМо цена:

9202930код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

 

1225
лв

пРоМо цена:

9202830код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

525
лв

 

2585
лв

пРоМо цена:

920693код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2585
лв

 

1465
лв

пРоМо цена:

9207130код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

625
лв

 

1115
лв

пРоМо цена:

9207030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

475
лв

 

1045
лв

пРоМо цена:

9206930код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

445
лв
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С 98% натурални съставки: арганово масло, 
екстракт от черен чай, ленено масло, пшеничен 
протеин, тенсиоактиви от растителен произход. 
Не съдържа SLES, SLS, PEG, силикони, парабени, 
алкохол, оцветители. Почиства косата, без да я 
изсушава, подхранва я в дълбочина, подсилва 
я, придава обем и блясък.

Защитен шампоан 
за коса с арганово 
масло - 250 мл

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1490
лв

С 98% натурални съставки: арганово масло, 
екстракт от черен чай, ленено масло, 
тенсиоактиви от растителен произход. Не 
съдържа SLES, SLS, PEG, силикони, парабени, 
алкохол, оцветители. Подхранва косата в 
дълбочина, подсилва я, придава обем и 
блясък. Омекотява и улеснява разресването.

Защитен балсам 
за коса с арганово 
масло - 200 мл

Стара цена: 

1590
лв

98% 
натурални 
съставки

С 98% натурални съставки: арганово масло, 
екстракт от черен чай, ленено масло, 
тенсиоактиви от растителен произход. Не 
съдържа SLES, SLS, PEG, силикони, парабени, 
алкохол, оцветители. Подхранва косата в 
дълбочина, подсилва я, придава обем и 
блясък. Омекотява и улеснява разресването.

Защитна маска за 
коса с арганово 
масло - 200 мл

Стара цена: 

2090
лв

98% 
натурални 
съставки

комплект за коса 
с арганово масло

Стара цена: 

5170
лв

комплектът включва:  
шампоан, балсам и маска.

98% 
натурални 
съставки

Tricologica подсилващ 
шампоан против 
косопад 250 мл

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: 

1750
лв

Tricologica подсилващ 
лосион против 
косопад 75 мл

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. 

комплектът включва:  
шампоан и лосион.

Стара цена: 

4740
лв

 

НА МОРЕ С

стр.14-19

ИЗБЕРИ СИ поДАРЪк:

 -50% 
за комплекта

 -50% 
за комплектавиж стр.14
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BOTANIC FORMULA Black Seed Oil + Cistus
природна грижа за лицето с масло от черен кимион и скална роза

BOTANIC FORMULA 
Маска против бръчки 
50 мл

Дълбоко регенерира, ревитализира и овлажнява 
кожата. Незабавно почиства, подхранва и изглажда 
тена, възстановява  сиянието, изравнява цвета.

BOTANIC FORMULA 
Серум против бръчки 
15 мл

Регенерира, ревитализира и подхранва кожата. 
Ефективно намалява бръчките и предотвратява 
образуването на нови, овлажнява, изглажда и 
тонизира, предотвратява увисването.

BOTANIC FORMULA 
Масло 
против 
бръчки 
15 мл

Дълбоко регенерира, съживява и подхранва 
кожата. Ефективно намалява бръчките и 
предотвратява образуването на нови, овлажнява, 
изглажда и омекотява, предотвратява увисването. 

BOTANIC FORMULA 
почистващо 
мляко 
за грим 
200 мл

Напълно почиства и освежава епидермиса, 
ефективно премахва грима и други замърсявания. 
Осигурява на кожата всичко, от което се нуждае на 
етапа на почистване, успокоява раздразненията, 
овлажнява, подготвя кожата за следващия етап.

BOTANIC FORMULA 
крем против бръчки 
50 мл

За всички типове кожа, особено за  суха, 
деликатна и с намалена еластичност, с 
признаци на отпуснатост, обезцветяване и 
други несъвършенства. 

2300
лв

пРоМо цена:

9161030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

BOTANIC FORMULA е грижа за лицето от ботаническата градина 
- оригинална и изчистена формула, наситена с най-добрите, 
внимателно подбрани компоненти от естествен произход. Серия с 
високо качество, богата консистенция, прекрасни аромати, ефек-
тивна за всички типове кожа. Не съдържат парабени, силикони, 
PEG, глутен, изкуствени ароматизатори и парафинни масла. 

2300
лв

пРоМо цена:

9161130код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

пРоМо цена:

9161230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

пРоМо цена:

9161330код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

1715
лв

пРоМо цена:

9161430код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

735
лв

Стара цена: 

2450
лв

комплект BOTANIC 
против бръчки 
5 продукта

7800
лв

пРоМо цена:

916105код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

7810
лв

Стара цена: 

15610
лв

комплектът 
включва:

крем, маска, 
сeрум, масло и 

почистващо мляко.

комплект BOTANIC 
против бръчки 
3 продукта

5920
лв

пРоМо цена:

916103код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3950
лв

Стара цена: 

9870
лв

комплектът 
включва:

крем, маска и сeрум

20
 -40% 

за комплекта
 -50% 

за комплекта



Дневен крем 
против бръчки 
със змийски 
пептиди 
50 мл

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. 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.

Серум против 
бръчки 
със змийски 
пептиди
30 мл

-50%
за комплекта

1745
лв

пРоМо цена:

8420430код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

Нощен крем 
против бръчки 
със змийски 
пептиди 
50 мл

2585
лв

пРоМо цена:

8420630код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1105
лв

Стара цена: 

3690
лв

1745
лв

пРоМо цена:

8420530код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лвкомплект Vis Plantis 

серия против бръчки 
със змийски пептиди 
3 продукта

4335
лв

пРоМо цена:

842041код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4335
лв

Стара цена: 

8670
лв

комплектът включва:
дневен и нощен крем, серум.
Не съдържат парабени.

NEURO COLLAGEN Серум 
за лице ден & нощ 30 мл         

2415
лв

пРоМо цена:

9120130код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Запълва фините бръчки по лицето 
и около очите и предотвратява 
образуването на нови. Подобрява 
плътността на клетките и 
еластичността на кожата. Повдига 
и заглажда кожата, моделира 
овала на лицето, видимо забавя 
процесите на стареене. Възвръща 
сиянието и ефективно овлажнява. 
Изумителният анти-ейдж ефект 
се дължи на дълбочинното 
проникване и постепенното, и бавно 
действие на активните съставки, 
което гарантира продължителен 
ефект след нанасяне. 

9120150код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1725
лв

пРоМо цена:

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

2235
лв

пРоМо цена:

9124030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Запълва фините бръчки 
по лицето и около очите и 
ефективно предотвратява 
образуването на нови. 
Стяга и изглажда кожата, 
подобрява структурата и 
еластичността и, забавя 
процесите на стареене. 
Интензивно овлажнява, 
намалява видимостта на 
разширените пори и на-
малява блясъка, породен 
от мастната секреция. 

9124050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

пРоМо цена:

Стара цена: 

3450
лв

Стара цена: 

3190
лв

Нанася се сутрин и вечер с леки 
масажиращи движения на лицето, 
шията и деколтето. Подходящ за  основа 
за грим и за кожата около очите. 

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

2235
лв

пРоМо цена:

9125030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Запълва фините бръчки 
по лицето и около очите и 
ефективно предотвратява 
образуването на нови. 
Стяга и изглажда кожата, 
подобрява структурата и 
еластичността и, забавя 
процесите на стареене. 
Интензивно овлажнява, 
намалява видимостта на 
разширените пори и на-
малява блясъка, породен 
от мастната секреция. 

Нанася се сутрин и вечер с леки 
масажиращи движения на лицето, 
шията и деколтето. Подходящ за  основа 
за грим и за кожата около очите. 

9125050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

пРоМо цена:

Стара цена: 

3190
лв
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 -50% 
за комплекта



 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

 омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4850
лв

4725
лв

пРоМо цена:

3048030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2025
лв

3048050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3375
лв

пРоМо цена:

гел със секрет от охлюв 125 мл - 2 бр.
1800

лв

пРоМо цена:

51337230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

780
лв

51337002код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1290
лв

пРоМо цена:

крем с маслиново масло 250 мл - 2 бр.
990

лв

пРоМо цена:

51107002код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

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.

Балсам за втвърдена кожа 500 мл           
780

лв

пРоМо цена:

5131140код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

520
лв

Специално предназначен за груби пети, мазоли по 
краката, втвърдени кожни участъци по стъпалата, 
лактите и коленете. Редуцира втвърдената кожа 
нежно и ефективно, като съчетава хидратиращото 
действие на уреята с антисептичното, антибак-
териалното, антивирусното и антигъбичното 
действие на чаеното дърво.

Благодарение на своя 
широк набор от активни 
съставки гелът подпомага 
пълното обновяване 
на кожата, подсилва 
естествените й функции и 
има регенеративен ефект. 
Активни съставки: 
секрет от охлюв 
(helix aspersa muller), 
глюкозаминоглик ани, 
глицерин, алантоин, 
хидролизиран колаген. 
Без парабени.  

Стара цена: 

2580
лв

Стара цена: 

1980
лв

Стара цена: 

1300
лв

Моля, изберете магнитни бижута и аксесоари от каталог Magnetix 2019 
продуктите, които са намалени с -50% са на посочените по-долу страници. 
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.

страници: от 6 до 12
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броя 
на цената 

на един2 

4511*           4508*           4509*          4510*           4513*           4514*           4512*

 

  

  

  
  
 
  

4511*           4508*           4509*          4510*           4513*           4514*           4512*

 

  

  

  
  
 
  

4511* 4508* 4509* 4510* 4513* 4514* 4512* 

11 лв. всеки
за охлаждане/загряване

За изстудяване: 
поставете във 

фризера за час.

В микровълновата 
печка: загряване 

за около 10 сек.

Студеният компрес 
намалява болката 

и възпалението.
Топлината стимулира 

кръвообращението и отпуска мускулите. 

5.50 лв.

компактни, студени или топли компреси за стягане и при болка.

Може да се комбинира с всички енергийни сърца. Мощното сърце може 
да бъде прикрепено към центъра на горещата и хладна опаковка, така 
че можете да комбинирате охлаждане / топлинна терапия с любимия си 
аксесоар. Идеален за дома и при пътуване! ø 12,5 см, с пухкав текстилен гръб.

страници: от 44 до 55

+

+

=

+

ø 20 mm:  
4687*
ø 30 mm:  
4686*

ø 20 mm:   
4773*
ø 30 mm:  
4772*

ø 20 mm:   
4689*
ø 30 mm:  
4688*

ø 20 mm:  
4767*
ø 30 mm: 
 4766*

ø 20 mm:   
4769*
ø 30 mm:  
4768*

ø 20 mm:   
4775*
ø 30 mm:   
4774*

ø 20 mm: 
 4771*
ø 30 mm: 
 4770*

ø 20 mm:  
 4691*
ø 30 mm: 
 4690*

ø 20 mm: 
 4685*
ø 30 mm: 
 4684*

ø 20 mm:   
4783*
ø 30 mm:  
4782*

ø 20 mm:   
4785*
ø 30 mm:   
4784*

ø 20 mm:   
4781*
ø 30 mm:   
4780*

4674*
4692*
4692B*

4673*
4678*
4678B*

4676*
4681*
4681B*

4675*
4680*
4680B*

4776*
4679*
4679B*

 4678B* 21.50 лв.
  4767* 13.00 лв.
 3519 S, M, L, XL, 

XXL Cu** 106 лв.

гривна + покривен пръстен
+ Филцов диск

+ Бижу диск

10.75 лв.

Бижута с ароматен ефект

6.50 лв.

53.00 лв.

 4681B* 21.50 лв.
  4687* 13.00 лв.

 3521 S, M, L, XL, XXL 
Cu** 106 лв.

 4678B* 21.50 лв.
  4685* 13.00 лв.
 3519 S, M, L, XL, 

XXL Cu** 106 лв.

10.75 лв.
6.50 лв.

53.00 лв.

10.75 лв.
6.50 лв.

53.00 лв.

Продуктите на снимките са само част от посочените страници.
За пълна информация вижте каталога.

Висококачествена естествена 
кожа и двулицева стомана

клапс закопчалка

Естествена кожа Естествена кожа

4630
M–L, 

XL–XXL  
119 лв.

4633 M–L, XL–XXL  
119 лв.

4697
M–L, 
XL–XXL  
119 лв.

58 лв.

58 лв.
58 лв.

страници: от 34 до 37
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Богата и кремообразна формула, която перфектно покрива несъвършенствата 
по кожата.
Активни съставки: масло от сладък бадем, масло от жожоба, витамин Е, бяла 
глина, минерални оцветители. 

компактен коректор 
3,5 г  

Natural Beige
(Натурално бежов)

Caramel
(Карамел)

01

02

01

02

03

Light Beige
(Светло бежов)

Medium Beige
(Медиум бежов)

Dark Beige
(Тъмно бежов)

Гладката и лека текстура се съчетава идеално с кожата, 
като й придава естествен, гладък и сияен ефект.
Активни съставки: Масло от сладък бадем 
- известен със своето подхранващо действие, 
успокояващи и омекотяващи свойства, предпазващи 
от сухота. Растителен глицерин, който възвръща 

Фон дьо тен 30 мл

мекотата на кожата. 
Бял божур, който 
се грижи за равно-
мерния цвят на 
кожата, чрез кориги-
ране на прекомерното 
зачервяване и нама-
ляване оцветяванията 
от стареене.

Фина и незабележима, придаваща копринен завършек и идеална за 
фиксиране на грима.
Активни съставки: Арганово масло - за омекотяващо и антиоксидантно 
действие. Бяла глина - текстуризатор с висока сила на абсорбация. 
оризова пудра (на прах), която има омекотяващо и овлажняващо 
действие. Минерални оцветители - за чист и деликатен цвят.

компактна пудра 
за лице 8,5 г

Rose Beige
(Бежово-розов)

Honey
(Мед) 01

02

гланц за устни
3 мл 

Неговата гладка и мека текстура оцветява 
устните, като им придава блясък. Пълни, 
повдигнати и хидратирани устни.

Активни съставки: арганово масло, соли от хиалуронова киселина, масло 
от кайсиеви ядки, пигменти от естествена перла.

White floral
(Перлено бял)01
Rose bronze
(Розов бронз)02
Rose orchid
(Розова орхидея)03
Red cherry
(Вишнево червен)04

каял за очи 3 мл 

Black
(Черен)01 Brown

 (Kафяв)02

Наситен цвят и мека текстура - за дълбок и 
магнетичен поглед. подобрява формата и 
подчертава цвета на окото.
Активни съставки: восък с растителен 
произход, масло от сладък бадем, витамин Е, 
бяла глина.

Нежни и фини - наситени 
цветове за силно излъчване.

Сенки за очи 2,5 г

Активни съставки: 
Арганово масло - с омекотяващо и анти-
оксидантно действие. Витамин Е  - неутрализира 
вредата от свободните радикали. оризова пудра 
(на прах) - има омекотяващо и овлажняващо 
действие. Минерални оцветители - за чист и 
деликатен цвят.

01 Anthracite Grey
(Aнтрацит)

02 Intense Greige
(Сиво-бежов)

03 Intense Blue
(Наситено син)

04 Pearly Rose
(Перлено розов)
Pearly Ivory
(Перлена слонова кост)05
Golden Bronze
(Зластист бронз)06
Dark Brown 
(Тъмно кафяв)07
Violet Plum 
(Виолетов)08

червило 4 мл

Богати цветове и естествени съставки за красиви 
устни. Активни съставки: Масло от шеа - 
придава еластичност и предпазва устните. Масло 
от жожоба - за повече мекота.Витамин Е - който 
неутрализира вредата от свободните радикали, 
има антиоксидантно действие. Соли от хиалу-
ронова киселина - подхранват и овлажняват 
устните. Минерални оцветители - за чист и 
деликатен цвят.

Rose Camellia 
(Розова камелия)01

Delicate Rose 
(Бледо розов)02

Nude Rose
(Розово телесен)03

Natural Nude
(Натурално телесен)04

Intense Nude
(Наситено телесен)05

Marsala 
(Марсала)06

07 Red Marsala 
(Червена марсала)

08 Red Sangria 
(Червена сангрия)

09 Red Amaranth
(Червен амарант)

10 Red Magenta 
(Червена магента)

11 Burgundy
(Бургунди)

12 Intense Burgundy 
(Наситено бургунди)

1590
лв

пРоМо цена:

712 _ _ 20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Стара цена: 

1990
лв

1910
лв

пРоМо цена:

710 _ _ 20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Стара цена: 

2390
лв

1480
лв

пРоМо цена:

718_ _ 20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

1480
лв

пРоМо цена:

717 _ _ 20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

1910
лв

пРоМо цена:

715 _ _ 20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Стара цена: 

2390
лв

1720
лв

пРоМо цена:

720 _ _ 20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Стара цена: 

2150
лв

1590
лв

пРоМо цена:

721 _ _ 20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Стара цена: 

1990
лв



O’Herbal За ежедневна употреба!

O’Herbal

Шампоан за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Съдържат екстракт от от бреза, млечна 
киселина и млечни протеини. Шампоанът 
нежно почиства косата, като запазва здравия 
й вид и блясък. Балсамът и маската улесняват 
разресването, придават на косата блясък, 
мекота и еластичност, като запазват здравия 
й вид и жизненост. Не съдържат SLES, SLS, 
силикони и изкуствени оцветители. 

комплект O’Herbal за ежедневна употреба:
3 продукта - шампоан, балсам и маска

1325
лв

пРоМо цена:

8430630код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

За къдрава и непокорна коса!

1325
лв

пРоМо цена:

8431330код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Балсам за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

пРоМо цена:

8432030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Маска за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

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

комплект O”Herbal за къдрава и непокорна 
коса: 3 продукта - шампоан, балсам и маска 2965

лв

пРоМо цена:

843061код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

Шампоан за 
ежедневна 
употреба 
500 мл

1325
лв

пРоМо цена:

8430530код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

пРоМо цена:

8431230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Балсам за 
ежедневна 
употреба 
500 мл

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

пРоМо цена:

8431930код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Маска за 
нормална 
коса 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

2965
лв

пРоМо цена:

843051код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв
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 -50% 
за комплекта

 -50% 
за комплекта



 

 Течен сапун 
с маслина 
465 мл - 2 броя 910

лв

пРоМо цена:

86502230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

390
лв
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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. 

подхранващ душ 
гел  с арганово 

масло и смокиня

1

освежаващ 
душ гел 

с лотос и жасмин

2

Хидратиращ душ 
гел с маслина 

и оризово мляко

3

Регенериращ душ гел 
с масло от розмарин 

и лавандула

5

Възстановяващ душ 
гел с масло от карите 

и зелено кафе

4

8630_20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

8630_240код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

За чистота и прекрасен аромат!

 

Защитава и подхранва кожата на ръцете, 
благодарение на съдържащия се в него 
глицерин и натурален екстракт от маслина. 
Естественoто pH, индентично с pH на кожата 
прави течния сапун перфектна грижа дори 
за суха, раздразнена и чувствителна кожа. 
Предпазва кожата от изсушаване. 

Течен сапун 
с жълтениче 
465 мл - 2 броя

910
лв

пРоМо цена:

86503230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Екстрактът от жълтениче има дезинфектиращ 
ефект, успокоява раздразненията и заедно 
с глицерина действат хидратиращо. 
Естественoто pH, индентично с pH на кожата 
прави течния сапун перфектна грижа дори 
за суха, раздразнена и чувствителна кожа. 
Предпазва кожата от изсушаване. 

Стара цена: 

990
лв

790
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20%

Стара цена: 

1980
лв

1190
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

Всички душ гелове са в опаковка от 500 мл.

Стара цена: 

1300
лв

Стара цена: 

1300
лв

UB Parfums
Дамски аромат 
50 мл (22%) 

Предназначен за предизвикателните и чаровни жени, но и за 
скромните и нежни жени, за известните и неизвестните, за 
жените на различна възраст, за изтънчените и небрежните. 

UB Parfums
Мъжки аромат 

50 мл (18%)  79_ _ _5020код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв

2390
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

600
лв

За 1 брой 
-20%

  79_ _ _5040код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

5980
лв

3590
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

2390
лв

За 2 броя 
-40%

 79 _ _ _20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв

2390
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

600
лв

За 1 брой 
-20%

  79 _ _ _40код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

5980
лв

3590
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

2390
лв

За 2 броя 
-40%

Цената за 2 броя 
по избор е при 
едновременна 

покупка. 
предложението 
важи за всички 

дамски и мъжки 
аромати 50 мл, 
без значение от 
комбинацията!

Предназначен за силните и чаровни мъже, но и за спокойните и 
уравновесени мъже, за известните и неизвестните, за добрите и 
лошите, за мъжете на различна възраст, за изтънчените и небрежните. 



Дневни 
дамски превръзки
SHUYA 10 броя 

Нощни 
дамски превръзки   
SHUYA 10 броя

Ежедневни 
дамски превръзки   
SHUYA 30 броя

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

3090_20код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв

790
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

200
лв

3090_340код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

30903340код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

1

  

955
лв

пРоМо цена:

8422040код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

635
лв

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

Стара цена: 

1590
лв

955
лв

пРоМо цена:

8422140код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

635
лв

Интимен гел с 
дъбова кора и 
градински чай 500 мл

Екстрактът от градински чай има защитни 
свойства, успокоява раздразненията и подпо-
мага възстановяването. Гелът съдържа панте-
нол и глицерин, които имат хидратиращо 
действие. Съдържа млечна киселина и 
екстракт от дъбова кора. 

Стара цена: 

1590
лв
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Грижа за хигиената 
и здравето!

За 1 брой 
-20%

Стара цена: 

2970
лв

1780
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

1190
лв

За 3 броя 
-40%

2

3090320код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1190
лв

950
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

240
лв

За 1 брой 
-20%

Стара цена: 

3570
лв

2140
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

1430
лв

За 3 броя 
-40%



 

1180
лв

пРоМо цена:

24463код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

505
лв

24465код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

пРоМо цена:

1180
лв

пРоМо цена:

24464код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

505
лв

24466код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

пРоМо цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 439

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

пРоМо цена:

101439230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101439250код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

пРоМо цена:

19 см
Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 439

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

пРоМо цена:

111439230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

111439250код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

пРоМо цена:

21 см
Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 502

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

10000
лв

пРоМо цена:

10150230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4290
лв

10150250код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

пРоМо цена:

19 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 509

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

пРоМо цена:

11150930код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11150950код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

пРоМо цена:

21 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 428

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

пРоМо цена:

101428230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101428250код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

пРоМо цена:

19 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 428

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

пРоМо цена:

111428230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

111428250код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

пРоМо цена:

21 см

Стара цена: 

10990
лв

Стара цена: 

10990
лв

Стара цена: 

14290
лв

Стара цена: 

10990
лв

27

паста за зъби Dr.Silver ROSE&HERBS:  
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.

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

Стара цена: 

1685
лв

Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално 

действие, успокоява, 
детоксикира и почиства, 

подпомага при невралгия.

паста за зъби Dr.Silver 
ROSE&HERBS

+четка за зъби 
Nano Gold

паста за зъби 
Dr.Silver ROSE&HERBS 
+четка за зъби 
Nano Silver

Стара цена: 

1685
лв

За повече усмивки 
и енергия!



 

890
лв

пРоМо цена:

20028002код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

890
лв

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”

6840
лв

пРоМо цена:

2007040код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4560
лв

Стара цена: 

11400
лв

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

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

Суперактивна и удобна за вътрешна и външна 
употреба!

Стара цена: 

1780
лв

 

Стара цена: 

4890
лв

3425
лв

пРоМо цена:

2080530код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1465
лв

2080550код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

2445
лв

пРоМо цена:

Wellos Абсорбатор 
на неприятни 
миризми 
Ананас 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, гаранти-
рано предпазва храните от разваляне като ги 
поддържа свежи, абсорбира излишната влага. 

Чистота у дома 
с грижа за природата!

броя 
на цената 

на един2 

 
Abra Cadabra 
Спрей за тоалетна 
60 ml - 2 броя

990
лв

пРоМо цена:

20452002код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

1980
лв

броя 
на цената 

на един2 

 НОВО 

Преди да използвате тоалетната (особено 
по голяма нужда), разклатете добре спрея, 
след което впръскайте 3-4 пъти директно във 
водата. По този начин създавате специален 
слой. Този слой задържа неприятната 
миризма под водата, а в същото време отделя 
приятен цитрусов аромат. 

Abra Cadabra се предлага в достатъчно 
компактна опаковка. Можете да носите спрея 
навсякъде с Вас. Подходящ е както за вашата 
чанта, така и за джоба на якето. По този начин 
винаги ще се чувствате сигурни и уверени в 
себе си.
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1610
лв

пРоМо цена:

25101230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

690
лв

25101002код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1150
лв

пРоМо цена:

 

1425
лв

пРоМо цена:

20307220код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

355
лв

20307240код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-40%
Намаление:

1070
лв

пРоМо цена:

 

1105
лв

пРоМо цена:

20451230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

475
лв

 

1115
лв

пРоМо цена:

2031530код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

475
лв

 

Стара цена: 

4490
лв

2695
лв

пРоМо цена:

2000640код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

 

8940
лв

пРоМо цена:

2001540код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5960
лв
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VOLCANO ZAPPER

Биовълнов генератор за избирателно електро-
поразяване на патогенни микроорганизми. 
Убива болестотворни паразити, бактерии, 
вируси и гъбички чрез електромагнитни 
вълни на принципа на биорезонанса без 
използване на медикаментозни средства. 
Заперът позволява ефективно лечение както 
на остри, така и на хронични заболявания.

Стара цена: 

14900
лв

 Volcano Silver 
Technology 3 in 1 

ултразвукова обработка на тъканите – 
ултразвукът прониква между влакната на тъканите 
и гарантира изпирането им без механическо 
въздействие, което съществува в традиционните 
перални машини. Магнитна обработка на 
водата – благодарение на този процес се 
неутрализира вредното влияние на “твърдата 
вода”, което се отразява на качеството на прането. 
Най-новата технология в областта на 
дезинфекцията – Nano Silver. Тази технология 
обединява антибактериалните свойства на 
среброто и съвременните нано-технологии. 

3950
лв

пРоМо цена:

2000350код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3950
лв

Neoguard Life

Магнитен уред-бижу от ново поколение - 
високотехнологичен продукт предназначен 
за: магнито-терапия; магнитна обработка 
на водата; енергийно-информационно 
структуриране на вода, течности и храни; 
защита от негативни въздействия; енергиен 
баланс на организма. 

Стара цена: 

7900
лв

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 по-наситен. 
Отстранява посивяване, петна, почиства и 
повишава ефективността на почистващото 
средство с помощта на сапунено орехче и 
кислород. Не съдържа хлор.

Стара цена: 

1590
лв

кърпички Color Trap 2 in 1 
против оцветяване 
и при петна - 20 броя 
2опаковки

Цветоулавящи кърпички - улавят частиците 
от замърсителите и оцветителите, преди те 
отново да попаднат върху другите текстилни 
изделия. Така нежеланите оцветявания и 
посивявания ефективно се предотвратяват. 
Подходящи за бяло и цветно пране, при 
всякакви температура и вид тъкани. Може и 
при ръчно пране! 

Стара цена: 

1580
лв

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

универсален 
почистващ камък 
BIONUR 300 g -  2 броя

Стара цена: 

1780
лв

професионална кърпи 
кърпа за прозорец 
40 х 40 см - 2 броя 

Уникално тънкото влакно и специалният 
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. 

Стара цена: 

2300
лв



 Филтър Unimax  
2 броя

За кана Astra
2065

лв

пРоМо цена:

23003220код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

515
лв

Филтър Classic - 
2 броя 
За кана Atria 

Стара цена: 

2100
лв

1680
лв

пРоМо цена:

23001220код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

420
лв

  

17030
лв

пРоМо цена:

2610640код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

11350
лв

2610660код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-60%
Намаление:

11350
лв

пРоМо цена:

 

2310
лв

пРоМо цена:

2611030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

2611050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

1650
лв

пРоМо цена:

 

5595
лв

пРоМо цена:

2090130код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

2090150код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

3995
лв

пРоМо цена:

 

315
лв

пРоМо цена:

2_ _ _ _30код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

135
лв

Супер бамбукови 
чорапи и/или терлици 
ACTIVE THERAPY 

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

Цветът, моделът и размерът са по избор от наличните. 
купи поНЕ 3 чифта по избор с 30% намаление! *Цената 
е за 1 чифт, при покупка на поНЕ 3 чифта в 1 поръчка!

Стара цена: 

450
лв

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 

Стара цена: 

7990
лв

Наколенка от 
мериносова вълна 
със сребро и магнити 
1 брой 

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

Стара цена: 

3300
лв

одеяло от 
мериносова вълна
140 х 200 см

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: 

28380
лв

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

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

Стара цена: 

43780
лв

26270
лв

пРоМо цена:

2610440код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

17510
лв

2610460код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-60%
Намаление:

17510
лв

пРоМо цена:

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. 

Стара цена: 

2580
лв
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Удобно и 
с грижа за 
здравето!



 

Стара цена: 

1550
лв

1240
лв

пРоМо цена:

3091220код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

310
лв

 

Стара цена: 

1950
лв

1560
лв

пРоМо цена:

3091120код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

390
лв

 

3295
лв

пРоМо цена:

3048540код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2195
лв

 

1070
лв

пРоМо цена:

30201240код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

710
лв

 

Стара цена: 

1390
лв

975
лв

пРоМо цена:

2510730код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

415
лв
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С нея 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 и от 
нея пада цялата мърсотия и мазнина. 

Бамбукова кърпа 
за съдове 2520320код 1:

БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

25203230код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

750
лв

600
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

1500
лв

1050
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

450
лв

25203340код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2250
лв

1350
лв

пРоМо цена:

Спестявате:

900
лв

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. 

комплект 
универсални гъбки 
за дома

Чисто и здравословно 
в кухнята!

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

кристална 
хималайска сол 
500 г - 2 броя

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Стара цена: 

1780
лв

Стевия 
1000 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при:Стара цена: 

5490
лв

кокосово масло 
Extra virgin - 400 г

Чисто, студенопресовано, нерафинирано, с 
прекрасен вкус! Перфектният избор за всички 
видове готвене, пържене и печене, тъй 
като издържа на високи температури без да 
поврежда структурата си, както много други 
масла! Предотвратява сърдечно-съдови забо-
лявания и високо кръвно налягане.

гладко фъстъчено 
масло - 500 г

Редовната консумация на фъстъчено масло 
осигурява повишен прием на протеини, 
полиненаситени и мононенаситени мазнини, 
което подкрепя дейността на сърдечно-
съдовата система, подпомага баланса на 
„лошия“ и „добрия“ холестерол, подпомага 
контрола на кръвното налягане. 

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-30%

За 3 броя 
-40%



За контакти:
GM 07/19

www.green-master.eu
Възможни са печатни грешки!

промоционалните предложения важат от 22.06. до 19.07.2019 или до изчерпване на количествата!

  

Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части 

- Революция в здравословното хранене;
- Уникална циклонна технология за извличане на хранителни 
вещества;
- Пулверизация на храната до клетъчно ниво;
- 100% усвояване на полезните компоненти от продуктите;
- За вкусни и здравословни смутита, фрешове, пюрета, 
коктейли;
- Смила, нарязва, смесва;
- Изключително лесен за употреба и почистване.

Цвят на металния корпус - 
малиново

Мултифункционалният уред съдържа:
- Мощен мотор - 700 W;
- Eкстрактор острие и острие за смилане;
- Голяма чаша х 650мл;
- 2 малки чаши х 350мл;
- 2 подвижни дръжки;
- 2 капака;
- Книжка с полезни рецепти. 

превърнете храната в енергия и здраве!

първата стъпка към здравословния начин на живот 
никога не е била толкова лесна, колкото с Volcano Extractor!

ТОП ЦЕНА
на комплект от 
12 части!

Стара цена: 

21990
лв

15395
лв

пРоМо цена:

2020030код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

6595
лв

2020050код 2:
само при пРАВо(стр.1)

-50%
Намаление:

10995
лв

пРоМо цена:

квадратен 
барбекю-тиган 
с два улея (28 х 28 см) 

Оребрената повърхност на тигана позволява да 
се запазят хранителните вещества в храната, а 
не да се пържи в излишъка от претопено олио 
или масло. 

Двата улея, които са разположени от 
двете страни на тигана, позволяват 
да се отцеди излишната мазнина, 
след всяка партида от барбекюто. 
Равномерно разпределение на 
топлината и с ергономичната 
дръжка. Не съдържа PFOA. 
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Стара цена: 

19990
лв

11995
лв

пРоМо цена:

2250140код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

7995
лв

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. 

Стара цена: 

29600
лв

14800
лв

пРоМо цена:

2251250код 1:
БЕЗ огРАНИчЕНИЕ Спестявате:

14800
лв

Бързо, 
вкусно и 

здравословно!


