
Промоционална 
кампания 

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 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

39,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 2 продукта с до 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

 59,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 3 продукта с до 50% 
отстъпка от маркираните със 

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

Ваканция 
с късмети!

17.08.-
13.09.2019            

 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.

 Покупки при право закупени по Код 2 НЕ УЧАСТВАТ в сумата, 
даваща право на избор на нови продукти с отстъпка по Код 2.

Вземи талон, 
изтрий и спечели!

виж стр.32

ВСЕКИ ТАЛОН
ПЕЧЕЛИ ПОДАРЪК!
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Боров прашец - 120 таблетки

Всяка таблетка съдържа боров прашец с разрушена клетъчна мембрана (Pinus massoniana Lamb) - 500 mg.
Dr.Nature предлага висококачествен боров прашец с доказан произход и максимална биологична 
активност, гарантирана от структурата на разрушена клетъчна мембрана. Дългогодишни 
изледвания доказват, че приемът на боров прашец:

3190
лв

ПРОМО цена:

3007320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

3007340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2395
лв

ПРОМО цена:

Green Detox - 90 капсули
2390

лв

ПРОМО цена:

3008120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3008150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

3990
лв

 ТОП продукт

Уникалната сила на природата в един продукт!

• Повишава имунитета и подпомага възстановяването при изтощен и често боледуващ организъм.
• Противодейства на различни възпаления в организма;
• Неутрализира свободни радикали от различен произход – мощен антиоксидант;
• Подпомага при заболявания на дихателната система и възпаления на дихателните пътища;
• Регулира липидната обмяна, нормализира стойностите на холестерола и триглицеридите;
• Подкрепя функциите на сърцето, подпомага сърдечно-съдовата система, регулира артериалното налягане;
• Нормализира кръвоснабдяването, тонизира кръвоносните съдове
• Защитава и подпомага възстановяването на черния дроб, нормализира отделянето на жлъчни сокове;
• Подобрява храносмилането, подпомага при възпалителни и хронични заболявания на стомаха и червата 
(гастрити, колити, язви, запек);
• Подпомага при заболявания на простатата – простатит, хиперплазия, аденома и при сексуални смущения;
• Балансира обмяната и подпомага при ендокринни заболявания;
• Забавя процесите на стареене на клетъчно ниво;
• Премахва умората, възстановява жизнеността и тонуса на тялото. 

Боровият прашец е уникален природен продукт с изключително богат и висококон-
центриран състав. Съдържа повече от 260 ценни биологично активни вещества в идеални 
пропорции, които въздействат върху организма синергично, като по този начин балансират 
и регулират различни процеси, органи и системи в него.

Стара цена: 

2990
лв

 НОВО 

100% натурален пречистен бентонит
Детоксикация и виталност!

• Мощна и ефективна детоксикация – очиства от токсини, тежки метали, метаболитни отпадъци;
• Алкализира организма;
• Ефективен при оксидативен стрес;
• Подпомага храносмилателните функции - ефективен при рефлукс, повишена киселинност, запек;
• Подпомага при нарушен минерален обмен;
• Подкрепа при алергии, екземи, кожни проблеми;
• Подобрява имунитета и съпротивителните  сили на организма.

Бентонитът (монтморилонит) е природна глина с мощен детоксикиращ ефект. Произходът и е вулканичен, а наименованието идва 
от района с най-големи залежи в света – Форт Бентън, Уайоминг. Ефективно подкрепя функциите на храносмилателната система, 
поддържането на оптимален минерален баланс и усвояването на полезните хранителни вещества. Подпомага насищането на клетките с 
кислород. Неутрализира редица патогенни бактерии в храносмилателния тракт, като същевременно подпомага функциите и акитвността на 
полезната микрофлора.
Основният детоксикиращ ефект се дължи на поредица физико-химични процеси, които настъпват след контакт на бентонита 
с вода. При прием той увеличава обема си, развива високоактивна порьозна структура с огромно количество активни центрове 
с отрицателен заряд, които се свързват с положителните заряди в токсините, в резлутат на което те се ивеждат от организма. 
Към това се добавя и мощният абсорбционен ефект на силно развитата повърхност на природния продукт, подпомагащ общата и 
ефективна детоксикация на организма.

Dr. Nature препоръчва за:



Нови идеи за здрав гръб и тяло!

 
Масажираща лежанка Jocca

 
Магнитен колан Vital Vida - за изправяне на стойката

3120
лв

ПРОМО цена:

2050520код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв
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Стара цена: 

3900
лв

 НОВО 

14800
лв

ПРОМО цена:

2050120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

Стара цена: 

18500
лв

 НОВО 

Измъчват те постоянни болки в гърба и раменете? Това вероятно се дължи на неправилната стойка, в 
която несъзнателно стоиш през по-голямата част от деня. Магнитният колан Vital Vida ще държи раменете 
ти изправени през целия ден, като по този начин постепенно стойката ти ще се коригира и ще се върне в 
естественото си състояние. 

Произведен от специална материя с регулируеми еластични ленти, които перфектно прилепват по тялото, осигурявайки 
правилна позиция на гръбнака. Коланът е достатъчно дискретен и може да се носи под всякакви дрехи. Може да се носи 
навсякъде - вкъщи, в офиса, в колата или по време на разходка. Изключително подходящ е за хора, които работят пред 
компютър или шофират дълго.

Добавените към колана 12 магнита 
имат благоприятно действие при:  
 • мускулни проблеми
 • дископатия
 • шипове
 • ишиас
 • спортни травми
 • възпаления и др.

Масажиращата лежанка е перфектният избор за всеки, който страда от 
схващания и болки в областта на врата, раменете, гърба, кръста или краката. 
Релаксира мускулите, снема стреса, стимулира кръвообращението, тонизира 
тялото. 

Насладете се на фантастични резултати след напрегнато и натоварено 
ежедневние, след деня прекаран в офиса или зад волана, след физически или 
психически натоварвания, или просто защото имате нужда от релаксиращ и 
възстановяващ масаж вкъщи, на вилата или докато сте в командировка.

С избора на Масажиращата лежанка Jocca получавате:
 • 10 мотора и 4 зони за масаж;
 • 3 степени на интензивност;
 • 5 типа масаж;
 • Загряваща функция;
 • Дистанционно управление за максимално удобство и комфорт;

Jocca - истински релакс и удоволствие докато  пестите време и пари!!!

Релаксиращ и възстановяващ масаж за цялото тяло винаги, 
когато пожелаеш!



 

2385
лв

ПРОМО цена:

30241220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

30241002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

4

 

1350
лв

ПРОМО цена:

30731002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1350
лв

 

1500
лв

ПРОМО цена:

3026330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

 

3775
лв

ПРОМО цена:

3052340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

 

875
лв

ПРОМО цена:

3071730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

 

2935
лв

ПРОМО цена:

3042140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Здрави и 
енергични за 
ваканцията!

Equilibra препоръчва при: 
проблеми в нервната система и енергийното 
обезпечаване на организма, нарушени 
кръвотворни функции, проблеми с кожата и 
косата, физически и умствени натоварвания, 
стрес, преумора, нарушения в липидната 
обмяна.

Витамин В комплекс
30 капсули

Стара цена: 

2150
лв

Vitar препоръчва при: 
настинки и грип; тежки физически и психи-
чески натоварвания; бедно на витамини 
хранене; алергии; при вирусни и бактериални 
инфекции. 
Специална формула с удължено осво-
бождаване на активната субстанция в 
продължение на 12 часа. Всяка капсула 
съдържа 500 мг витамин С, получен по 
специална технология на кристална гранула-
ция. Резултатът е гранули с различни 
размери, които се освобождават постепенно в 
продължение на целия ден.

Витамин C 
с  удължено освобождаване 
30 капсули - 2 броя

Стара цена: 

2700
лв

броя 
на цената 

на един2 

Витамин C + Цинк 
с удължено освобождаване
180 таблетки

чести настинки и грип, възстановяване след 
боледуване; стресови ситуации; проблеми 
със сетивата за вкус и мирис; проблеми с 
храносмилателния тракт;  проблеми с ноктите 
(изтъняване, чупене и бели петна); кожни 
проблеми и акне; бавно зарастване на рани; 
при вирусни и грипни заболявания; хронична 
умора.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4890
лв

анемия, повишени нужди на организма 
от желязо (период на растеж и развитие, 
бременни жени и кърмачки, жени в репро-
дуктивна възраст); чувство на отпадналост, 
умора; липса на енергия; при повишена загуба 
на желязо с обилни и зачестили месечни 
цикли; в случаи на недостатъчен прием или 
резорбция на желязо при хронично болни, 
при хора на нискокалорични диети, при 
вегетарианци и др.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Желязо + Витамин С 
180 капсули

Стара цена: 

6290
лв понижен имунитет; обща умора и отпадналост;

загуба на енергия; витаминен дефицит; възста-
новяване след заболяване; при физически и 
умствени натоварвания. 
Комплексна формула с 23 витамина и 
минерала, съобразени с потребностите на 
организма. Възстановява витаминния и 
минерален баланс, стимулира активността на 
имунната система, тонизира организма.

Мулти Форте 
20 разтворими 
таблетки

Vitar препоръчва при: 

Стара цена: 

1250
лв

Equilibra препоръчва при: 
лесна уморяемост; схващания, мускулни спазми (крампи), 
включително и такива по време на сън; стрес и психическо 
напрежение; физически и психически натоварвания; 
повишава енер-гията и мускулната сила; подпомага сърцето; 
подобрява работоспособността. 

Магнезий + В комплекс 30 таблетки - 2 броя 

Стара цена: 

2980
лв

Специална мултивитаминна формула за 
здраве, енергия и имунитет!
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Здраве от 
морето!

 

2910
лв

ПРОМО цена:

3043740код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1940
лв

 

4050
лв

ПРОМО цена:

3048040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

 

1395
лв

ПРОМО цена:

3006430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3006450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:
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640
лв

ПРОМО цена:

3072020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3007030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

 

640
лв

ПРОМО цена:

3072120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

 

2070
лв

ПРОМО цена:

3027540код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Коластра 35 
30 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
срив на имунната система; грип и вирусни 
заболявания; ангини; херпеси и бактериални 
инфекции; кожни инфекции; възпаления 
на дихателните пътища и белите дробове; 
проблеми с пикочо-половата система; 
проблеми с храносмилателната система; 
проблеми с костите и ставите; подагра, диабет, 
регулира холестерола.

35% имуноглобулин G(lgG)Стара цена: 

2590
лв

Пчелно млечице плюс 
10 флакона х 15 мл 

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

Стара цена: 

3450
лв

Equilibra препоръчва при: 

Vitar препоръчва при: 
простуда и отпадналост;
грип;
заболявания на горните 
дихателни пътища;
кашлица;
вирусни инфекции.

Ехинацея
разтворима напитка 
10 сашета

Стара цена: 

800
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
профилактика и заболявания на сърцето и 
мозъка; акне, лупус, псориазис; проблемна 
кожа и зъби, чупливи нокти; проблеми с 
капилярите, кръвни съсиреци, разширени 
вени; стерилитет, предменструален синдром 
(ПМС); артрит и проблеми със ставите и др.

Омега 3 рибено масло 1000
90 капсули

Стара цена: 

1990
лв

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

Септангин мед 
и лимон 16 пастили 

Стара цена: 

800
лв

Омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и 
кръвоносните 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

Omega 3 Perilla oil 
150 капсули

заболявания на сърцето и мозъка; проблеми 
с кръвното налягане и нивата на холестерола 
и триглицеридите; проблеми с капилярите, 
кръвни съсиреци, разширени вени; акне и 
кожни проблеми; чупливи нокти; стерилитет, 
предменструален синдром (ПМС); артрит и 
проблеми със ставите; възпалителни процеси; 
депресии и психически натоварвания. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Тайната на китайските владетели за здра-
ва кръвоносна система, кожа, нокти, 
коса!

Стара цена: 

6750
лв

Eнергия за деца и възрастни. 
Усилена формула с бърз ефект. 
Съдържа пчелно млечице, 
пчелен мед, витамини В5 и В6. 

Подгответе се за есента и зимата!
гореща напитка при настинки и грип! 
С вкус на къпина!

Съдържа ехинацея, ацерола, витамин С и цинк.

Пастили за възпалено гърло 
с мед, мента, липа, етерични 
масла от лимон и мента!



 

3080
лв

ПРОМО цена:

3092620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

770
лв

 

5515
лв

ПРОМО цена:

3043340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3675
лв

 

4795
лв

ПРОМО цена:

3080540код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

 

4490
лв

ПРОМО цена:

30810002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4490
лв

 

4545
лв

ПРОМО цена:

3081130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1945
лв

3081150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3245
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

6490
лв

6

Енергия и 
чистота от 
природата!

OstroVit препоръчва при: 

Астаксантинът е част от групата на каротеноидите и се получава от някои видове 
водорасли, скариди, крил и др. Именно астаксантинът придава розовия цвят на 
скаридите. Антиоксидантната му активност е изключително висока – днес се смята 
за един от най-мощните антиоксиданти, познати на човека, като наред с това е един 
от малкото, способни да достигнат до всяка човешка клетка, в това число успешно 
преминава през кръвно-мозъчната бариера, недостъпна за голяма част от другите 
антиоксиданти и активни вещества. Благодарение на това, приемът на астаксантин 
предоставя изключителна защита и подкрепа на мозъка, очите, нервната система. 
Наред с това оказва мощно противовъзпалително действие, забавя процесите на 
стареене на клетъчно ниво, подкрепя имунитета, намалява нивата на холестерола, 
стабилизира сърдечно-съдовата система и кръвното налягане, подпомага функциите 
на стомаха.

Астаксантин - 90 капсули Стара цена: 

3850
лв

Спирулина Актив 3 
360 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
възстановяване от тежки заболявания;
анемия; оксидативен стрес; артритни болки; 
хипогликемия; атеросклероза, коронарни 
заболявания; предменструален синдром 
(ПМС); екземи; детоксикация и здравословно 
отслабване; регулиране нивата на холестерола, 
кръвното налягане и кръвната захар; 
стимулира полезната микрофлора в червата; 
при тежки натоварвания. 

Стара цена: 

9190
лв

Супер комплекс  
Зелено здраве 
946 мл

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

Стара цена: 

7990
лв

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
вирусни и бактериални инфекции; диабет; 
регулиране на кръвното налягане; хепатит; 
тумори; кисти; безплодие; менструални болки, 
запушени маточни тръби; артрит и ставни 
болки; остеопороза и фрактура на костите; при 
проблеми на черния дроб, бъбреците, пикочния 
мехур, дебелото черво; астма; синузит; кашлица; 
катар; бронхит; мигрена и главоболие; депресия;  
болести на простатата;  изгаряния.

Dr.Nature Нони сок от Таити  946 мл

Dr.Nature Алое Вера 
Сок с портокал и манго 
946 мл - 2 броя Сок от Алое Вера (99,7% Aloe Vera  Barbadensis 

Miller) с добавка на портокал и манго за 
приятен вкус. 

Стара цена: 

8990
лв

броя 
на цената 

на един2 

Всяка капсула съдържа: 
натурално астаксантиново масло(5%) - 
12mg, витамин Е - 8.20 mg α – TE.  
Употреба: 1 капсула дневно. 

за защита от разрушителното действие на 
свободните радикали; 
натоварване и преумора на очите; 
намалено зрение и зрителна острота; 
предпазва от катаракта и макулна дегенерация; 
възстановяване след операции. 

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

Виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda citrifolia L) е един от най-
силните антиоксиданти, познати на човека. Ефективно подпомага състоянието 
и дейността на сърдечно-съдовата и храносмилателната системи. Има мощен 
болкоуспокояващ ефект. Подобрява клетъчната обмяна и регенерацията. 
Нормализира кръвното налягане. Притежава антибактериални и 
противовъзпалителни свойства. Стимулира имунната система чрез активиране 
на Т-клетките и макрофагите, в резултат на което проявява противотуморна 
активност. Подобрява сексуалната функция, тонизира организма.



 

1260
лв

ПРОМО цена:

30369240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

840
лв

 

4050
лв

ПРОМО цена:

3047840код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

 

 

1955
лв

ПРОМО цена:

3060330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

 

1590
лв

ПРОМО цена:

3011820код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3011850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

ПАРАЗИТОЦИД 
100 мл

7

Погодин - 6 таблетки
2 броя

Pharm LAB препоръчва при: 
физически и психически натоварвания; хро-
нична умора; отпадналост; възстановяване 
след боледуване; вялост, липса на 
концентрация. 
Съдържа:
корени на сибирски жен-шен, маточина, 
златен корен, корени на джинджифил, зе-
лени върхове на овес, кафе.

Стара цена: 

2100
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

гуарана 
250 таблетки

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

Стара цена: 

6750
лв

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

Dr.Nature Коензим Q10 - 30 капсули 
Dr.Nature препоръчва при: 

3006820код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2390
лв 1910

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

480
лв

За 1 брой 
-20% 30068240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

4780
лв 2870

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1910
лв

За 2 броя 
-40%

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

 гудучи - 40 капсули

Мощна детоксикация и силен имунитет!Стара цена: 

2790
лв

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

За живот 
без 

паразити!!!

Стара цена: 

1990
лв
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3031420код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30314240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40% 3030820код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30308240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

3031320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30313240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40% 3030720код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

4490
лв 3590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

900
лв

За 1 брой 
-20% 30307240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

8980
лв 5390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3590
лв

За 2 броя 
-40%

3030420код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30304240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Dr.Nature препоръчва при: 
като съпътстваща терапия при раково болни; 
при отслабена имунна система; регулира 
хормоналния баланс; регулира мазнините и 
теглото; регулира нивото на кръвната захар; 
има положително действие при остеопороза; 
подобрява състоянието при хепатит и 
заболявания на черния дроб; също и сърдечно-
съдовата система. 

Майтаке плюс - 60 капсули

Брейн комплекс - 60 капсули 

Dr.Nature препоръчва при: 
лошо кръвооросяване на мозъка; загуба 
на памет; старческа деменция; болест 
на Алцхаймер, мултиплена склероза; 
дезориентация, безсъние, разсеяност; 
мигрена; нервно напрежение. 

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Кардио комплекс - 60 капсули 
Dr.Nature препоръчва при: 
високо кръвно налягане; исхемична 
болест на сърцето, ритъмни нарушения; 
профилактика на инфаркт, хеморагичен 
инсулт и атеросклероза; предотвратява 
образуването на тромби; подобрява 
състоянието на кръвоносните съдове и 
поддържа нормалното ниво на холестерол 
в кръвта.

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

Най-доброто от 
горското царство за 

пълноценна ваканция!



 

3035750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

Камфорова гъба - 60 капсули

 

2310
лв

ПРОМО цена:

3025730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

 

1425
лв

ПРОМО цена:

30718220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

1430
лв

ПРОМО цена:

3035720код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

 

4615
лв

ПРОМО цена:

3053040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3075
лв

 

1555
лв

ПРОМО цена:

3061040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

 

2590
лв

ПРОМО цена:

30113002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

 

2695
лв

ПРОМО цена:

3042340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

9

Equilibra препоръчва при: 
нарушено зрение; проблеми със зрението в 
сумрак и тъмнина; продължителна работа с 
компютър; възстановяване след заболявания 
на очите; за предотвратяване на макулна 
дегенерация и катаракта. 

Черна боровинка
60 капсули

Стара цена: 

3300
лв

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

Здрави очи 
30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

1780
лв

ДХЕА - 30 таблетки

нормализира хормоналния баланс; подобрява цялостния 
метаболизъм в организма; регулира обмяната на 
въглехидратите; препятства стреса и вредните му 
последици; подобрява мозъчната дейност; подпомага 
дейността на нервната система; активира имунната система; 
подпомага заздравяването на костите; забавя процесите на 
стареене в организма; подкрепя сексуалната активност. 

Pharm Lab препоръчва при: Стара цена: 

1790
лв

За да видим и 
почувстваме 
природата!

ХЕРЦФИТ 
180 капсули

заболявания на сърдечно-съдовата система; 
атеросклероза; сърдечни неврози; аритмии; 
нарушена сърдечна функция; сърдечна умора; 
повишен холестерол; хипертония; риск от 
инфаркт и инсулт; за укрепване на сърдечния 
мускул.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

7690
лв

гугул - 40 капсули

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

Стара цена: 

2590
лв

ЦБ За кръвоносната 
система 250 мл - 2 бр.

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
възстановяване функциите на разширени 
вени; при венозна недостатъчност; нарушения 
в паметта; възстановяване след инсулт и 
инфаркт; склероза на кръвоносните съдове; 
възпалителни процеси в отделителната 
система; при повишено ниво на холестерола 
и др.

Стара цена: 

5180
лв

броя 
на цената 

на един2 

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

Съдържа лутеин, зеаксантин, екстрат от черна 
боровинка, витамини С, Е, В2, цинк.

Специална формула с 
чесън, глог, витамини В1, В2, В12.

Здраво сърце и жизненост!



 

1785
лв

ПРОМО цена:

3045930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

 

2545
лв

ПРОМО цена:

30356220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв

 

3750
лв

ПРОМО цена:

3044740код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2500
лв

 

4195
лв

ПРОМО цена:

3051050код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4195
лв

 

2515
лв

ПРОМО цена:

3021230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

 

1600
лв

ПРОМО цена:

3061830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

 

4195
лв

ПРОМО цена:

3080740код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

 

1555
лв

ПРОМО цена:

3010440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

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

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2550
лв

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

Вечерна роза 
30 таблетки - 2 броя

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

3180
лв

Sanct Bernhard препоръчва: 

Соя и Калций 
120 капсули

по време и след менопауза;
при хормонален дисбаланс;
при остеопороза и понижена костна плътност;
горещи вълни;
нарушен сън;
повишен холестерол.

Стара цена: 

6250
лв

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

Сила за него и нея
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва за: Стара цена: 

8390
лв

Equilibra препоръчва при: 

Топ простата 
40 капсули

доброкачествена хиперплазия (уголемяване) 
на простатната жлеза; простатит, аденома; 
често, затруднено и непълно уриниране; 
възпалителни процеси в уринарния тракт; 
нарушени сексуални функции.
Съдържа: масло от тиквено семе, сао-
палмето, червена боровинка, витамин Е, цинк.

Стара цена: 

3590
лв

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

Трибулус (Gokhshur) 
(бабини зъби)
40 капсули 

Стара цена: 

2290
лв

Нони комплекс 
за мъже - 946 мл

Стара цена: 

6990
лв
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ЦБ За детето
250 мл

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: 

Стара цена: 

2590
лв

Съдържа сок от нони, епимедиум, жен-шен, тонгкат 
али, мака, рацемоза, аспарагус, сау палмето, ликопен, 
цинк, витамин С, витамин D3.
Уникална течна формула, богата на естествени 
компоненти, които подкрепят специфичните нужди, 
баланса и здравето на мъжа, особено при напредване 
на възрастта. 
Подкрепя имунитета, поддържа и възстановява 
сексуалната активност, подпомага при простатит, 
хиперплазия на простатата, аденома, често и 
затруднено уриниране, възпалителни заболявания.

Супер формула за мъжкия организъм!



 

1785
лв

ПРОМО цена:

3025230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

 

2085
лв

ПРОМО цена:

30351230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

 

2590
лв

ПРОМО цена:

30110002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

 

3655
лв

ПРОМО цена:

3041340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2435
лв

 

790
лв

ПРОМО цена:

3037620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

 

1665
лв

ПРОМО цена:

30061230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

 Пълноценна ваканция 
за всички!
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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

Модус спокоен ден 
30 таблетки - 2 броя

тази ефективна комбинация за преодоляване 
на нервно напрежение, раздразнителност, 
стрес, умора, психическо натоварване. 

Pharm LAB препоръчва 

Съдържа екстракти от маточина, хмел, 
лавандула, магнезий, витамин В6.

Стара цена: 

2980
лв

ЦБ За съня - 250 мл
2 броя

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:
нарушен и неспокоен сън;
превъзбуденост;
кошмарни сънища;
трудно заспиване;
неврози, напрегнатост, свръхнапрежение.

Стара цена: 

5180
лв

броя 
на цената 

на един2 

Лецитин Витал 
120 капсули

липса на енергия; лоша памет и концентрация; 
проблеми с нервната система; натрупване 
на мазнини по артериите - атеросклероза; 
предменструален синдром (ПМС); болки в 
ставите; интоксикация и проблеми с черния 
дроб; употреба на големи количества алкохол; 
безсъние, безпокойство; усещане за безсилие 
и умора.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6090
лв

STUDENT
30 таблетки

Pharm LAB препоръчва по време на 
активна мозъчна дейност или учене, 
при усещане за умора, изтощение 
и преумора от работа (ментална), 
както и при намалена способност 
за концентриране и използване на 
менталните фукнции. 

Стара цена: 

990
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
отслабване на паметта; старческа 
деменция; нарушено оросяване и 
кръвоснабдяване на крайниците; нама-
лено внимание; болест на Алцхаймер; 
шум в ушите; световъртеж, главоболие; 
сърдечна аритмия; глаукома; периферни 
съдови смущения; нервно изтощение, 
стрес. 

Dr.Nature гинко 
плюс 30 капсули 
2 броя

Стара цена: 

2380
лв

За добър сън и борба със стреса!

Съдържа:
DHEA(дехидроепиандростерон), 
магнезий, EPA (eйкозапентаенова 
киселина), кофеин, пантотенова 
киселина (витамин В5).

Съдържа екстракти от гинко билоба и 
гроздови семки. 



 

2995
лв

ПРОМО цена:

3062240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

  

3475
лв

ПРОМО цена:

3049240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2315
лв

 

2610
лв

ПРОМО цена:

3051140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1740
лв

 

2370
лв

ПРОМО цена:

3022840код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1580
лв

 

1135
лв

ПРОМО цена:

3007440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

 

1150
лв

ПРОМО цена:

30273002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

 
 

1585
лв

ПРОМО цена:

30069220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

30069002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Пробиотик 
комплекс + 
10 капсули - 2 бр. 

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Всяка капсула съдържа 10 млрд жизнеспособни пробиотични 
бактерии от специален спорообразуващ щам.Стара цена: 

1980
лв

детоксикация на организма; нару-
шен метаболизъм; заболявания 
на храносмилателната система; 
запек, нередовен стомах; ставни 
заболявания; възпалителни пробле-
ми; алергични и кожни заболявания.

ВИРОг 
(VIROG) 
200 г

Deep Ayurveda препоръчва при: 

Стара цена: 

4990
лв

2590
лв

ПРОМО цена:

30108002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

ЦБ За храносмилат.
система - 250 мл
2 броя

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:

Стара цена: 

5180
лв

броя 
на цената 

на един2 

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

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

Джинджифил 
250 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5790
лв

Храносмилателни 
ензими с витамин С  
90 капсули

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

Стара цена: 

4350
лв

Equilibra препоръчва при: 
нередовен стомах; запек; нарушена функция 
на червата и храносмилателната система; 
затруднена перисталтика; повишени нива 
на холестерола и триглециридите; особено 
подходящ за обща детоксикация и пречистване 
на храносмилателната система. 

13 билки с фибри 
100 таблетки

Стара цена: 

3950
лв
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САНИЛАКС 
Dr.Nature 
60 капсули

запек;
нередовен стомах;
лениви черва;
интоксикация;
стомашен дискомфорт;
хемороиди.

Dr.Nature препоръчва при: 

Стара цена: 

1895
лв

Регулиращ Чай 
15 филтър 
пакетчета - 2 броя

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

Equilibra препоръчва 

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

Съдържа бромелаин, папаин, ана-
нас и папая на прах, витамин С.

Редовен стомах и елегантна фигура, 
гарантирани от 9 природни съставки.



 

3535
лв

ПРОМО цена:

3052040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2355
лв

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3061730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

 

875
лв

ПРОМО цена:

3035430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

 

1945
лв

ПРОМО цена:

30735230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Баланс на 
всички 

системи!

 
 

1840
лв

ПРОМО цена:

3026520код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3026550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1150
лв

ПРОМО цена:

 
 

5245
лв

ПРОМО цена:

3045330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2245
лв

3045350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3745
лв

ПРОМО цена:
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Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми с храносмилането и стомаха;
подуване, газове;
нарушена обмяна на мазнините;
проблеми с черния дроб и жлъчката;
атеросклероза.

Артишок
150 капсули

Стара цена: 

5890
лв

Equilibra препоръчва при: проблеми 
в дейността на черния дроб и жлъчката; 
детоксикация на организма; нарушен 
липиден баланс; повишен холестерол; 
проблеми в храносмилателната система. 

Бял трън + Артишок 
30 таблетки 

Стара цена: 

2300
лв

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

Леверен
30 таблетки

Pharm LAB препоръчва при: 

Стара цена: 

1250
лв

Урокеър хърбъл 
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

Червена боровинка 
90 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7490
лв

Vitar препоръчва: 
проблеми с пикочните пътища и функцията на 
бъбреците; цистит, парене и болка при уриниране; 
възпалителни процеси причинени от различни 
микроорганизми; подпомагат излъчването на 
пикочна киселина и разтварянето на бъбречни 
камъни. 
Съдържа: канадска червена боровинка, мечо 
грозде, бяла бреза.

МАКСИ 
Червена боровинка 
30 капсули - 2 броя

Стара цена: 

2780
лв



 

5595
лв

ПРОМО цена:

3081930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

 

5775
лв

ПРОМО цена:

3051930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2475
лв

3051950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

4125
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

7990
лв

3081950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3995
лв

ПРОМО цена:

 

2085
лв

ПРОМО цена:

30352230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

  

4195
лв

ПРОМО цена:

3080240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

 

2390
лв

ПРОМО цена:

3092820код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Ваканция в планината - 
нужни са здрави кости и стави!
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1830
лв

ПРОМО цена:

3071120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3071150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1145
лв

ПРОМО цена:

Колаген форте + 
60 капсули

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

Vitar препоръчва при:Стара цена: 

2290
лв

Колаген плюс 
на прах - 475 гр

Sanct Bernhard препоръчва при: проблеми 
и болки в костите ставите и сухожилията; 
остеопороза; кожни алергии; за здрави нокти и 
коса; за блестяща кожа и забавяне на процесите 
на стареене; за еластичност на кръвоносните 
съдове; за здрави очи; при парадонтоза, 
дерматози, кожни алергии. Съдържа 
колагенов хидролизат, калций, магнезий, вит. С.

Стара цена: 

8250
лв

артрози; остеопороза; артрити; дископатия; 
спондилози; ишиас; болки; остри и хронични 
болки в ставите; скованост и възпаление на 
колената и пръстите; навяхвания; изкълч-
вания; фрактури; ошипяване. Съдържа:  
глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат, 
метилсулфонилметан, колаген, хиалуронова 
киселина, ликопен, витамин С, витамин D3.

Dr.Nature препоръчва при:

Джойнт Протект - 946 мл
Течна формула с 

богат състав 
за максимален ефект.

Артростав 
30 таблетки - 2 броя

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

Стара цена: 

2980
лв

Хондроитин  
60 таблетки

OstroVit препоръчва при: 
болки, скованост, проблеми със 
ставите и сухожилията;
дегенеративни заболявания на 
ставите;
артрози, артрити, остеоартрити;
натоварвания на ставите.

Стара цена: 

2990
лв Dr.Nature препоръчва при: 

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

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

Коралов калций 
комплекс с витамини и 
минерали - 946 мл

Стара цена: 

6990
лв



 

960
лв

ПРОМО цена:

51308240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Охлаждащ гел 
250 мл - 2 броя

За охлаждане и освежаване. За сваляне 
на температурата при настинки и преумора. 
При главоболие, мускулни и ставни болки, 
тежки физически натоварвания, навяхвания, 
натъртвания, отоци, болки в ставите и 
мускулите. 
Активни съставки: масло от евкалипт, 
камфор, ментол, глицерин. Без парабени.

Стара цена: 

1600
лв

 

695
лв

ПРОМО цена:

5121030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

 

2070
лв

ПРОМО цена:

5010140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв
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1260
лв

ПРОМО цена:

5120930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Стара цена: 

1800
лв

5120950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:

Масло със 
110 билки - 100 мл

Средство за освежаване и масаж на цялото тяло. 
Изключително ефективно  при главоболие. 
Подходящо е за витализиране преди и след 
спортни занимания, туризъм и дълги пътувания. 
При болки и преумора, при възпаление на 
мускулите и ставите. Подходящо е  също така 
за уморени крака и за ежедневна хигиена на 
устната кухина. Достатъчни са само 3-5 капки.

 

1155
лв

ПРОМО цена:

5120630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Крем с мас от 
мурмел и алпийски 
клек - 250 мл 

Старинна рецепта с успокояващо и подо-
бряващо кръвообращението действие. 
Помага при: ревматизъм, артрит, артроза, 
болки в коленете, кръста и гърба. Съдържа 
мас от мурмел, алпийски клек, камфор, 
ментол и глицерин. Помага на тялото да се 
възстанови бързо и подхранва кожата.

Стара цена: 

1650
лв

 

1110
лв

ПРОМО цена:

5135620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

5135650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

695
лв

ПРОМО цена:

Конски гел-балсам 
с люти чушки 500 мл

Изключително ефикасен при болезнени 
стави, спазми в мускулите и хронична болка 
в гърба. Също така помага при натъртвания, 
отоци, ревматизъм, наранявания и травми. 
Екстрактът от чили е забележително ефективен 
в борбата с болката поради своята активна 
съставка капсаицин - при артрит, мускулни 
крампи или дори невропатична болка.

Уникална старинна 
рецепта с 10 алпийски 

билки и екстракт от чили!
Стара цена: 

1390
лв

 

1085
лв

ПРОМО цена:

5130330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
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

Терапевтичен 
загряващ гел-
балсам с дяволски 
нокът - 200 мл

Унгвент-балсам 
с арника - 250 мл 

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

Стара цена: 

990
лв

 

1735
лв

ПРОМО цена:

5132040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Крем-балсам 
с глюкозамин - 250 мл

Има успокояващ и дълбоко проникващ 
ефект, и е подходящ за ежедневна грижа 
при болки в различни части на тялото: кръст, 
гръб, врат, лакти, рамене, колене и др.,  като 
има противовъзпалителен и антисептичен 
ефект. Активни съставки: Глюкозамин фосфат, 
глицерин, екстракт от евкалипт, масло от 
сибирска ела, камфор. Без парабени. 

Стара цена: 

2890
лв

Стара цена: 

3450
лв

Загряващата  терапия се използва за 
превенция на хроничната болка,  като бързо 
намалява болката в мястото на нанасяне, 
поддържа чувството за релаксация 
на мускулите и ставите и подпомага 
кръвообращението при болки в ставите 
и опорно-двигателния апарат, болки в 
гърба и кръста; хронични оплаквания като 
артрит, артроза, ревматизъм и др. 



 

4025
лв

ПРОМО цена:

3042430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1725
лв

3042450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2875
лв

ПРОМО цена:

 

5455
лв

ПРОМО цена:

3046230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2335
лв

3046250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3895
лв

ПРОМО цена:

 

2730
лв

ПРОМО цена:

3044840код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1820
лв

 

4495
лв

ПРОМО цена:

3048940код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2995
лв

 

3190
лв

ПРОМО цена:

30286002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3190
лв

 

1245
лв

ПРОМО цена:

30710230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

 

3600
лв

ПРОМО цена:

3023640код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

 

1000
лв

ПРОМО цена:

3035320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв
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Канела с хром и 
цинк - 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5750
лв

нарушения във въглехидратната обмяна; 
диабет и преддиабетно състояние; забавен 
метаболизъм; повишени нива на холестерола 
и триглицеридите; нездравословно хранене; 
наднормено тегло.

глюкозин 
30 таблетки 

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

1250
лв

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

ВСAА - Аминокиселини 
с разклонени вериги
100 таблетки

Стара цена: 

6000
лв

Акнестоп  
30 капсули - 2 броя

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

Стара цена: 

1780
лв

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

Арганово масло 
150 капсули 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7490
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
недостиг на всички витамини от група В 
и витамините А, С и Е; недостиг на ценни 
аминокиселини, минерали и микроелементи; 
подобряване на редица кожни проблеми 
- акне, екземи, себорея и др.; за гладка и 
еластична кожа; за блестяща и мека коса; 
слаба и изтощена коса и пърхот; за здрави 
блестящи нокти.

Бирена мая + 
Витамини  
500 таблетки

Стара цена: 

4550
лв

Специална формула на Equilibra за 
здрава и перфектна кожа. Подкрепя 
съединителната тъкан и нормалната 
пигментация. Защитава от оксидантен 
стрес, забавя процесите на стареене. 
Поддържа естествения скелет и 
хидратация на кожата, подпомага 
заглаждането на бръчки.

Колаген бюти  
10 сашета - 2 броя

Стара цена: 

6380
лв

броя 
на цената 

на един2 

CLA - Капсули за 
отслабване 
 120 капсули

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

Стара цена: 

7790
лв

Всяка таблетка съдържа сухи екстракти от: 
листа на гимнема силвестре - 100 mg 
(стандартизиран екстракт 25%); листа на бяла 
черница - 80 mg; канела - 40 mg; цинк - 7,5mg; 
витамин В6 - 1,4 mg.



 

765
лв

ПРОМО цена:

8631130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

 

2635
лв

ПРОМО цена:

3048140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1755
лв

 

5145
лв

ПРОМО цена:

3050650код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3061130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

 

6990
лв

ПРОМО цена:

30806002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6990
лв

 

3900
лв

ПРОМО цена:

30220230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1680
лв

30220002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2790
лв

ПРОМО цена:

 

1665
лв

ПРОМО цена:

30117230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

30117002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

 

1290
лв

ПРОМО цена:

5131540код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
лв
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наднормено тегло, затлъстяване; повишен 
холестерол и триглицериди; повишена кръвна 
захар; диабет; хипертония; заболявания на 
сърдечно-съдовата система.

гарциния (Garcinia) 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

Зелено кафе 
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
лица контролиращи теглото си; ефективно 
изгаряне на мазнините; подобряване 
качеството на кожата; регулиране 
липидния баланс и нивата на кръвната 
захар. 

Стара цена: 

10290
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Ябълков оцет 
120 таблетки

прочистване на организма; здравословно 
отслабване; забавен метаболизъм; повишено 
съдържание на мазнини в кръвта; повишен 
холестерол и висока кръвна захар; разширени 
вени; артрит, ревматизъм; за регулиране 
на телесното тегло и храносмилането; за 
детоксикация на организма.

Стара цена: 

4390
лв

Хитозан 1000 
40 каспули - 2 броя

Equilibra препоръчва при: 
лица, контролиращи теглото си; за контрол на 
апетита; намаляване натрупването на маз-
нини; ефективно подпомага за изхвърлянето 
на токсини и шлаки от организма; при 
повишено кръвно налягане (особено 
предизвикано от прекомерна употреба на 
сол); повишен холестерол.

Стара цена: 

5580
лв

Подходящо за частите на тялото, склонни 
към портокалова кожа. Етеричните масла 
от кипарис, хвойна и лавандула подобряват 
микроциркулацията, предотвратяват зас-
тоя на лимфа и ускоряват метаболизма, 
подпомагайки борбата с целулита. Намаляват 
задържането на течности и образуването на 
стрии. 

Антицелутитно 
масажно масло  
200 мл 

Стара цена: 

1090
лв

В основата на този крем влизат: етерично-
маслени съставки от три растения от рода 
на чаеното дърво. Етеричните масла на тези 
растения лесно проникват през кожата, 
стимулират циркулацията на лимфата и 
кръвта, активират метаболизма, подпомагат 
за изхвърляне на отделените от клетките 
токсини.

Антицелулитен 
крем - 250 мл

Стара цена: 

2150
лв

Малинови кетони 
комплекс 946 мл 
2 броя

Стара цена: 

13980
лв

здравословна редукция на телесното тегло;
ефективно оформяне на фигурата в областта 
на корема, ханша и бедрата. Малиновите 
кетони директно влияят на изгарянето 
на излишните мазнини, като стимулират 
секрецията на aдипонектин – естествен 
хормон, регулиращ множество метаболитни 
процеси в организма и най-вече влияещ 
върху разграждането на мастните киселини и 
контрола на нивата на кръвната захар.

Dr.Nature препоръчва при: 

броя 
на цената 

на един2 

Златно чудо N14 
50 мл капки - 2 броя

Стара цена: 

2380
лв наднормено тегло;

забавен метаболизъм;
трудно контролиране на телесното тегло;
за идеална фигура в проблемните зони 
(ханш, бедра, талия и корем). 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:



 

1890
лв

ПРОМО цена:

50106230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

810
лв

50106002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1350
лв

ПРОМО цена:

 

2085
лв

ПРОМО цена:

51321230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

51321002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

 

1490
лв

ПРОМО цена:

51351002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1490
лв

 

710
лв

ПРОМО цена:

3004020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

 

1590
лв

ПРОМО цена:

51111002 код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв

 

2070
лв

ПРОМО цена:

9205340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

 

1190
лв

ПРОМО цена:

51309240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

790
лв

Грижа за 
кожата с 

природни 
съставки!
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Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
100 мл - 2 броя

Подхранва и предпазва. Дерматологично 
тестван. С доказана грижа при: акне, малки 
пъпчици, дерматити, алергии, различни 
херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, 
ухапвания от насекоми, ожулвания и 
раздразнения, гъбички по кожата, грижа за 
интимните зони.

Стара цена: 

2700
лв

гел-балсам с алое 
вера 250 мл - 2 броя

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

Стара цена: 

1980
лв

Мултиактивно 
дермо масло 100 мл

СУПЕР ХИТ! Край на стриите,  белезите, петната 
и сухата кожа! Съставки: масла от семена на 
ливадина, арган, сладък бадем, гроздови 
семки; витамин Е. Не съдържа парабени, 
парафинни масла, минерални масла. 
Деликатно ароматизирано, без алергени. 

С 99% натурални съставки!Стара цена: 

3450
лв

Родопско чудо 50 мл

Съхранената от столетия стара българска 
рецепта Ви дава възможност да се избавите 
от: екзема и псориазис; гъбични заболявания; 
сърбежи; напукани пети и ръце; рани от 
изгаряне, порязване, следоперативни 
рани, декубитални рани; пърхот, косопад; 
разширени вени; синузит; хемороиди; 
шипове.

Стара цена: 

890
лв

Крем за ръце 
с макадамия
250 мл - 2 броя

Възстановява жизнеността на кожата на 
ръцете като я прави мека, еластична. Маслото 
притежава успокояващо, омекотяващо, 
антибактериално и антиоксидантно действие. 
Масло от шеа е богато на незаменимите за 
кожата витамин А, Е и мастни киселини. 
Глицеринът и уреата са с омекотяващо 
действие. Попива бързо.

Стара цена: 

2980
лв

броя 
на цената 

на един2 

Крем със секрет 
от охлюв 150 мл  
2 броя

Благодарение на своя широк набор от активни 
съставки (секрет от охлюв (helix aspersa 
muller), глюкозаминогликани, глицерин, 
алантоин, хидролизиран колаген) кремът 
подпомага пълното обновяване на кожата, 
подсилва естествените й функции и има 
регенеративен ефект. 

Стара цена: 

2980
лв

Крем със соли  
от Мъртво море 
250 мл - 2 броя

За лице - подходящ за всеки тип кожа.  
Препоръчва се при чувствителната кожа 
и акне. Поддържа минерални баланс и 
микроциркулацията на кожата. Хидратира 
и подобрява еластичността на кожата. 
Съдържа соли от Мъртво море, масло от 
авокадо, пшенични кълнове.

Стара цена: 

3180
лв

броя 
на цената 

на един2 



  

1600
лв

ПРОМО цена:

8422630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

 

Стара цена: 

950
лв

 

665
лв

ПРОМО цена:

8421830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

285
лв

Стара цена: 

950
лв

 

3785
лв

ПРОМО цена:

8422678код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3785
лв

Стара цена: 

7570
лв

 

1115
лв

ПРОМО цена:

8422930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв
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Деликатен и освежаващ гел за всеки тип кожа.  
Не изисква измиване. Овлажнява кожата. 
Успокоява раздразненията и омекотява. 
Формата на мицела-рен гел е много ефективен 
начин за почистване и измиване на различен 
тип грим.

Мицеларен гел 3 в 1 
с метличина 
и пантенол 100 мл 

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

Мицеларен разтвор 
3 в 1 с алое и 
пантенол 100 мл 665

лв

ПРОМО цена:

8421930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

285
лв

За чувствителна кожа, склонна към раздраз-
нения, причинени от влиянието на вредни 
външни фактори, особено UV радиация и 
дразнещи детергенти. Активно и дълбоко 
овлажнява. Намалява зачервяванията, 
омекотява и изглажда.

Vis Plantis Успокояващ 
дневен крем за 
чувствителна кожа 50 мл

Стара цена: 

2290
лв

Vis Plantis Успокояващ 
нощен крем за 
чувствителна кожа 50 мл

За чувствителна кожа, склонна към раздраз-
нения, причинени от влиянието на вредни 
външни фактори, особено UV радиация и 
дразнещи детергенти. Дълбоко подхранва и 
подсилва действието на дневния крем.

1600
лв

ПРОМО цена:

8422730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

2290
лв

За чувствителна кожа, склонна към 
раздразнения, причинени от влиянието на 
вредни външни фактори, особено UV радиация 
и дразнещи детергенти. С още по-активно 
действие - да се нанася преди дневния и 
нощния крем.

Vis Plantis Успокояващ 
серум за чувствителна 
кожа 30 мл 2095

лв

ПРОМО цена:

8422830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

Vis Plantis Деликатен 
гел за почистване на 
чувствителна кожа 300 мл

За почистване на чувствителна кожа, склонна 
към раздразнения, причинени от влиянието 
на вредни външни фактори, особено UV 
радиация и дразнещи детергенти. 

Стара цена: 

1590
лв

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

Серията се препоръчва за: чувствителна кожа, склонна към раздразнения, причинени 
от влиянието на вредни външни фактори, особено UV радиация и дразнещи детергенти. 
Активно и дълбоко овлажнява. Намалява зачервяванията, омекотява и изглажда. Тествана 
под наблюдението на дерматолози върху група от хора с чувствителна кожа. Екстрактът 
от овес  e признат по целия свят като средство против раздразнения. Физиологично и 
противоалергично действие, стимулира клетъчното обновяване, успокоява раздразненията. 
Екстрактът от синя метличина е с успокояващи и изглаждащи свойства, успешно се бори 
със свободните радикали. Има стягащо и омекотяващо действие. Свива и укрепва капилярите. 
Допълнителни активни съставки: масла от маслина, роза, шеа и лен; витамин Е; глицерин; 
алантоин. Аромати, без алергени. Не съдържа парабени.

 -50% 
за комплекта



16.01.-31.01.2019

NEURO HIALURON Овлажняващ 
крем-концентрат 

за лице ден & нощ 40+ 50 мл    

NEURO HIALURON 
Лифт крем-концентрат 

за лице ден & нощ 50+ 50 мл    

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

с -50% намаление    

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

с -50% намаление    

NEURO HIALURON                                            
Серум за лице ден&нощ 30 мл                                                     

NEURO Овлажняваща 
мицеларна вода 500 мл                  

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

Невро-клетъчно
подмладяване!

NEURO HIALURON                                            
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2415
лв

ПРОМО цена:

9110130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

3450
лв

2235
лв

ПРОМО цена:

9114030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

1645
лв

ПРОМО цена:

9111030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

705
лв

Стара цена: 

2350
лв

2235
лв

ПРОМО цена:

9115030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

4495
лв

ПРОМО цена:

911403код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

Стара цена: 

8990
лв 4495

лв

ПРОМО цена:

911503код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

Стара цена: 

8990
лв

 -50% 
за комплекта

 -50% 
за комплекта



PF Ултра-овлажняваща 
гелообразна маска с мезотера-
певтичен ефект 2 x 5 г - 2 броя

PF Почистваща и изглаждаща 
маска с детоксикиращ ефект 

2 x 5 г - 2 броя

PF Едрозърнест пилинг с 
ефект на диамантено микро-
дермабразио 2 x 5 г - 2 броя

PF Дълбоко хидратираща 
Peel Off (отлепваща се) 

маска 2 х 5 г - 2 броя

PF 2-фазна терапия - 
едрозърнест пилинг 

+ зелена глина - 2 х 5 г - 2 броя

917_ _220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1100
лв 880

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

220
лв

За 2 броя 
-20%

01 05 08
За всички типове кожа, в 
това число чувствителна. 

За комбинирана, мазна, 
чувствителна и проблемна кожа. 

За комбинирана, мазна и 
проблемна кожа.

За всички типове кожа, в 
това число чувствителна. 

09
За мазна, комбинирана, 
чувствителна и склонна 

към акне кожа.

PF Дълбоко почистваща 
Peel Off (отлепваща се) 

маска 2 х 5 г - 2 броя

10 16

PF 2-фазна терапия - 
ензимен пилинг + бяла 

глина  2 х 5 г - 2 броя

За суха и чувствителна 
кожа, склонна към зачер-

вяване. Всяка възраст.

17
За комбинирана и мазна 

кожа. Всяка възраст.
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917_ _220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

900
лв 720

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

180
лв

За 2 броя 
-20%

2 еднакви маски с 
20% отстъпка

01

02

03

Light Beige
(Светло бежов)

Medium Beige
(Медиум бежов)

Dark Beige
(Тъмно бежов)

Фон дьо тен - 30 мл

1910
лв

ПРОМО цена:

710 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Стара цена: 

2390
лв

Всички продукти от серията 

с 20% намаление!

Естествен грим от природата. 
До 100% натурални съставки.

Подходящи за чувствителна кожа.
Дерматологично тествани.

Хипоалергенни.
Не съдъжат: 

парабени, силикони, парафинни масла, 
PEG, изкуствени оцветители.

Спирала за обем - черна 12 мл

1800
лв

ПРОМО цена:

7190020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

Продуктите на снимките са само част 
от серията. За информация за всички 
артикули попитайте своя консултант 

за Каталог LOVE’S NATURE!!!

За всеки 2 едновременно 
закупени продукта от 

серията получавате 
подарък - Хидратиращ 

крем за лице с Алое 
Вера 30 мл (код: 71000).

ПОДАРЪК 
гланц за устни 3 мл 

White floral
(Перлено бял)

Rose bronze
(Розов бронз)
Rose orchid
(Розова орхидея)
Red cherry
(Вишнево червен)

01

02

03

04

1720
лв

ПРОМО цена:

720 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Стара цена: 

2150
лв



Scin Clinic Professional 
Подмладяваща революция!

Серия SCP с биомиметични пептиди и 
хиалуронова киселина - 3 продукта: 
крем, серум и тоник с -50% намаление

Тоникът ефективно почиства и освежава кожата. Леко и постепенно ексфолира мъртвите клетки, 
изглажда бръчките, подобрява структурата и плътността на кожата и стимулира клетките 
да се регенерират, без да дразни. Интензивно хидратира и професионално подготвя кожата 
за нанасяне на крем или серум. Намалява зачервяването и придава блясък. Не изсушава, а 
възстановява кожата, с рН 5.5. Кремът и серумът ефективно повишават качеството на кожата - 
подобряват стегнатостта, еластичността, хидрата-цията, текстурата и цвета. Ефективно потискат 
появата на бръчки, подпомагат бързото оздравяване на кожата след естетични или медицински 
процедури, перфектно изглаждат кожата и придават блясък.
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2300
лв

ПРОМО цена:

9190130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

  

1320
лв

ПРОМО цена:

9190320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

330
лв

SCP Крем за лице 
с биомиметични 
пептиди и хиалуронова 
киселина 50 мл

Ефективно повишава качеството на кожата - 
подобрява стегнатостта, еластичността, хидра-
тацията, текстурата и цвета. Той ефективно 
потиска появата на бръчки, подпомага бързото 
оздравяване на кожата след естетични или 
медицински процедури, перфектно изглажда 
кожата и придава блясък.

SCP Серум за лице 
с биомиметични 
пептиди и хиалуронова 
киселина 30 мл

Ефективно повишава качеството на кожата: 
подобрява стегнатостта, еластичността, хид-
ратацията, текстурата и цвета. Eфективно 
потиска появата на бръчки, перфектно 
изглажда кожата и придава блясък. С високо 
съдържание на активни съставки.

Ефективно почиства и освежава кожата. Леко 
и постепенно ексфолира мъртвите клетки, 
изглажда бръчките, подобрява структурата и 
плътността на кожата и стимулира клетките 
да се регенерират, без да дразни. Интензивно 
хидратира и професионално подготвя кожата 
за нанасяне на крем или серум. 

SCP Тоник 
за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 
200 мл

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

9190230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

Стара цена: 

1650
лв

4115
лв

ПРОМО цена:

919013код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4115
лвСтара цена: 

8230
лв

Освежаваща маска - почист-
ва и подхранва кожата 
1-2 пъти седмично. С алое 
вера (40%), зелена глина, 
масло от ядки на андироба, 
хиалуронова киселина, 
бадемово масло, сок от 
краставица, витамин Е. 
Не съдържа минерални и 
парафинни масла, силикони, 
парабени, PEG, оцветители, 

Почистваща маска за лице 
с алое вера - 2 x 7,5 мл - 2 броя

720
лв

ПРОМО цена:

92101220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

900
лв

източници на формалдехид. 

92101240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

540
лв

ПРОМО цена:

Получено чрез студено пресоване. 
Подхранващо, подобряващо елас-
тичността и защитно масло за 
лице и тяло - 100% бадемово 
масло. Хидратира в дълбочина, 
без да омазнява. Подпомага 
за превенция на стрии при 
бременност или бързо 
отслабване. Идеална основа за 
масаж. Не съдържа минерални 
масла, парабени, оцветители и 
ароматизатори.

Чисто бадемово масло - 250 мл

1990
лв

ПРОМО цена:

9209320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

9209350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1245
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2490
лв

2995
лв

ПРОМО цена:

9204940код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Осигурява незабавен 
изглаждащ ефект, помага 
бръчките да станат по-
малко видими, като 
киселината с високото 
молекулно тегло има 
изглаждащо действие 
на повърхността, а тази 
с ниското - действа в 
дълбочина, допълвайки 
функцията на колагена. Не 
съдържа вода, парфюм и 
консерванти. 

Капсули с хиалуронова киселина
 за лице - 28 бр.

Стара цена: 

4990
лв

Fresh Juice
Ароматна и освежаваща грижа под душа!

 -50% 
за комплекта



Хидратиращ душ гел 
с алое вера - 250 мл

Специална формула за 
гладка и хиратирана кожа 
с 20% алое вера и соли от 
Мъртво море! Деликатен 
душ гел с кремообразна 
формула, идеален за 
употреба от цялото 
семейство. Не съдържа: 
парабени, SLES и SLS. 
Деликатно парфюмиран, 
без алергени. 

825
лв

ПРОМО цена:

9200450код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

825
лв

Стара цена: 

1650
лв

Хидратиращ душ гел с 
маракуя и магнолия 
500 мл

Омекотяващ душ гел 
гел с пъпеш и лимон  
500 мл

Енергизиращ душ гел 
с мандарина и авапухи 
500 мл

Fresh Juice
Ароматна и освежаваща грижа под душа!
Fresh Juice е серия подхранващи и хидратиращи душ 
гелове. При взимане на душ или вана нежната кремообразна 
консистенция обгръща тялото както с познати, така и 
с екзотични аромати на плодове, масла и подправки. 
Активните съставки действат не само на обонянието, но 
също така почистват, подхранват, тонизират, регенерират 
и подмладяват кожата, като възстановяват повърхностния 
слой при прекалено суха кожа! Освен основните 2 активни 
съставки, всеки душ гел съдържа още Комплекс от 
витамини и масла: витамин В3 и витамин Е, пантенол, 
биотин, млечни киселини, масло от фъстъци, масло от 
слънчогледови семки, вода от хамамелис, вода от цветове 
на арника. 550

лв

ПРОМО цена:

8410_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Стара цена: 

690
лв

765

Ексфолиант за тяло с арганово масло  и 
смокиня - 300 мл

945
лв

ПРОМО цена:

8632250код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

945
лв

23

Освежаваща 
грижа!

Съдържа натурални солни и захарни кристали. 
Аргановото масло има свойството да овлажнява и 
подхранва кожата, като й помага да запази своята 
младост, изпълвайки я с жизненост и енергия. 
Екстрактът от смокиня й придава мекота.

Стара цена: 

1890
лв

5130120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

800
лв 640

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 51301002код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

800
лв

За 2 броя 
-50%

Балсам за втвърдена кожа - 250 мл

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, анти-
бактериалното, антивирусното и антигъбичното действие на 
чаеното дърво.

Активни съставки: екстракт от чаено дърво, урея. Без парабени.

броя 
на цената 

на един2 



Продуктите от серията съдържат Pro-Ceratin Complex - кератин, арги-
нин и колаген. Реструктурират косата отвътре навън, подсилват я и я 
правят по-еластична, намаляват заплитането и чупенето на косъма. 
Pro-Ceratin Complex - кератин, аргинин и колаген. Кератинът е основен 
структурен компонент на косата, който прониква, изпълва увредените 
зони и възстановява косата отвътре, което я прави еластична, гладка и 
лъскава. Предпазва я от вредното действие на околната среда. Покрива 
косъма с незабележим защитен филм. Аргининът е аминокиселина, 
която укрепва и тонизира косата. Стимулира растежа на здрава и силна 
коса. Колагенът осигурява невидим слой, който укрепва, защитава и 
възстановява косата. 

Dr.Sante
За прекрасна и жизнена коса!

Комплект Dr.Sante за реструктуриране на косата 5 
продукта: шампоан, балсам, маска, спрей и серум 
с 40% намаление

Фантастичен комплект за реструктуриране и под-
държане на жизнена коса. Възстановява косата 
отвътре, което я прави еластична, гладка и лъскава. Не 
съдържа парабени. Подходящ за мъже и жени.

Реструктуриращ шампоан 
за коса с кератин 250 мл
Ефективно почиства и възстановява косата, особено 
слабата и изтощена коса. Не съдържа SLES, SLS и 
парабени. 

Реструктуриращ балсам 
за коса с кератин 200 мл
Реструктурира косъма, като го прави гладък, мек 
и еластичен, намалява значително заплитането и 
чупенето. Не съдържа парабени и минерални масла. 

Реструктурираща маска за коса 
с кератин 300 мл
Реструктурира косъма, улеснява разресването 
на косата, подсилва я и я прави по-еластична 
и намалява заплитането и чупенето на косъма.  
Не съдържа парабени и минерални масла.

Реструктуриращ спрей 
за коса с кератин 150 мл
Реструктурира косъма, улеснява разресването на 
косата, подсилва я и я прави по-еластична и намалява 
заплитането и чупенето на косъма. Не съдържа 
парабени и минерални масла.

Реструктуриращ серум 
за коса с кератин 50 мл
Реструктурира косъма, улеснява разресването на 
косата, подсилва я и я прави по-еластична и намалява 
заплитането и чупенето на косъма. Не съдържа 
парабени и минерални масла.
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760
лв

ПРОМО цена:

8441220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8441320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1295
лв

ПРОМО цена:

8441430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
лв

Стара цена: 

1850
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

3330
лв

ПРОМО цена:

8441005код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2220
лв

Стара цена: 

5550
лв

 -40% 
за комплекта



  

За боядисана коса!O’Herbal

Шампоан 
за боядисана 
коса - 500 мл

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

Балсам 
за боядисана 
коса - 500 мл

Маска 
за боядисана 
коса - 500 мл

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

1325
лв

ПРОМО цена:

8430330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

 -50% 
за комплекта

2965
лв

ПРОМО цена:

843031код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

За суха и изтощена коса!O’Herbal

Съдържат екстракт от лен, маслиново масло и млечни протеини. 
Шампоанът нежно почиства сухата и изтощена коса, прави я 
копринено мека и възстановява блясъка й. Балсамът и маската 
улесняват разресването на сухата и изтощена коса. При редовна 
употреба косата става копринено мека и възстановява блясъка си. 
Не съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени оцветители. 

Комплект O’Herbal за суха и изтощена коса:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление

1325
лв

ПРОМО цена:

8430130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8430830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431530код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

2965
лв

ПРОМО цена:

843011код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв
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Шампоан за суха 
и изтощена коса 
500 мл

Балсам за суха 
и изтощена коса 
500 мл

Маска за суха 
и изтощена коса 
500 мл

 -50% 
за комплекта



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.

1

Грижа за интимната 
хигиената!

2

3090_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 броя 
-20% 3090_230код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1385

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

595
лв

За 2 броя 
-30% 3090320код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1190
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

240
лв

За 1 броя 
-20% 30903230код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2380
лв 1665

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

715
лв

За 2 броя 
-30%

Нежна грижа за ежедневна 
интимна хигиена с усещане 
за комфорт и свежест. 
Екстрактът от лайка и алое 
има антибактериално и 
п р о т и в о в ъ з п а л и т е л н о 
действие, както и 
свойството да успокоява 
раздразненията. Алантоинът 
подпомага възстановяването 
на лигавицата.

Интимен гел с лайка и алое 
за чувствителна кожа 370 мл 

Нежна грижа за ежедневна 
интимна хигиена с усещане 
за комфорт и свежест. 
Има нормализиращ 
ефект за комфорта 
на интимните части, 
благодарение чаеното 
дърво и невена, известни 
с противовъзпалителните  
и антимикотичните си 
свойства. 

Нормализиращ интимен гел
 с невен и чаено дърво 370 мл 

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

Успокояващ интимен гел 
с градински чай и алантоин 370 мл 

8640_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 броя 
-20% 8640_240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%
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Деликатни интимни кърпички 
с алое вера - 12 броя
Произведени са от мека, гладка и плътна тъкан, 100% биоразградима в тоалетните. Предлагат хигиена и 
комфорт и извън дома, при пълно зачитане на физиологията на третираните зони, без нужда от изплакване. 
Изключителните свойства на алоето, използвано в голямо количество (20%), го правят деликатен продукт, 
особено подходящ за почистване на външните лигавици дори и по време на специални периоди (месечен 
цикъл, менопауза) или при специални условия (басейн, плаж).

625
лв

ПРОМО цена:

9209630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

265
лв

Стара цена: 

890
лв

1 2 3



Ежедневни 
дамски превръзки   
SHUYA 30 броя

 

1185
лв

ПРОМО цена:

90120120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

90120150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

740
лв

ПРОМО цена:

 

 

1045
лв

ПРОМО цена:

9205230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

 

690
лв

ПРОМО цена:

90200002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв
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UB Parfums Дамски 
аромат - 50 мл (22%) 

UB Parfums Мъжки 
аромат - 50 мл (18%) 

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. 

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

Паста за зъби Dr. Silver
+ Четка за зъби 
Nano Gold

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие на 

наносреброто и нанозлатото, както и с 
противовъзпалителното действие на алое 

вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1480
лв

1185
лв

ПРОМО цена:

90121120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

90121150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

740
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver
+ Четка за зъби 
Nano Silver

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на наносреброто, както и с 
противовъзпалителното действие на алое 

вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1480
лв

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

С вкус на лимон! Съдържа сребърни йони и 
ксилитол - натурален продукт с иновативни 
ингредиенти. Почиства, заздравява и 
избелва. Гарантира комплексна грижа за 
зъбите и устната кухина. 
Не съдържа вредни химически компо-
ненти, изкуствени оцветители или аромати.

Стара цена: 

1380
лв

броя 
на цената 

на един2 

Алое вера Део Стик 
50 мл

Стара цена: 

1490
лв

Съдържа нова „интелигентна“ естествена молекула, 
която прекъсва веригата на потта и предотвратява 
образуването на неприятна миризма, когато е 
необходимо. Заедно с успокояващите свойства на 
алоето, прави продукта нежен освежител за мъже и 
жени. Не оставя петна по дрехите.  
Не съдържа парабени, парафинни масла, SLS , 
SLES, алуминиев хлорид, газ и алкохол. С лек унисекс 
аромат, без алергени. 

79_ _ _5020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв 2390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

600
лв

За 1 броя 
-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 броя 
-20%

  79 _ _ _40код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

5980
лв 3590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2390
лв

За 2 броя 
-40%

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. 



 

2100
лв

ПРОМО цена:

25109230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

25109002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1500
лв

ПРОМО цена:

 

1310
лв

ПРОМО цена:

20312240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

870
лв

 

945
лв

ПРОМО цена:

2031630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

 

1950
лв

ПРОМО цена:

2043440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1300
лв

Стара цена: 

3250
лв

 

10495
лв

ПРОМО цена:

24301код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6995
лв

 

540
лв

ПРОМО цена:

20029240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

 

3590
лв

ПРОМО цена:

2010120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

Стара цена: 

4490
лв

 

 КОМПЛЕКТ 
VOLCANO ZAPPER
+ Царски билки 
Detoxin 250 мл VOLCANO Zapper е цифрово електронно 

устройство, което убива болестотворни 
паразити, бактерии, вируси и гъбички чрез 
електромагнитни вълни без използване на 

медикаментозни средства. За постигане 
на максимален ефект се комбинира 
с  Царски Билки Детоксин, който е за 
подпомагане на организма в процеса на 
освобождаване на натрупваните токсини 
и предотвратяване повторно заразяване.

Стара цена: 

17490
лв

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

намалява токсичността на въздуха;
нормализира кръвното налягане;
намалява вероятността от тромбообразуване;
подобрява съня и премахва умората;
елиминира стреса и повишава 
работоспособността;
активира имунната система;
повишава качеството на въздуха и забавя 
стареенетo.

Съживява кислорода във въздуха, 
който дишаме!

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

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

Стара цена: 

3000
лв

2520620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 920

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

230
лв

За 1 броя 
-20%

25206240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1380

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

920
лв

За 2 броя 
-40%

Изключително фино тъканото влак-
но и специалния патентован метод 
на сплитане правят тази кърпа 

Универсална бамбукова кърпа 
8 слоя - 36 х 36 см

най-добрата сред бамбуковите кърпи за домакинството! За подсушаване, 
дезинфекциране и почистване на прозорци, кухненски плотове и шкафове, 
мивки, плочки, мебели, посуда, очила, екрани, подове и др.

Течен перилен препарат 
за блестящо бяло пране 
BIONUR - 1500 мл

Отстранява посивяването и връща първо-
началния бял цвят на прането. Може да се 
използва за машинно или ръчно пране. 

Стара цена: 

1350
лв

Eкологичен препарат 
за съдове BIONUR 
със сапунено орехче 
500 мл - 2 броя

Естествено природно средство за бързо и 
лесно отстраняване на мазнини и остатъци 
от храна, осигурява перфектна чистота с 
много добър полиращ ефект. Деликатен и 
неагресивен към ръцете. Изцяло натурален, 
естествен, екологично чист продукт - не 
съдържа фосфати, ензими, пенители, опти-
чески избелители или други химикали.

Стара цена: 

2180
лв

Универсален почистващ 
гел - 1000 мл

Незаменим за всяко домакинство. Бельо, 
вълнен текстил, кухненски прибори, съдове, 
всякакви домакински прибори и санитария 
се почистват с универсалния гел, независимо 
дали със студен или топъл разтвор. 

Dr. Silver гел за чисти 
ръце 50 мл - 2 броя

Бързо почиства и хигиенизира кожата на 
ръцете без измиване. Образува предпазен 
слой от сребърни йони върху ръцете и ги 
защитава дълготрайно от вируси и бактерии. 
Хидратира, омекотява и подхранва кожата на 
ръцете. Надеждна защита срещу повече от 
650 вида вируси и бактерии.

Стара цена: 

900
лв
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Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

Попитайте за каталога на Magnetix или го разгледайте на www.green-master.eu

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 501

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

10000
лв

ПРОМО цена:

10150130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4290
лв

10150150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

19 см
Стара цена: 

14290
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 504 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

10150430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

10150450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19 см
Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 437

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1437230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1437250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 507

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_150750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв
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- 21,5 см0
- 23 см1

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.

страници: 
от 16 до 31

страници: 
от 40 до 43

страници: 
от 56 до 59

1500          
S, M–L,  
XL–XXL, 
Cu**          
106 лв.

1951          
M–L,  
XL–XXL, 
Cu**          
140 лв.

1950          
M–L,  
XL–XXL, 
Cu**          
119 лв.

53 лв. 70 лв. 59.50 лв.

4721i 
33 лв. 

Корда Комплект от 6 цвята 
392*  13 лв.

4724i 
30 лв.

4725i 
30 лв.

4723i 
30 лв.

4659i 
33 лв.

6.50 лв.

15 лв.

15 лв.
15 лв.

16.50 лв.

16.50 лв.

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

- 19 см0
- 21 см1

1

 4625
16-22 Cu**
41 лв.

 4626
16-22 Cu**

50 лв.

 4627
16-22 Cu**

50 лв.

 4628
16-22 Cu**
43 лв.

25 лв. 20.50 лв.

21.50 лв.25 лв.



  

4015
лв

ПРОМО цена:

2002740код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2675
лв

  

1255
лв

ПРОМО цена:

2090340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Стара цена: 

2090
лв

 

1975
лв

ПРОМО цена:

2090240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

      

 

Биомагнитна 
постелка за стол

Продукт от ново поколение с биомагнитно поле, 
карбонова мрежа за защита от геопатогенни 
зони и специална мемори структура за идеален 
комфорт на тялото:
с биомагнитно въздействие и защита;
ускорява възстановяването на организма;
намалява умората и отпадналостта;
поддържа и възстановява костите и др.

16170
лв

ПРОМО цена:

2611230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6930
лв

Стара цена: 

23100
лв

2611250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

11550
лв

ПРОМО цена:

Магнетон БИО

Уред за нискочестотна импулсна магнито-
терапия - съвременен метод за физиотерапия, 
при който върху организма на човека се 
въздейства с постоянни или импулсни 
нискочестотни магнитни полета, оказващи 
седативно и болкоуспокояващо действие.

Стара цена: 

6690
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

2090140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
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

Турмалинова 
наколенка - 1 брой

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

Препоръчва се за подпомагане при: Стара цена: 

3290
лв

Турмалинов 
накитник - 1 брой

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

Одеяло от мерино-
сова вълна и памук 
140*200 см

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

26795
лв

ПРОМО цена:

2610230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

11485
лв

Стара цена: 

38280
лв

2610250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

19140
лв

ПРОМО цена:

Топ матрак от ме-
риносова вълна и 
памук - 90 х 200 см

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

20635
лв

ПРОМО цена:

2610130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

8845
лв

Стара цена: 

29480
лв

2610150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

14740
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
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 Кана Astra 
 с филтър Unimax

 Кана Atria 
 с филтър Classic

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

1 - бял
4 - син
5 - сив
6 - оранж
7 - мента

Нюансите на цветовете 
са примерни.

Изберете цвят:

2760
лв

ПРОМО цена:

2310_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

3030
лв

ПРОМО цена:

2330_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Стара цена: 

3790
лв

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:

Особено е подходящ, ако имате 
голямо семейство или ще 
посрещате гости. Устойчивото и 
незалепващо каменно покритие 
ще Ви позволи да сготвите бързо, в 
голямо количество и най-важното 
вкусна и здравословна храна за 
всички. Не съдържа PFOA. 

Дълбок тиган за 
готвене (Ø 28 см)  

Квадратен тиган 
със стъклен капак 
и капачка-дозатор 
(24 х 24 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. 

12595
лв

ПРОМО цена:

2251340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

8395
лв

Стара цена: 

20990
лв

9995
лв

ПРОМО цена:

2250550код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

9995
лв

Стара цена: 

19990
лв

1735
лв

ПРОМО цена:

3020240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

100%  кристална хималайска сол. Формирана преди 
повече от 250 милиона години дълбоко под хималайските 
планини и незасегната от човешката дейност и глобалното 
замърсяване. В нея се съдържат 84 природни минерала в 
съотношение идентично на съотношението им в клетъчната 
течност и кръвната плазма. Има противовъзпалително, 
антибактериално, противоалергично действие.

Кристална 
хималайска сол 2 кг

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Стара цена: 

2890
лв

1560
лв

ПРОМО цена:

3091120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
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.

Стара цена: 

1950
лв
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За контакти:
GM 09/19

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

Промоционалните предложения важат от 17.08. до 13.09.2019 или до изчерпване на количествата!32

Вземи талон, 
изтрий и спечели! ВАКАНЦИЯ С КЪСМЕТИ!

ВАКАНЦИЯ С КЪСМЕТИ
Период на кампанията: 17.08.-13.09.2019 г.
Всеки клиент, закупил съгласно условията продукт с Код 2 от настоящата брошура, получава 1 талон „Ваканция с късмети“, с което задължително печели един 
от 15-те хиляди подаръка от Грийн Мастър. Всеки клиент може да участва неограничен брой пъти като 1 талон се получава за всеки закупен съгласно условията 
продукт с Код 2. Видът на подаръка се установява с изтриване на маркираната част на талона. На всеки номер, указан под изтритата част, съотвества подарък. 
За поръчка на съответния подарък се използва кодът, посочен по-долу в скоби.

 Общи условия на Кампанията ВАКАНЦИЯ С КЪСМЕТИ
Организатор на Кампанията:  „Грийн Мастър Груп“ ООД, София, ул „Пиротска“№151, тел 02/8022641, www.green-master.eu.
Период на Кампанията: 17.08.-13.09.2019 г.
Право на участие имат всички клиенти на Грийн Мастър, които са закупили продукт/и с с Код 2 съгласно условията от настоящата 
брошура. Всеки клиент може да участва неограничен брой пъти съгласно общите условия на кампанията.
Продукти от актуална брошура може да се закупят или поръчат от наши представители или регионални партньори, или от 
Централен офис - гр.София, ул.Пиротска 151 съгласно условията, обявени в брошурата.
Клиентът получава 1 (един) талон за всеки закупен продукт съгласно условията на покупка на продукт с Код 2 от актуалната в 
периода брошура. При изтриване на маркираното поле на талона се установява номерът, който съответства на определените в 
Общите условия подаръци 
Клиентът получава указания подарък от мястото, където е направил покупка на продукти в срок до 14 дни. Подаръците са 
представени в сайта на компанията www.green-master.eu и в настоящата брошура
За да получи подарък клиентът трябва да предаде своя талон на представителя на компанията или регионалния партньор, или 
в Централен офис. Пълните условия на кампанията са публикувани в сайта: www.green-master.eu.

№ 1 Volcano Nutritional Extractor (2020000)
№ 2 Volcano Expert (2001400)
№ 3 Магнитна гривна VB SB 439 (10143900)
№ 4 Vis Plantis Комплект против бръчки със змийски пептиди (84204100) 
№ 5 Vis Plantis Комплект против бръчки с ретинол (84223100)
№ 6 Реструктуриращ и укрепващ шампоан - 250 мл (9210900)
№ 7 Селен плюс Цинк - 30 таблетки (3074700)
№ 8 гел против афти LIPS - 10 мл (5020500)
№ 9 Колаген актив терапи 20 сашета + 4 сашета ПОДАРЪК 
(3005600)
№10 Витамин C + Цинк - 20 разтворими таблетки + 4 таблетки 
ПОДАРЪК (3070500)
№ 11 Dr.Silver + Rose спрей - био розова вода със сребърни 
наночастици - 75 мл (2003000)
№ 12 Детска четка Nano Gold (9012300)
№ 13 Калций + Магнезий + Цинк + D3 + К1 - 30 таблетки (3070600)
№ 14 Паста за зъби Dr. Silver Homeopathy (9020000)
№ 15 Унгвент с екстракт от чаено дърво - 30 мл (5010500)
№ 16 Крем с колаген Sanct Bernhard (5030000)
№ 17 Крем за крака Green Pharmacy (8660000)
№ 18 Сапун Green Pharmacy (8680000)
№ 19 Abra Cadabra - Спрей за тоалетна - 60 мл (2045200)
№ 20 Слънцезащитен Алое Вера крем SPF 10 - 200 мл  
(9211500)
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