
Само на 11.09.2019г 
Насладете се на перфектната комбинация от змийски пептиди, масла от 

арган, памук и дамаска роза в кремовете Vis Plantis 
 

Направете поръчка за поне:  

 89лв,  
и получете подарък 

Vis Plantis Дневен крем против бръчки със змийски пептиди, 50 мл 

(при право се заявява  с код 8420400) 

или  

Vis Plantis Нощен крем против бръчки със змийски пептиди, 50 мл 

(при право се заявява с код 8420500) 
 

 139лв, 
и получете комплект подаръци 

Vis Plantis Дневен крем 50 мл + Vis Plantis Нощен крем  50 мл 

 

 

+ 
 

 

При право се поръчват с код 842045 
 

САМО на 11.09.2019г  
За всеки закупен продукт по Код 2 текущата брошура имате право да 

закупите 

 само за 4,90лв  
 

Комплект 1 

Балсам за кожа и дърво BIO-LederBalsam, 150 мл + 

Универсален почистващ камък BIONUR 

Код за поръчка 20307905 

 

 
 

Комплект 2 

Фирмена чанта „Грийн Мастър“ + 

Крем с колаген от Sanct Bernhard 

Код за поръчка 9050300 

 

На 11.09 поръчки през Регионален партньор се приемат до 15ч 

Снимките са илюстративни 

https://www.green-master.eu/products/vis-plantis-dneven-krem-protiv-brachki-sas-zmiyski-peptidi-50-ml-4d39341c-3ea8-4251-a594-8de14dc17119
https://www.green-master.eu/products/vis-plantis-noshten-krem-protiv-brachki-sas-zmiyski-peptidi-50-ml-05a9cc05-ac38-4fcd-ab84-515d7b41cec5
https://www.green-master.eu/products/vis-plantis-dneven-krem-protiv-brachki-sas-zmiyski-peptidi-50-ml-4d39341c-3ea8-4251-a594-8de14dc17119
https://www.green-master.eu/products/vis-plantis-noshten-krem-protiv-brachki-sas-zmiyski-peptidi-50-ml-05a9cc05-ac38-4fcd-ab84-515d7b41cec5
http://files.green-master.eu/8_2019/Listovka-gm-09-web.pdf
https://www.green-master.eu/products/balsam-za-kozha-i-darvo-bio-lederbalsam
https://www.green-master.eu/products/universalen-pochistvasht-kamak-bionur


Седмица на Кордицепс + в Грийн Мастър 
10-13.09.2019г 

 

60 капсули х 555мг 
Съдржание на полизахариди >20% 

 

Специална комбинация от Кордицепс – 350 mg + Megavital 

Complex – 100 mg (в това число рейши - 11 mg; шиитаке -11 

mg; майтаке – 11 mg; кордицепс – 11 mg; кориолус – 11 mg; 

агарикус – 11 mg; херициум – 11 mg); Витамин С – 11 mg; 

Селен (Se) – 6,8 μg; Цинк (Zn) – 1,5 mg) 

Гъбата Кордицепс действа като мощен природен 

антибиотик (ефективен при вирусни и бактериални 

инфекции), препоръчва се за подпомагане дейността на 

дихателната (пневмонии, възпалителни процеси, астма, 

емфизем и др.), кръвоносната, отделителната системи (особено при 

възпалителни процеси в това число на бъбреците, уринарния тракт), 

подпомага дейността и функциите на черния дроб и др. Виж повече ТУК 

Виж ТУК  Д-р Милен Христов за Кордицепс 

Цена Клиент 38,90лв. Код 30302 

Бизнес цена 31,10лв VIP цена 35лв 

 

Само в периода 10-13.09.2019 

Кордицепс + с 20% отстъпка 

Код за поръчка 3030220 

Бизнес цена 24,90лв VIP цена 28,00лв 

 

За всеки закупен продукт по Код 2 от текущата брошура 

имате право да закупите 1бр Кордицепс +  

с 50% отстъпка 

Код за поръчка 3030250 

Бизнес цена 15,55лв VIP цена 17,50лв 

Покупката на продукта с 20% отстъпка е без ограничение в количествата и 

се включва в сумата, даваща право на покупка на продукт/и по Код 2 

Покупката на продукта с 50% отстъпка е само при закупен продукт по 

Код 2 и НЕ участва в сумата, даваща право на покупка по Код 2 

При поръчка през сайта и при право, продуктът с 50% отстъп ка се заявява 

само през Бърза поръчка или Бланка за онлайн заявка. 

80% Cordyceps 

20% Megavital Complex 

>20% полизахариди 

https://www.green-master.eu/products/korditseps-cordyceps
https://www.green-master.eu/products/korditseps-cordyceps
https://www.youtube.com/watch?v=_aLgIwk__N8
https://www.green-master.eu/products/korditseps-cordyceps
http://files.green-master.eu/8_2019/Listovka-gm-09-web.pdf
https://www.green-master.eu/products/korditseps-cordyceps

