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

ограничение в количествата.

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

продукти с отстъпка по Код 2.

Закупуването на продукт по 
цените с Код 2 е възможно САМО 

след предварителна покупка 
за поне 29,90 лв.

Промоционална кампания 
31.08. - 27.09.2020            

ПЪСТРОЦВЕТНО 
ПЛОДОРОДИЕ!

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

Каталог 2020 и за всяка отделна 
поръчка за поне ...

29,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 1 продукт с до 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

44,90 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:

http://greenmaster.me


1555
лв

ПРОМО цена:

3010740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

срив в имунната система; грип и остри 
респираторни заболявания; простудни забо-
лявания; херпес, херпес зостер; тежки и 
продължителни боледувания; декубитивни 
рани; туморни заболявания; понижени 
жизнени функции. 

ЦБ за Имунната 
система 250 мл 1160

лв

ПРОМО цена:

3074220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

Билков сироп за 
имунна система 
200 мл

Vitar препоръчва при: грип и вирусни 
заболявания; бронхит; заболявания на горните 
дихателни пътища; кашлица; подкрепя 
имунитета особено в борбата срещу вируси 
и бактерии; подпомага възстановяването; 
намалява умората и изтощението; балансира 
енергийния метаболизъм.

С натурални екстракти от медуница, 
ехинацея и комплекс от витамини!

200 мл
Стара цена: 

1450
лв

Dr. Nature Монолаурин 90 капсули х 300 мг
2390

лв

ПРОМО цена:

3002020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Подкрепа при вирусни и респираторни заболявания, паразитни инфекции, усложнения от 
бактериални инфекции и за засилване на имунитета!
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
• мощна и ефективна борба с различни инфекции;
• противодействие на бактерии, вируси, гъбички и заболяванията, причинени от тях;
• подобряване на състоянието на кожата;
• подпомага при хронична умора;
• действа като мощен антиоксидант;
• повишава активността на Т-клетките и имунитета;
• без резистентност на патогените.

Всяка капсула съдържа: 
300 mg монолаурин (глицерол монолаурат)
Всяка капсула съдържа: 

Стара цена: 

2990
лв

Монолауринът е един от най-перспективните продукти за борба с инфекции, причинени от различни 
микроби – бактерии, вируси, гъбички. Представлява естер на лауриновата киселина и глицерола, 
като най-богатият източник на лауринова киселина е кокосовото масло(до 48% от състава му). 

3002050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Гроздово семе + Витамин С, 60 капсули
Мощно антиоксидантно действие и силен имунитет!

Подобрява кръвообращението и кръво-
носните съдове. Предпазва от инсулт и 
инфаркт. Предотвратява образуването 
на разширени вени и облекчава 
симптомите при венозна недостатъчност. 
Действа противовъзпалително. Регулира 
стойностите на холестерола и кръвното 
налягане. Повишава имунитета и 
защитните сили на организма. Подобрява 
състоянието на кожата. Дава енергия и 
тонус на организма. Подобрява паметта 
и когнитивните функции. Подобрява 
състоянието при чувство за студени 
крайници. Ускорява възстановяването 
след заболявания. Елиминира токсините.

Ултрапречистено и молекулярно дести-
лирано! С максимална концентрация на 
EPA + DHA > 60%(EPA  35.69% и DHA 24.82%). 

Dr. Nature Ултра Омега 3, 90 капсули х 1000 мг

При проблеми със сърдечно-
съдовата система. За регу-лиране 
на липидния баланс и нивата на 
холестерола и триглицеридите.  
При проблеми с артериалното 
налягане. Противодейства 
на различни възпаления в 
организма. Подпомага при 
ставни заболявания. Подобрява 
мозъчните функции. Подкрепя 
орга-низма при депресии и 
безпокойство. Подпомага 
зрението. Подобрява съня.  
Подобрява състоянието на кожата 
и косата. Подкрепя имунитета.

3590
лв

ПРОМО цена:

24505код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

4485
лв

24506код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2245
лв

ПРОМО цена:

+

ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛЕН КОМПЛЕКТ
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2025
лв

ПРОМО цена:

3042030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Витамин C 
120 таблетки

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

Стара цена: 

2890
лв

Немска формула с удължено 
освобождаване за максимален резултат!

3042050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

3430
лв

ПРОМО цена:

3053130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1470
лв

Цинк 10 mg 
210 таблетки

Стара цена: 

4900
лв

Един от най-важните елементи за добър имунитет!
Цинкът е с изключително важна роля за здрава 
имунна система и повишаване на съпротивителните 
сили на организма. Участва в безброй метаболитни 
процеси и ензимни системи. Допринася за 
поддържането на здрави кости, коса, кожа и нокти, 
доброто зрение.
Sanct Bernhard препоръчва при: 

Прием: 
1 таблетка 

дневно.

• намален имунитет;
• чести инфекции;
• трудно зарастващи рани;
• проблеми с кожата, косата, ноктите;
• нарушени либидо, фертилитет и проблеми с простата;
• за общо подобряване на метаболизма в организма.

3053150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2450
лв

ПРОМО цена:

2900
лв

ПРОМО цена:

3040630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1250
лв

Селен плюс A, C и E  
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: чести 
инфекции и за засилване на имунитета; за 
защита от вредното действие на свободните 
радикали; проблеми със зрението; стерилитет;  
сърдечни аритмии; проблеми с щитовидната 
жлеза; дерматологични проблеми; чернодроб-
ни увреждания; при засилено физическо и 
психическо натоварване. 

Стара цена: 

4150
лв

Немска формула за  супер защита и 
подкрепа на имунитета!

3040650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2075
лв

ПРОМО цена:

550
лв

ПРОМО цена:

3070520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

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

Витамин C + Цинк 20 разтворими 
таблетки  + 4 таблетки ПОДАРЪК

Стара цена: 

690
лв

Стара цена: 

7790
лв

КОМПЛЕКТ:
Витамин C, 120 капсули  +
Цинк 10 mg, 210 таблетки

+
 -40% 

за комплекта

Стара цена: 

9050
лв+

 -40% 
за комплекта

4675
лв

ПРОМО цена:

3042031код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3115
лв

КОМПЛЕКТ:
Селен + A, C и E, 120 капсули  +
Цинк 10 mg, 210 таблетки

5430
лв

ПРОМО цена:

3040631код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3620
лв

3

 ТОП продукт



2790
лв

ПРОМО цена:

3051440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Ацеролата е плодът с най-висока концентра-
ция на естествен витамин С, което го прави 
най-лесно усвоим за човешкия организъм. 
Тя съдържа 2 пъти повече магнезий, калий 
и вит. В5 в сравнение с портокала; съдържа 
вит. А, рибофлавин и вит. В3, чието синергично 
действие с останалите съставки допълнително 
повишават биологичната активност.

Стара цена: 

4650
лв

Ацерола 
180 таблетки

875
лв

ПРОМО цена:

3071730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
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

Специална мултивитаминна формула за 
здраве, енергия и имунитет!

3044450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2545
лв

ПРОМО цена:

3565
лв

ПРОМО цена:

3044430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1525
лв

Мултивитамини и 
минерали A - Z 50+ 
150 капсули150 капсули

за жизненост, енергичност и повишаване на 
работоспособността и имунитета; при недостиг 
на витамини и минерали; при нерационално 
хранене; за защита на клетките от свободни 
радикали; забавяне стареенето на организма; 
за ежедневна употреба при хора над 50 
годишна възраст.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

5090
лв

1470
лв

ПРОМО цена:

3074440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

980
лв

Имунен стимулатор 
форте+  45 таблетки

понижен имунитет; вирусни инфекции; 
лесна уморяемост; за защита от оксидативен 
стрес; при проблеми със сърдечно-съдовата 
система; подобрява хранителния и енергиен 
метаболизъм; активира  възстановяването 
след заболявания или натоварвания; гаран-
тира устойчив имунитет.

Vitar препоръчва при: 

Съдържа нуклеотиден микс, вит. С, 
екстракт от облепиха.

Стара цена: 

2450
лв

Джинджифил 
10 сашета

простуда и отпадналост; грип и респираторни 
заболявания; кашлица; умора; изтощение; 
отслабен имунитет.

Разтворима гореща напитка при простуда 
и грип! Джинджифил, облепиха, витамин 
С, цинк в едно! 

Vitar препоръчва при: 

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

Желязо с Витамин С 
60 капсули60 капсули640

лв

ПРОМО цена:

3072220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

3021330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

4

Пъстроцветна грижа 
за здравето!

1815
лв

ПРОМО цена:

3007030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
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.

30 капсули 
35% имуноглобулин G(lgG)

Стара цена: 

2590
лв

3007050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:



1500
лв

ПРОМО цена:

3043530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

Бонбони с балсам 
от градински чай 170 г

кашлица от различен произход; дрезгав 
глас; възпалено гърло; възпаления в устната 
кухина, афти и др.; лош дъх.
Съдържат: екстракт от листа на градински 
чай и масло от градински чай.

Стара цена: 

21

от градински чай 170 г

Sanct Bernhard препоръчва при:

2730
лв

ПРОМО цена:

3041040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1820
лв

мускулни крампи (спазми); болезненост на 
ставите, чупливост на ноктите; остеопороза; 
екземи; сърцебиене, сърдечно-съдови забо-
лявания; безсъние, нервност и избухливост; 
нарушено храносмилане и киселини.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4550
лв

Калций + Магнезий 
400 таблетки

Dr.Nature 
Морски магнезий 
60 таблетки 1910

лв

ПРОМО цена:

3001220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

3001250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Всяка таблетка съдържа 500 мг магнезий, извлечен 
от чиста дълбоко-водна морска вода. Естествен 
произход, за естествено добър резултат.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• напрежение и спазми в мускулите;
• главоболие, нервност, раздразнителност;
• проблеми със съня и заспиването;
• проблеми с костите и зъбите;
• намален енергиен тонус;
• проблеми с концентрацията и паметта;
• сърдечно-съдови проблеми;
• подпомага метаболизма на калций и калий.

Стара цена: 

2390
лв

Магнезий, извлечен от чиста дълбоководна 
морска вода!

1800
лв

ПРОМО цена:

3041220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

3041250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега - 3 
рибено масло 
120 капсули

профилактика и заболявания на сърцето и 
мозъка; при проблемна кожа и зъби, чупливи 
нокти; проблеми с капилярите, кръвни 
съсиреци, разширени вени; стерилитет; ПМС; 
артрит и проблеми със ставите; проблеми с 
кръвното налягане и нивата на холестерола и 
триглицеридите.

Стара цена: 

2250
лв

5295
лв

ПРОМО цена:

3045050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5295
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло 
от облепиха  
100 капсули

Стара цена: 

10590
лв

1990
лв

ПРОМО цена:

30065002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

Ленено масло 1000
90 капсули  

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

Стара цена: 

3980
лв

броя 
на цената 

на един2 

Dr.Nature препоръчва при:

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

Септангин мед 
и лимон,16 пастили 

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

640
лв

ПРОМО цена:

3072020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
лв

5

Всяка капсула съдържа 500 mg ценно 
рибено масло (смесен концентрат от масло 
от сьомга) с над 30% естествени, сложни 
ненаситени омега - 3 мастни киселини EPA 
(~18%), DHA (~12%) и DPA (~2,5%) и 3,4 mg 
естествен витамин Е.  



5395
лв

ПРОМО цена:

3050950код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5395
лв

ОРС Комплекс 
90 капсули

Съдържа олигомерни 
проантоцианидини, полифе-

ноли от гроздови семки, 
червено грозде, зелен чай, 
биофлавоноиди, витамин С 

от ацерола.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТ
Олигомерните проантоцианидини са едни 
от малкото антиоксиданти, които преминават 
през стените на клетките на мозъка и 
кръвоносните съдове. Антиоксидантният 
комплекс ефективно стабилизира еластичността 
на съдовете и тяхата проходимост, заздравява 
стените, предотвратява образуването на 
плаки и тромби. Подобрява се нормалната 
циркулация на кръвта в периферните съдове. 
ОРС гарантира ефективна защита на сърдечно-
съдовата система, стабилизира кръвния поток 
и артериалното налягане, подобрява функциите 
на мозъка, предоставя тотална антиоксидантна 
защита за борба със свободните радикали и 
стареенето на съдовете и организма като цяло.

Стара цена: 

10790
лв

Витамин В17 
60 капсули 
(Амигдалин) 2390

лв

ПРОМО цена:

3007820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3007850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Ползи и ефекти от Витамин В17:
• помага в борбата с раковите клетки;
• препоръчва се след химио и лъчетерапия;
• подпомага организма при намален 
имунитет;
• действа противовъзпалително и 
обезболяващо;
• подпомага извеждането на токсините, 
получени в резултат на окислителни процеси;
• препятства развитие на сърдечно-съдови 
заболявания;
• подпомага за снемане на стрес;
• забавя стареенето.

Стара цена: 

2990
лв

3080
лв

ПРОМО цена:

3092620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

770
лв

OstroVit препоръчва при: 

Астаксантин 
90 капсули90 капсули

Стара цена: 

3850
лв

Всяка капсула съдържа: натурално 
астаксантиново масло(4%) - 12mg.
 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. 

5395
лв

ПРОМО цена:

3041840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3595
лв

АФА - 120 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Чудото на синьо-зеленото водорасло! Стара цена: 

8990
лв

3955
лв

ПРОМО цена:

3080140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2635
лв

Здравословен комплекс 
от седемте супер 
растения - 946 мл

Dr.Nature препоръчва редовния прием на комплекса, 
като изключително полезен за подобряване на общото 
здравословно състояние, имунитета, енергийния 
тонус и антиоксидантната активност, както и като богат 
източник на важни за организма витамини (В1, В2, В3, 
С и Е), минерали (калций, магнезий, фосфор и калий), 
незаменими мастни киселини (Омега 3-6-9), незаменими 
аминокиселини, протеини, фибри и полизахариди.
Състав: годжи, мангостийн, нони, акаи, каму-каму, 
макуи и алое вера. 

Стара цена: 

6590
лв

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

Чист екстра сок от Алое Вера 1000 мл 3220
лв

ПРОМО цена:

3024730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

3024750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2300
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

4600
лв
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Най-доброто от природата 
за организма!

100% АФА

Алое Вера Екстра съдържа 100% чист, неразреден сок, 
получен от подбрани листа на Aloe Vera Barbadensis VAR 
Miller (99,55 %), които са студено обработени и студено 
стабилизирани за максимална защита и запазването на 
биологичната активност на всички компоненти.



1395
лв

ПРОМО цена:

3023130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Жен-шен плюс 
60 капсули

Equilibra препоръчва при:
тежки физически и умствени натоварвания; 
стрес от различен характер, тревожност; 
промяна в средата на живот; следоперативно 
възстановяване; намален имунитет; сексуална 
дисфункция; хронична умора, отпадналост; 
вялост, липса на концентрация.
Съдържа: сух екстракт от корени на жен-шен 
и витамин В6. 

Стара цена: 

1990
лв

5695
лв

ПРОМО цена:

3043050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5695
лв

Коензим Q10 плюс 
150 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Спрете стареенето със 100% 
естествен коензим Q10!

Стара цена: 

11390
лв

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

Енерджи плюс разтворими 
витамини - 20 таблетки

Съдържа: витамин С, витамин Е, ниацин (витамин В3), 
пантотенова киселина (вит В5), витамин В6, витамин В2, 
витамин В1, фолиева киселина, биотин, витамин В12.

1795
лв

ПРОМО цена:

10300140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Фитнес кафе 
Антиоксидант 
мляно кафе 250 г

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

Над 3 пъти повече антиоксиданти от 
зеления чай!

3775
лв

ПРОМО цена:

3049840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

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

ГЛОГ плюс 
240 капсули240 капсули

Стара цена: 

6290
лв

опаковка за 
60 дни 

1080
лв

ПРОМО цена:

5014020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
преумора, мускулна треска, болки в ставите, отекли и 
подути крака, разширени вени, напукани капиляри, 
травми, синини, крампи. 
Превантивно: застоял или много динамичен начин на 
живот, дълго стоене на крак, преди тежки натоварвания. 
Активни съставки: висококачествен екстракт от див 
конски кестен, розмарин и арника. Съдържа ментол и 
камфор. Без парабени.

Гел с екстракт от див конски кестен 
с розмарин и арника 150 мл

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
преумора, мускулна треска, болки в ставите, отекли и 
подути крака, разширени вени, напукани капиляри, 
травми, синини, крампи. 
Превантивно: 
живот, дълго стоене на крак, преди тежки натоварвания. 
Активни съставки: 
конски кестен, розмарин и арника. Съдържа ментол и 
камфор. Без парабени.

Стара цена: 

1350
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3061030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
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

1045
лв

ПРОМО цена:

3023930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв

Стара цена: 

2990
лв
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За здраво сърце и енергия!

Съдържа глог - “най-добрият приятел на сър-
цето”, фолиева киселина, желязо(глюконат).



Медицински 
гъби - силните 

имуномодулатори!

3031950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3031920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

3030350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3030320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

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

>30% полизахариди

Рейши е известна като „божествена гъба на дълголетието“. Доста често тя се 
сочи като най-доброто природно средство, използвано от китайските лечители. 
В състава и са доказани редица вещества с противовъзпалително, антираково 
и антивирусно действие. В Япония и Китай гъбата се използва при практически 
всички заболявания. Освен високоактивните полизахариди, тя съдържа важни 
микроелементи като органичен германий, селен, калций, желязо, калий, натрий, 
манган, цинк, аминокиселини, белтъци и др.
Гъбата Рейши се смята за „царят на адаптогените,“ с по-силно действие от това на 
жен-шена, без да напряга нервната система. Като адаптоген има мощно антистрес 
действие и подпомага при възстановяване от заболявания в резултат на стрес. 

Наред с това има мощно имуномодулиращо 
и възстановително действие.

Dr.Nature препоръчва при: 
нарушения в храносмилането, стомашна 
язва, стомашен рак, рак на белите дробове, 
гърдата и матката,  диабет, всякакъв 
туморен растеж, грип, артрит, гъбички и 
кожни заболявания. Помага  при хипертония, 
нормализира сърдечния ритъм, облекчава 
отоци, понижава стреса. Действа адаптогенно, 
антиоксидантно, имуномодулиращо, проти-
вовъзпалително, противовирусно.

Чага (Chaga), 
60 капсули х 555мг

Гъбата на безсмъртието! 
Съдържание на полизахариди > 30%

Стара цена: 

3890
лв

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%

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. 
Съдържа екстракти от Херициум, Рейши, 
Кордицепс, Шиитаке.

Dr.Nature препоръчва при: 
съпътстваща терапия на раково болни; 
намалява страничните ефекти от химио- 
и лъчетерапия; помага при автоимунни 
заболявания;  при проблеми на стомашно-
чревния тракт; за подобряване при 
проблеми на дихателна система, пикочо-
половата система, диабет, високо кръвно 
налягане, сърце; при хронична умора, 
изтощение, отпадналост и др. 

Aгарикус блазей - 60 капсули

3031120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30311240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Стара цена: 

3890
лв

3031620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30316240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Превент комплекс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия;
нарушена функция на панкреаса и черния дроб.
Съдържа екстракти от Копринус, Майтаке, 
Рейши, Шиитаке, Кордицепс.

Превент комплекс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия;
нарушена функция на панкреаса и черния дроб.
Съдържа
Рейши, Шиитаке, Кордицепс.
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5550
лв

ПРОМО цена:

3040440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

Гинко Билоба 
240 капсули

Стара цена: 

9250
лв

„Най-доброто Гинко“
Гарантирано качество на високоефективен 
стандартизиран екстракт от Sanct Bernhard!

отслабване на паметта; старческа деменция; 
нарушено оросяване и кръвоснабдяване на 
крайниците; намалено внимание; болест 
на Алцхаймер; шум в ушите; световъртеж, 
главоболие; сърдечна аритмия; глаукома; 
периферни съдови смущения; нервно 
изтощение, стрес. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Ай кю макс 
30 таблетки

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

1535
лв

ПРОМО цена:

3006030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

Стара цена: 

2190
лв

4110
лв

ПРОМО цена:

3040740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Лутеин Мега 
Комплекс 90 капсули

проблеми със зрението;
при засилено психическо натоварване;
продължителна работа пред компютър;
дегенеративни проблеми, катаракта и др.;
еднообразно хранене.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

6850
лв

Високоефективна формула с лутеин, 
зеаксантин, бета-каротин, черни 
боровинки, цинк, селен, витамини В2 и Е.

1245
лв

ПРОМО цена:

30718230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
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.
Съдържа лутеин, зеаксантин, екстракт от 
черна боровинка, витамини С, Е, В2, цинк.

Здрави очи 
30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

1780
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

5020020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Крем 
РектоСтоп 50 г

Дермокозметичен продукт за хора със 
склонност към хемороиди. Кремът подпомага 
поддържането на ректалната област в добро 
състояние. Благодарение на внимателно 
подбраните активни съставки с успокояващо, 
стягащо и защитно действие формулата 
може да се използва върху кожата около 
ануса при дискомфорт, свързан с дразнене и 
сърбеж. Екстрактите от леска и конски кестен 
допринасят за по-голяма еластичност и 
укрепване на кръвоносните съдове в зоната.

Стара цена: 

1550
лв

Косинус 30 таблетки

възпалителни заболявания на синусите 
(синуити); възпаления и проблеми с лига-
виците на носа (ринити); за ефективна 
защита на лигавиците на носа и синусите.

Pharm LAB препоръчва при: 

Съдържа сухи екстракти от жълта 
тинтява, лопен, черен бъз, върбинка, 
андрографис, витамини А, В2, В12.

3037020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 1110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

280
лв

За 1 брой 
-20% 30370240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1110
лв

За 2 броя 
-40%
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Dr.Nature Омега 3 
КИДС - 30 капсули 1885

лв

ПРОМО цена:

3008330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

3008350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1345
лв

ПРОМО цена:

Dr.Nature препоръчва за:  подпомагане растежа и разви-
тието на деца над 3г; подкрепа на:  имунитета и устойчивостта 
на възпалителни заболявания; когнитивните функции и 
доброто зрение; емоционалната и поведенческа стабилност; 
подходящи за прием по време на бременност.

Специална формула за деца с оптимално съотношение на Омега-3 + 
витамини Е и D! Със страхотен вкус и подходящи за дъвчене!витамини Е и D! Със страхотен вкус и подходящи за дъвчене!

Стара цена: 

2690
лв

Всяка капсула съдържа: BioPure DHA® - рибено масло, в това число 
DHA(докозахексаенова кисели-на) - 119 mg, ЕPA(ейкозапентаенова 
киселина) - 31 mg, витамин Е - 2.5 mg /алфа ТЕ, витамин D - 2.5 µg.

Специална формула за деца над 3 г. В състава и BioPureDHA 
e ултра пречистено рибено масло, извлечено от стриктно 
селектирани части на риба тон, като за максимална чистота и 
качество се преработва по специален начин, без мирис и вкус 
на риба. 

2790
лв

ПРОМО цена:

3042240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Витамини за деца 
240 таблетки240 таблетки

чести инфекции и настинки; за деца във 
фаза на развитие за изграждане на здрава 
имунна система; при непълноценно и бедно 
на витамини и минерали хранене; за добър 
имунитет и издръжливост; за добра памет и 
концентрация.
Съдържа прах от ацерола, портокал, моркови
и комплекс от витамини и минерали, специално
подбрани за детския организъм.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4650
лв

1 таблетка 
дневно!

980
лв

ПРОМО цена:

30365230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

420
лв

Фолиева киселина 
30 таблетки - 2 бр.30 таблетки - 2 бр.

преди, по време и след бременност; дефицит 
на фолиева киселина; непълноценно хране-
не; за регулиране нивата на хомоцистеина; 
хронична умора, нервност, депресия.

Pharm LAB препоръчва при: 

Всяка таблетка съдържа 
400 µg фолиева киселина.

Стара цена: 

1400
лв

5145
лв

ПРОМО цена:

3050750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

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

Изофлавони 
от червена детелина 
90 капсули

Стара цена: 

10290
лв

Съдържа: екстракт 
от червена детелина, 
цинк, селен, биотин, 

пантотенова киселина.

Изофлавоните, чийто източник е червената де-
телина спомагат за заздравяването на костната тъкан, 
ограничават отлива на калций, облекчават топлите 
вълни, безсънието и нощното изпотяване, предпазват 
гърдите, матката и костите. Комбинацията с 
микроелементи и витамини добавя синергично 
действие за цялостно укрепване на женския 
организъм, нормализиране на обменните процеси.

2940
лв

ПРОМО цена:

3042940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1960
лв

Масло от вечерна 
роза - 200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

роза - 200 капсули

предменструален синдром(ПМС); нарушен 
менструален цикъл; възпалителни гинеко-
логични заболявания; климакс (горещи 
вълни, раздразнителност, отпадналост 
и др.); повишено ниво на холестерола и 
триглицеридите; хипертония; склонност към 
образуване на тромби; диабет; бронхиална 
астма; кожни проблеми.

Стара цена: 

4900
лв

1295
лв

ПРОМО цена:

3011150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1295
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За истинско 
удоволствие 250 мл
ЦБ За истинско 
удоволствие 250 мл

нарушения в половата активност при мъжа 
и жената;
нарушена ерекция;
преждевременна еякулация;
хормонални дисфункции;
сексуални смущения на стресова основа;
фригидност.

Стара цена: 

2590
лв
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765
лв

ПРОМО цена:

3036130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Алерин 
15 таблетки

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

Стара цена: 

1090
лв

2575
лв

ПРОМО цена:

3044640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1715
лв

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

Масло от тиквени 
семки - 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4290
лв

20 капсули 
повече на 

същата цена 

1160
лв

ПРОМО цена:

3036020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

Панер 
30 таблетки

Pharm LAB препоръчва за: 
нарушена полова активност; еректилна 
дисфункция; намалено либидо; полова 
слабост; стрес и изтощение. 
Съдържа: L-аргинин, сух екстракт 
от сибирски жен-шен; сух екстракт от 
бабини зъби; селен.

Стара цена: 

1450
лв

1600
лв

ПРОМО цена:

3061830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
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.

Стара цена: 

2290
лв

Трибулус (Gokhshur) 
(бабини зъби)
40 капсули 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За мъжа 
250 мл 

възпалителни процеси; простатит; затруднено и 
болезнено уриниране; аденома на простатата; 
простатна хипертрофия; намалена полова 
активност; следоперативно възстановяване на 
простатната жлеза.

250 мл 

1115
лв

ПРОМО цена:

3035030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Модус дрийм
с мелатонин 
30 таблетки

Добър сън и спокойствие. Стресът, преумо-
рата, раздразнителността са най-честите 
причини за проблем със съня. Комбинация 
от ефективно действащи компоненти, 
които снемат стрес и нервно напрежение и 
възстановяват емоционалния баланс.

Pharm LAB препоръчва за: Стара цена: 

1590
лв

1000
лв

ПРОМО цена:

3072520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Vitar препоръчва при: 

Билков сироп 
Спокоен сън - 200 мл

нарушен сън;
стрес;
трудно заспиване;
напрегнатост;
неврози.

Съдържа:
екстракти от мента, мащерка, жълт 
кантарион, валериана, витамин С.

Стара цена: 

1250
лв

2490
лв

ПРОМО цена:

3040540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1660
лв

Стара цена: 

4150
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
хроничен стрес; умора, отпадналост, безсъние; 
безпокойство, нервност; неврози; депресивни 
състояния; главоболие; мускулна слабост; 
сърцебиене; превъзбуда; храносмилателни 
проблеми, липса на апетит; възпаление на 
кожата, пърхот; при засилено физическо и 
психическо натоварване. 

Сила за нервната 
система 
180 капсули

1815
лв

ПРОМО цена:

3010330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Стара цена: 

2590
лв
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Equilibra препоръчва при: 
нарушена микрофлора в храносмилателния 
тракт; понижен имунитет; възстановяване 
след антибиотично лечение; хранителен 
дисбаланс; хранителни алергии; храносми-
лателни разстройства от различен произход; 
стомашни неразположения; гнилостни 
процеси в червата; дисбактериоза; стрес; 
диети.

Лактик ферментс – 
пробиотик+пребиотик 
10 сашета10 сашета

Всяко саше съдържа: млечнокисели 
бактерии - 5млрд (Lactobacillus acidophilus и 
Lactobacillus plantarum); инулин - 0,5g.

1575
лв

ПРОМО цена:

3024230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

2250
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3061630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Куркума (Curcumin) 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
възпалителни заболявания; проблеми със 
ставите; артрит, остеоартрит, ревматоиден 
артрит; нарушени стомашни функции; 
проблеми с храносмилателната система; 
язви на стомаха и дванадесетопръстника; 
повишени нива на кръвната захар; рани и 
кожни заболявания.

Стара цена: 

2890
лв

4055
лв

ПРОМО цена:

3049230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

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

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

Псилиум фибри 
20 сашета20 сашета

Чай  диджестив 15 фил-
тър пакетчета - 2 броя

Equilibra препоръчва този  ефективен 
и натурален чай за подпомагане 
функцията на храносмилателната 
система. При болки и газове. 
Съдържа: див копър, корен от сладник, 
семена от зелен анасон, ментови листа, 
кора от сладък портокал и цветове от 
лайка.

САНИЛАКС Dr.Nature 
60 капсули60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 
945

лв

ПРОМО цена:

3007450 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

950
лв

Стара цена: 

1895
лв

Комплексна природна формула, която 
подобрява чревната перисталтика, регу-
лира храносмилането, акумулира вода в 
дебелото черво, ограничава превръщането 
на въглехидратите в мазнини, подобрява 
усвояването на глюкозата в клетките и 
превръщането и в гликоген в черния дроб.

Съдържа екстракти от: сена, лотос, ревен, американски зърнастец, алое, 
балсамова круша, зелен чай, гарциния камбоджа, цейлонска канела.

Комбиниран продукт, насочен към ефективна 
детоксикация на организма и подпомагане 
функцията на черния дроб и отделителната 
система. Спомага за извеждане на токсините 
и излишните течности от тялото. Подобрява 
работата на бъбреците и подпомага черния 
дроб и жлъчката.
Съдържа: течен екстракт от: аспержи, репей, 
болдо, артишок, куркума, глухарче; екстракт от 
бял трън и от касис. 
Дневен прием: 50 мл разтворени в 1-1,5 л вода.

Фаст Дрена - 500 мл

НОВА
по-добра

цена 

Стара цена: 

1790
лв

1430
лв

ПРОМО цена:

3023020 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Стара цена: 

2300
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30271002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

броя 
на цената 

на един2 

Стара цена: 

2390
лв

1435
лв

ПРОМО цена:

3079340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв
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Пълноцветна 
грижа за 

храносмилателната 
и отделителната 

системи!



1425
лв

ПРОМО цена:

30712220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Чист черен дроб 
30 таблетки 2 броя

Vitar препоръчва при: детоксикация на 
черния дроб; при заболявания на храносми-
лателната система, черния дроб, жлъчката; 
повишени нива на холестерол и мазнини. 
Съдържа екстракт от бял трън, биотин; вит. 
B1; вит. В2; вит. В6, вит. В12; никотинамид; 
пантотенова киселина; фолиева киселина; 
вит.С; вит. Е.

Стара цена: 

1780
лв

30712240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1070
лв

ПРОМО цена:

1555
лв

ПРОМО цена:

3011540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Царски билки 
DETOXIN 250 мл
Царски билки 
DETOXIN 250 мл

Стара цена: 

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 
детоксикация и очистване на организма от шлаки 
и токсини; укрепване на организма по време и 
след противопаразитното въздействие с уреда 
Zapper; за подпомагане на организма в процеса 
на освобождаване на натрупваните токсини и 
предотвратяване повторно заразяване; борба с 
паразитни инфекции; за укрепване на имунитета 
и съпротивителните сили на организма.

Диасан МАКС 
Dr.Nature
60 капсули

Контрол на нивата на кръвната захар и 
липидите!

60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
диабет II тип; диабетна полиневропатия; 
преддиабетно състоние; предразположеност към 
развитие на диабет; повишени нива на холестерола 
и триглицеридите; нарушен въглехидратен 
метаболизъм; нездравословно хранене.
Съдържа: цейлонска канела, гимнема, горчив 
пъпеш, хром, цинк. 
Прием: 1 капсула дневно.

980
лв

ПРОМО цена:

3007550 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

980
лв

Стара цена: 

1960
лв

1955
лв

ПРОМО цена:

3060530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Уийтграс (Wheat 
grass) - 40 капсули

детоксикация и защита от замърсявания 
и свободни радикали; заболявания на 
стомашно чревния тракт - гастрити, колити, 
язви, запек; повишена киселинност в 
организма (алкализира кръвта); разширени 
вени, хемороиди; проблеми с чернодробната 
функция; анемия; кожни проблеми; отслабен 
имунитет.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
Стара цена: 

2790
лв

Пшенична трева – непознатата суперхрана

950
лв

ПРОМО цена:

3072320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Билков сироп 
Боровинка - 200 мл 

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.

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв

4495
лв

ПРОМО цена:

3045340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2995
лв

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.
Прием: 2 капсули дневно. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7490
лв

Червена боровинка 
90 капсули 1815

лв

ПРОМО цена:

3061730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
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
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5100
лв

ПРОМО цена:

3042830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

3042850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3645
лв

ПРОМО цена:

Колаген Голд 
екстра 525 г

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

7290
лв

1575
лв

ПРОМО цена:

3046730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

3046750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

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.

Стара цена: 

2250
лв

Колаген плюс 
120 таблетки

5445
лв

ПРОМО цена:

3049650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5445
лв

Зеленоуста мида 
Плюс 120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

10890
лв

Съдържа: чист концентрат от новозеландска 
зеленоуста мида, коензим Q10, ниацин, 
пантотенова киселина, селен, витамин B1, B2, 
B6, B12 и други.

1365
лв

ПРОМО цена:

5132830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

585
лв

Крем със 
зеленоуста мида 
250 мл

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

Стара цена: 

1950
лв

2085
лв

ПРОМО цена:

30352230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

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. 
Всяка таблетка съдържа: 
глюкозамин сулфат - 125 mg; хондроитин 
сулфат - 75 mg; витамин С - 80 mg; хиалуронова 
киселина - 5 mg; екстракт от босвелия - 50 mg;  
хидролизиран колаген - 4 mg.

Стара цена: 

2980
лв

3115
лв

ПРОМО цена:

3047140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2075
лв

Супер калций от 
червени коралови
водорасли 120 капсули 

намалена костна плътност; остеопороза; 
артрит, остеоартрит; проблеми и болки в 
костите и ставите; за здрави кости, зъби, коса, 
кожа и нокти; сърдечно-съдови проблеми. 

Природен калциий с най-висока степен 
на усвояемост!

Стара цена: 

5190
лв

Всяка капсула съдържа: 610 mg екстракт 
от червени коралови водорасли, като от тях 
калций - 180 mg.

4795
лв

ПРОМО цена:

3043840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Аминокомплекс 
200 капсули

възстановяване по време и след тежко 
заболяване; нужда от прием на аминокиселини; 
при тежки физически натоварвания; липса на 
енергия и жизненост; загуба на мускулна маса; 
изтощение; нездравословно хранене; особено 
подходящ за подрастващи, активни спортисти 
и възрастни хора. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

200 капсули

Стара цена: 

7990
лв
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Свободно движение във 
всички посоки!



2025
лв

ПРОМО цена:

3008830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Dr.Nature Хиалурон 
Комплекс - 30 капсули

Dr.Nature Хиалурон комплекс:
благоприятства поддържането на здрави 
и гъвкави хрущялни тъкани; подпомага 
смазването на ставите; намалява диском-
форта в ставната област; подпомага 

Стара цена: 

2890
лв

движението, особено в напреднала възраст; поддържа венозната система; 
допринася за здрава, гладка и добре хидратирана кожа. Всяко капсула 
съдържа: хиалуронова киселина (ниско молекулно тегло - 30 mg, средно 
молекулно тегло - 60 mg, високо молекулно тегло - 30 mg), екстракт от 
босвелия - 50 mg, диосмин/хесперидин - 100 mg, глюкозамин - 100 mg, 
витамин С - 40 mg, манган - 2 mg, селен - 14 µg. Хиалуроновата киселина 
е основен компонент на синовиалната течност на ставите, като осигурява 
смазването и безпроблемия контакт на костните структури. Тя играе роля 
на „възглавница“ между две артикулиращи кости. Поради специфичното 
и свойство да задържа влага, тя е перфектно средство за поддържане на 
здрава, еластична и хидратирана кожа.

движението, особено в напреднала възраст; поддържа венозната система; 

Комплексна грижа за ставите и кожата!

765
лв

ПРОМО цена:

5133130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Загряващ 
крем-балсам 
250 мл

Oсигурява приятна и успокояваща топлина 
при болки в гърба, мускулите, кръста и при 
уморени крака. Навлиза дълбоко и загрява 
умерено мускулите и ставите. Успокоява 
болката и напрежението, подобрява 
подвижността на ставите и стимулира 
периферното кръвообращение. След нанасяне 
ръцете да се измият. 

Стара цена: 

1090
лв

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

1045
лв

ПРОМО цена:

5135030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Крем с лечебна кал, 
чили и евкалипт 250 мл

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

чили и евкалипт 250 мл

Стара цена: 

1490
лв

990
лв

ПРОМО цена:

5135540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Класическа рецепта със съдържание на 
екстракт от арника, масло от алпийски клек, 
камфор, ментол! 
Флуидът е подходящ при мускулни и 
ревматични болки, артрит, скованост на 
ставите, шипове, схващания, при мускулни 
спазми след обездвижване. Намалява болката 
и отока след спортни травми, изкълчване, 
натъртване и др.

Стара цена: 

1650
лв

Флуид с арника 
250 мл

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

1975
лв

ПРОМО цена:

3000240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
скованост и болки в ставите;
артрит, остеоартрит;
артрози;
дегенерация на ставния хрущял;
загуба на синовиална течност;
травми и болки.
Всяка таблетка съдържа: 
глюкозамин сулфат - 1100 mg.
Прием: 1 таблетка дневно.

 НОВО 

Dr.Nature Глюкозамин 1100 
90 таблетки

За добро възстановяване на ставния хрущял!
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Стара цена: 

3290
лв



4675
лв

ПРОМО цена:

3046240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3115
лв

CLA - Капсули 
за отслабване 
120 капсули120 капсули

Sanct Bernhard 
препоръчва при: 

Стара цена: 

7790
лв хора с наднормено тегло; 

затлъстяване; 
за редуциране на мазнините в тялото без 
загуба на мускулна маса;
за ефективно отслабване.

1425
лв

ПРОМО цена:

30729220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Супер линия
30 таблетки 2 броя

Vitar препоръчва при: 
лица контролиращи теглото си; поддържане на 
идеална фигура; редукция на теглото; изгаряне 
на мазнини; подобряване на метаболизма.
Всяка таблетка съдържа: екстракт от 
гарциния камбоджа - 120 mg; екстракт от 
зелен чай - 70 mg; екстракт от горчив портокал 
- 12 mg; хром - 40 μg; витамин С - 40 mg.

Стара цена: 

1780
лв

30729002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

1190
лв

ПРОМО цена:

30117002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1190
лв

Златно чудо N14 
50 мл капки - 2 броя

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:

Стара цена: 

2380
лв

броя 
на цената 

на един2 

1555
лв

ПРОМО цена:

3061140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

Гарциния (Garcinia) 
40 капсули

2635
лв

ПРОМО цена:

3048140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1755
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

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 млкрем - 250 мл 1290

лв

ПРОМО цена:

5131540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
лв

Стара цена: 

2150
лв

16

2335
лв

ПРОМО цена:

3026140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1555
лв

ЗЕЛЕНО КАФЕ 
40 капсули

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

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

3890
лв

Garcinia cambogia стимулира окисляването 
на липидите и складираните въглехидрати, в 
резултат на което се постигат по-ниски кръвни 
нива на холестерола и липидите. Това подкрепя 
функциониране на сърдечно-съдовата система 
и доброто състояние на сърцето.



1100
лв

ПРОМО цена:

30708230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Здрава коса 
30 таблетки
2 броя

изтощени и слаби коси;
пърхот;
косопад;
за подобряване качеството и 
растежа на косата;
за блестяща кожа и нокти. 

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1580
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3052530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Бирена мая плюс
400 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

20030002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

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

Стара цена: 

2300
лв

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

броя 
на цената 

на един2 

665
лв

ПРОМО цена:

8421830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

285
лв

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  

Стара цена: 

950
лв

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

Стара цена: 

950
лв

Натурален ЕКО-продукт. Революционна технология за почистване на грим 
и замърсявания само с вода. Почиства порите на кожата по един напълно 
естествен начин. Подобрява достъпа на кислород до клетките. Премахва 
повърхностния слой от мъртви клетки.

Микрофибърна 
ръкавичка 415

лв

ПРОМО цена:

2050030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

175
лв

Стара цена: 

590
лв

17

4110
лв

ПРОМО цена:

3043940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Капсули за красота 
200 капсули

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

Стара цена: 

6850
лв

Съдържа масло от вечерна роза, екстракт 
от просо, витамини Е, С, В1, В2, В6, В12, 
никотинамид, пантотенова киселина, фолиева 
киселина, биотин, бета каротен.

Sanct Bernhard препоръчва: 

Грижа за добрата форма и 
кожата с настроение!



695
лв

ПРОМО цена:

5130930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Гел-балсам 
с алое вера 250 мл 

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: 

990
лв

945
лв

ПРОМО цена:

50105220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

50105240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

710
лв

ПРОМО цена:

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

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
30 мл - 2 броя 30 мл - 2 броя 

Стара цена: 

1180
лв

1185
лв

ПРОМО цена:

5130630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

За лице и тяло. Подходящ за акне, малки 
пъпчици, дерматити, алергии, различни 
херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, 
ухапвания от насекоми, ожулвания и 
кожни раздразнения. Превантивно за 
предпазване от кожни проблеми, при 
излизане сред природата. Подходящ и за 
ежедневна грижа.

Крем с масло 
от чаено дърво 
250 мл

Стара цена: 

1690
лв

1185
лв

ПРОМО цена:

5131730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Подходящ при невродермит. За проблемна 
и чувствителна кожа. Предотвратява 
дехидратацията и спомага за облекчаване 
на сърбежа при проблемна и суха 
кожа, която е много по-чувствителна от 
нормалната. Съдържа урея и масло от шеа. 

Крем с вечерна роза 
250 мл

Стара цена: 

1690
лв

За лице и тяло.

1745
лв

ПРОМО цена:

9209330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Получено чрез студено пресоване. Подхран-
ващо, подобряващо еластичността 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

Стара цена: 

2490
лв

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

лв

ПРОМО цена:

51337230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

51337002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1290
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

2580
лв

835
лв

ПРОМО цена:

5133330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Крем с кокосово 
масло - 250 мл

За всички типове кожа, особено за суха, 
лющеща се, груба и застаряваща кожа. За 
кратко време се премахват прекалената 
сухота и лющене на кожата. Подобрява 
общия тонус и еластичността. Има 
антимикробни и противовъзпалителни 
свойства. Съставки: кокосово масло, 
глицерин. Без парабени.

Стара цена: 

1190
лв

SILVER DETOX Детоксикираща метална 
маска за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки

18

Прекрасна кожа с 
природни съставки!



Дълбоко подхранващ крем 
против бръчки с арган 150 мл

За суха и склонна към 
бръчки кожа. Осигурява 

балансирано подхранване 
и хидратация, намалява 

бръчките.

5

Успокояващ и бързопопиващ 
крем за лице с лайка 150 мл1

За нормална, суха и 
чувствителна кожа. 

Осигурява оптимален 
воден баланс, облекчава 

раздразненията.

Нормализиращ матиращ 
крем със зелен чай 150 мл

За мазна и комбинирана 
кожа. Матира, помага за 

абсорбиране на излишния 
себум и регулиране на 

секрецията на мастните 
жлези. 

6

Бързопопиващ крем против 
бръчки с роза 150 мл

За зряла, отпусната 
и увредена кожа. 

Осигурява интензивна 
регенерация и оптимален 

воден баланс.
регенерация и оптимален 

3

Освежаващ и овлажняващ 
крем за лице с невен 150 мл

За суха и дехидра-
тирана кожа. 

Осигурява оптимален 
воден баланс. Дава 
усещане за свежест.

2

Подхранващ и подсилващ крем 
за лице с алое вера 150 мл

За увредена, суха и 
чувствителна кожа. 

Осигурява интензивно 
подхранване и 
регенериране.

4

14

920
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

230
лв

Стара цена: 

1150
лв

Бързо и ефективно 
подобрява симптомите 
на зрялата кожа: 
тънка, сива, прекалено 
суха, без плътност и 
блясък. Иновативната 
комбинация от високо-
качествени метални 
наночастици, комби-
нирани с активен 

Бързо и ефективно 
подобрява състоянието 
на сухата и чувствителна 
кожа. Иновативната 
комбинация от високо-
качествени метални 
наночастици, комби-
нирани с активен 
въглен дълбоко по-
чиства кожата от 

GOLD DETOX Детоксикираща метална 
масказа зряла и чувствителна кожа 

8 г - 2 опаковки

BLUE DETOX Детоксикираща метална 
маска за суха и чувствителна кожа 

8 г - 2 опаковки

Бързо и ефективно 
подобрява състоя-
нието на смесена 
и мазна кожа с 
видими дефекти. 
Иновативната ком-
бинация от високо-
качествени метални 
наночастици, комби-

1414

SILVER DETOX Детоксикираща метална 
маска за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки

625
лв

ПРОМО цена:

91724220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

въглен дълбоко почиства кожата от токсини и 
замърсявания, незабавно освежава, дълбоко 
регенерира, изглажда и уплътнява кожата.

625
лв

ПРОМО цена:

91725220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

токсини и замърсявания, незабавно освежава, 
дълбоко хидратира и регенерира; ефективно 
ревитализира сивия, уморен тен, добавя блясък.

625
лв

ПРОМО цена:

91723220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

нирани с активен въглен дълбоко почиства 
кожата от токсини и замърсявания, незабавно 
освежава, отпушва порите и намалява тяхната 
видимост. 19

Кремове за лице 
Green Pharmacy

8621_50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

575
лв

ПРОМО цена:

8621_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ



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.

NEURO HIALURON                                            
Серум за лице ден&нощ 30 мл                                                     

2415
лв

ПРОМО цена:

9110130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

3450
лв

NEURO Овлажняваща 
мицеларна вода 500 мл                  

1880
лв

ПРОМО цена:

9111020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

Стара цена: 

2350
лв

NEURO HIALURON Овлажняващ 
крем-концентрат 
за лице ден & нощ 40+ 50 мл    

2235
лв

ПРОМО цена:

911_ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

NEURO HIALURON 
Лифт крем-концентрат 

за лице ден & нощ 50+ 50 мл    

NEURO HIALURON 
Лифт крем-концентрат 

за лице ден & нощ 50+ 50 мл    

911 _ _50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

40 50

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

с -50% намаление    

4495
лв

ПРОМО цена:

911403код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

Стара цена: 

8990
лв

 -50% 
за комплекта

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

с -50% намаление    

4495
лв

ПРОМО цена:

911503код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

Стара цена: 

8990
лв

 -50% 
за комплекта

20

NEURO HIALURON                                            
Невро-клетъчно
подмладяване!



Шампоан с арганово масло и нар за суха коса 
350 мл
Аргановото масло защитава косата от външни фактори, 
като укрепва и подхранва кожата на главата. Пантенолът 
овлажнява и регенерира, подобно на екстракта от нар, 
който също така освежава цвета. Редовната употреба прави 
косата лека, лъскава, еластична и добре хидратирана. Не 
съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium 
lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 

630
лв

ПРОМО цена:

8610720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

Балсам с арганово масло и нар за суха коса 300 мл
Омекотява косата, прави я лъскава, мека, еластична, лесна 
за разресване и стилизиране. Предпазва я от външни 
фактори, като същевременно тя не става прекалено 
бухнала. Укрепва и подхранва кожата на главата, успокоява 
раздразненията. Екстрактът от нар овлажнява, регенерира 
и възстановява цвета на косата. Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители, SLS и SLES.

470
лв

ПРОМО цена:

8611420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Стара цена: 

590
лв

Билково масло за скалп с репей и арганово масло 100 мл
Укрепва структурата на косъма, подхранва фоликулите, 
стимулира растежа, намалява себореята. Има противовъз-
палително действие и се бори с пърхота. Аргановото 
масло овлажнява и изглажда косата, прави я лъскава, 
мека, еластична, лесна за разресване и стилизиране, 
като същевременно я заздравява, защитава и предпазва 
да е прекалено пухкава. Подхранва кожата на главата, 
успокоява раздразненията. Без парабени.

520
лв

ПРОМО цена:

8614420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Стара цена: 

650
лв

Билково масло за скалп с репей и арганово масло 100 мл КОМПЛЕКТ за коса 
с арганово масло: 
шампоан, балсам 
и билково масло - 
с -30% отстъпка.

Стара цена: 

2030
лв

1420
лв

ПРОМО цена:

24508код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

610
лв

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

Не съдържа: PEG, силикони, парабени, минерални 
масла, оцветители, източници на формалдехид. 

Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Дерматологично и клинично тестван.

Крем против бръчки 
с арганово масло 
50 мл

98% 
натурални 
съставки

2445
лв

ПРОМО цена:

9206130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

Стара цена: 

3490
лв

Крем за кожата 
около очите 
с арганово масло 
15 мл

С 98% натурални съставки, хиалуронова 
киселина с 2 молекулни тегла, масла от 
арган, бадем, гроздови семки, екстракт от 
гардения, вит.Е. Специално създаден за 
поддържане на нежната кожа около очите. 
Изглажда, стяга, омекотява и подхранва.

Не съдържа: PEG, силикони, парабени, минерални 
масла, оцветители, източници на формалдехид. 

Деликатно ароматизиран, без алергени.

98% 
натурални 
съставки

1720
лв

ПРОМО цена:

9206520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Стара цена: 

2150
лв

С 98% натурални съставки, масла от 
арган, шеа, бадем,  екстракти от гардения 
и бял божур, коензим Q10, вит.А и  вит.Е. 
Омекотява, стяга, подхранва в дълбочина 
кожата и се бори с бръчките. 

Анти-ейдж маска за 
лице с арганово масло 
2 x 7,5 мл - 2 броя

98% 
натурални 
съставки

720
лв

ПРОМО цена:

92068220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

900
лв

Не съдържа: PEG, силикони, парабени, минерални 
масла, оцветители, източници на формалдехид. 

Деликатно ароматизирана, без алергени. 

КОМПЛЕКТ против бръчки с арганово масло 
3 продукта: крем, крем за кожата около очите, маска
Една от най-популярните серии на Equilibra - подхранващ комплект с арганово 
масло. С 98% натурални съставки и високо съдържание на арганово масло. 
Перфектното почистване и поддържане на кожата със силата на аргана и 
хиалуроновата киселина.

3045
лв

ПРОМО цена:

9206103 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3045
лв

Стара цена: 

6090
лв

98% 
натурални 
съставки

 -50% 
за комплекта

 -30% 
за комплекта
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Грижа за кожата и 
косата с арганово масло!

630
лв

ПРОМО цена:

8610720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
Стара цена: 

790
лв

Омекотява, стяга, подхранва в дълбочина 
кожата и се бори с бръчките. 

Грижа за кожата и 
косата с арганово масло!

Стара цена: 



630
лв

ПРОМО цена:

8610220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Шампоан с коприва  
за нормална коса

 350 мл

Екстрактът от коприва 
регулира мастните жлези, 
предотвратява косопада и се 
бори с пърхота. Пантенолът 
овлажнява и регенерира. 
Шампоанът подобрява 
микроциркулацията на 
скалпа, стимулира косме-
ните фоликули, осигурява 

480
лв

ПРОМО цена:

8611320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Балсам с коприва за 
изтощена, чуплива и 

слаба коса 300 мл
Благодарение на богатото 
разнообразие от активни 
съставки, а именно: хвощ, 
коприва, жълт кантарион, див 
кестен и червена боровинка, 
балсамът регенерира изтоще-
ната коса, укрепва крехката и 
чуплива коса, като я хидратира и 
подхранва. Подобрява работата 
на мастните жлези и космените 

Стара цена: 

790
лв

Стара цена: 

600
лв

на косата енергия, за да расте. При редовна 
употреба косата става здрава, добре 
хидратирана, гъвкава и блестяща.

фоликули на кожата на главата. Укрепва косата от 
корена до върха, предпазва от цъфтящи връхчета. 
При редовна употреба косата е по-здрава, гъвкава, 
пълна с енергия и по-лесна за разресване. 

975
лв

ПРОМО цена:

24507код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

КОМПЛЕКТ 
с коприва  
шампоан 
и балсам

Стара цена: 

1390
лв

22

Отслабва действието на ензимите, които причиняват 
косопада. Стимулира микроциркулацията в скалпа, 
подобрява храненето на космените фоликули. 
С противопърхотно действие и подпомат 
възстановяването, както на структурата на косъма, 
така и на кожата, увредени при някои фризьорски 
дейности. 

Натурално масло за коса с репей 
и Bh Intensive+ complex 100 мл

870
лв

ПРОМО цена:

8670420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Стара цена: 

1090
лв

Нежно почиства кожата на главата и я подготвя за максимално 
усвояване на активните съставки. Те подпомагат да се подсили 
растежа на космите, подхранването на корените и стимулират 
подновяването на косата. Подобряват състоянието на кератиновата  
структура на косъма и го предпазват от нараняване.

Шампоан с репей и Bh Intensive+ complex 200 мл

950
лв

ПРОМО цена:

8670120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

Укрепва и засилва ефекта на шампоана от серията. Тя прониква 
в структурата на косъма и предпазва повърхността му от по-
нататъшно увреждане чрез създаване на защитен слой. Придава 
блясък и енергия на косата, като я прави по-лесна за разресване.

Възстановяваща балсам-маска за коса 
с репей и Bh Intensive+ complex 200 мл

1030
лв

ПРОМО цена:

8670220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Стара цена: 

1290
лв

Подхранва скалпа и корените на косата, подобрявайки техните 
функции. При редовна употреба косопадът намалява, възстановява 
се кератиновата структура на косъма и се стимулира растежа на 
нова коса. Тя става по-силна, по-плътна и пълна с блясък. 

Серум за коса с репей и Bh Intensive+ complex 100 мл

1160
лв

ПРОМО цена:

8670320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

Стара цена: 

1450
лв

КОМПЛЕКТ Bh Intensive+ за растеж 
на косата 4 продукта: масло, 
шампоан, балсам-маска и серум

Bh Intensive+ комплекс е цялостно решение за отслабена коса. Той е с оптимална 
формула, съставена от тонизиращи, подхранващи и стимулиращи съставки, необходими за 
подобряване структурата на косъма, неговия растеж и забавянето на косопада. Комплексът 
предпазва от много фактори, предизвикващи косопад, значително подобрява фиксирането 
на косъма в кожата, създавайки условия за поява на нова, млада и здрава коса. Доставя 
хранителните съставки директно в корена на косъма и луковицата. 

дейности. 

2510
лв

ПРОМО цена:

8670145код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2510
лв

Стара цена: 

5020
лв

 -50% 
за комплекта

 -30% 
за комплекта

За прекрасна коса!



Съдържат екстракт от мента и органична сяра. Шампоанът нежно 
почиства мазната коса, която запазва свеж здрав вид през деня. 
Балсамът улеснява разресването, придава на косата здрав вид. 
Не съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени оцветители. 

КОМПЛЕКТ O’Herbal за мазна коса:
2 продукта - шампоан и балсам с -50%намаление

Балсам 
за мазна коса 
500 мл

1890
лв

ПРОМО цена:

843071код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1890
лв

Стара цена: 

3780
лв

 -50% 
за комплекта

Шампоан 
за мазна коса 
500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

Шампоан за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

Стара цена: 
90

лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Балсам за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

1890
лв

Стара цена: 
90

лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8432030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Маска за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

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

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

лв

ПРОМО цена:

843061код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

 -50% 
за комплекта
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O’Herbal
За мазна коса!

O’Herbal За къдрава и непокорна коса!



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

Хидратиращ душ 
гел с маслина 

и оризово мляко

3

Регенериращ душ гел 
с масло от розмарин 

и лавандула

Възстановяващ душ 
гел с масло от карите 

и зелено кафе

Всички душ гелове 
са в опаковка от 500 мл

8630_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20%

8630_240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

44

Масло за тяло 
с арганово масло 
и смокиня 200 мл 

Аргановото масло има свойството да 
овлажнява и подхранва кожата, като 
й помага да запази своята младост, 
изпълвайки я с жизненост и енергия. А 
екстрактът от смокиня й придава мека, 
кадифена гладкост.

930
лв

ПРОМО цена:

8633440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

Иновативнни, богати лосиони с въздействие 
въз основа на филтрат от секрет на охлюв 
Poly-Helixan от вида Helix Aspersa, които 
подмладяват кожата по най-различни 
начини. Филтратът от секрет на охлюв - 
силен, пълноценен, добре балансиран, 
оригинален, стандартизиран комплекс от 
биоактивни компоненти. Извлечен от слуз, 
секретирана от охлюви. Улеснява бързото 
възстановяване на увредена кожа. Съдържа 
високи нива на протеини, алантоин, витамин 
А, С, Е, мукополизахариди, колаген, еластин, 
протеолитични ензими, алфа хидрокси 
киселини. Стимулира регенерацията на 
кожата, като създава защитен слой върху 
нея, като не пропуска влагата от нея да се 
изпари, но в същото време пропуска въздух, 
за да може тя да диша. 

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

Подмладяващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

8421_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30%

Vis Plantis Серия за тяло 
със секрет от охлюв

Бързо и ефективно облекчава суха, груба, лющеща 
се и чувствителна кожа, лишена от мекота и 
елатичност. За красива кожа, подмладена, 
хидратирана и с елегантен аромат. Съдържа 
още масло от макадамия, масло от шеа, натриев 
хиалуронат, пантенол, екстракт от зелен чай, 
глицерин, витамин Е; аромати, без алергени. Не 
съдържа парабени, оцветители и PEG.

Подпомага липидното подновяване на кожата, 
осигурява по-добър синтез на колаген и еластин, 
подобрява плътността на кожата. За еластична, 
мека и жизнена кожа с аромат на роза. Съдържа 
още масло от макадамия, масло от шеа, натриев 
хиалуронат, пантенол, екстракт от зелен чай, 
глицерин, витамин Е; аромати, без алергени. Не 
съдържа парабени, оцветители и PEG.

Подмладяващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

4

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

Подпомага липидното подновяване на кожата, 

5

8421_002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

Детоксикиращ душ-
гел с активен въглен         
                                 250 мл                                 250 мл

Нежен детоксикиращ гел, идеален за 
почистване на кожата. Активният въглен, 
естествено премахва замърсяванията и 
токсините, като придава чистота и свежест. 
С бадемово масло и екстракт от лимонов 
сок. С повърхностноактивните вещества от 
растителен произход. 
Не съдържа: SLS, SLES, парабени. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Дерматологично тестван. 

98% 
натурални 
съставки

1015
лв

ПРОМО цена:

9213140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

1690
лв
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Екстрактът от жълтениче има 
дезинфектиращ ефект, успокоява 
раздразненията и заедно с глицерина 
действат хидратиращо. Естественoто 
pH, индентично с pH на кожата прави 
течния сапун перфектна грижа дори за 
суха, раздразнена и чувствителна кожа. 
Предпазва кожата от изсушаване. 

Течен сапун 
с жълтениче 
465 мл 

8650_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

650
лв 520

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

130
лв

За 1 брой 
-20% 8650_230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1300
лв 910

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

390
лв

За 2 броя 
-30%

Регенериращ и успокояващ течен 
сапун от лайка. Гъстият гел почиства и 
подхранва ръцете.   Идеален е дори за 
суха, раздразнена и чувствителна кожа, 
като я предпазва от изсушаване. Лайката 
има антисептично, регенериращо и 
успокояващо действие. Подхранващ и подмладяващ. Гъстият гел 

почиства и подхранва ръцете. Идеален е дори 
за суха, раздразнена и чувствителна кожа, 
като я предпазва от изсушаване. Облепихата 
е изключително богата на витамини, на 
макро и микроелементи, има защитни, 
регенеративни антиоксидантни свойства, 
като предотвратява стареенето на кожата.

3
4
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Течен сапун 
с облепиха - за 

подмладяване 
и подхранване

465 мл

Течен сапун с лайка - за регене-
риране и успокоение - 465 мл

Дневни дамски превръзки
SHUYA 10 броя - 2 опаковки

Нощни дамски превръзки   
SHUYA 10 броя - 2 опаковки

Ежедневни дамски превръзки  
SHUYA 30 броя - 2 опаковки

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.

SHUYA 10 броя - 2 опаковки SHUYA 10 броя - 2 опаковки

Нормализиращ интимен гел 
с млечна киселина, дъбова кора 

и чаено дърво 300 мл

Стара цена: 

1350
лв

Всички продукти от линията PHARMA CARE съдържат екстракт от дъбова кора, който 
има противовъзпалителни и антибактериални свойства, както и млечна киселина, 
която е с доказано действие за възстановяването на киселинно-алкалния баланс в 
интимната област. Геловете подсилват функционирането на „добрата” бактериална 
микрофлора, спомагат за поддържането й в естествено физиологично равновесие. Също 
така успокояват раздразненията, сърбежа и паренето. Не съдържат: сапуни, SLS, SLES, 
парабени, оцветители. 
Защитен интимен гел 
с млечна киселина, дъбова кора 
и червена боровинка 300 мл

Перфектна грижа 
за цялото тяло!

и чаено дърво 300 мл

6

Стара цена: 

1980
лв

1385
лв

ПРОМО цена:
3090_230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

595
лв

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. 

1
са антибактериални и дишащи. Те съдържат Патентована лентa с анионен 

чип с активен кислород и инфрачервено излъчване, които са с благоприятно въздействие върху организма. 

2
Стара цена: 

2380
лв

1665
лв

ПРОМО цена:
30903230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

715
лв

25

и червена боровинка 300 мли червена боровинка 300 мл

945
лв

ПРОМО цена:
8640_30код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

405
лв

5



1185
лв

ПРОМО цена:

90120120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

90120150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

740
лв

ПРОМО цена:

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

код 

код 
само

+ 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! 

Nano GoldNano Gold
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:

код 
само

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

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

1270
лв

ПРОМО цена:

90160220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

90160002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби 
Dr. Silver Black&White 
75 мл - 2 броя75 мл - 2 броя

Пастата е с модерна формула за 
изключителен резултат! 

С активен въглен, сребърни йони, алое 
вера, кокосово масло, мента! 

Без флуорид, захар, парабени!
Предпазва от кариеси и зъбна плака, 

заздравява венците!

75 мл - 2 броя75 мл - 2 броя
Стара цена: 

1590
лв

  UB Parfums Дамски 
аромат - 50 мл (22%) 

UB Parfums Мъжки 
аромат - 50 мл (18%) аромат - 50 мл (18%) 

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. 

Попитайте Вашия консултант 
за предлаганите аромати!

2095
лв

ПРОМО цена:
 79_ _ _5030код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

2095
лв

ПРОМО цена:
 79_ _ _ 30код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

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. 

840
лв

ПРОМО цена:

9202520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Активни съставки: 96% натурални съставки – алое вера, 
арника, салвия, силиций, масло от чаено дърво, исландски 
лишей, ксилитол и ментол. Не съдържа: захарин, 
флуор, SLS, алергени, парабени и глутен. С контролирана 
абразивност, не уврежда зъбния емайл. Клинично тествана. 
С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус на 
мента! Редовното използване помага за предпазване на 
зъбите от петна и избледняване, предизвикани от напитки 
и цигари. Предоставя адекватна защита срещу кариес и 
зъбна плака, осигурявайки свеж дъх.

Стара цена: 

1050
лв

96% 
натурални 
съставки

Алое вера гел-паста за зъби 
с избелващо действие 75 мл 

VВ DEO се препоръчва за:  ефективно неутрализиране 
на неприятната миризма, без да се нарушава естествения 
процес на потене; ежедневна употреба и при активен 
начин на живот; спиране на кръвотечение при бръснене 
(като стипца); подпомагане на интимната хигиена. С 
него нанасяме защитен слой, без да запушваме порите, 
създавайки среда, невъзможна за проникването и 
развитието на бактерии и премахваме предпоставките 
за неприятна миризма по тялото и дрехите. 

Victoria Bell‘s 
Crystal Deodorant 
(рол-он) 920

лв

ПРОМО цена:

90600120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

90600150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

575
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1150
лв

За блестяща 
усмивка 

и свежест!
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За блестяща 
усмивка 

и свежест! 4015
лв

ПРОМО цена:

2002740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2675
лв

Магнетон БИО

Уред за нискочестотна импулсна магни-
тотерапия - 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

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.

9990
лв

ПРОМО цена:

2611220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2500
лв

Стара цена: 

12490
лв

Магнитен колан Vital Vida - за изправяне на стойката

3120
лв

ПРОМО цена:

2050520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лвкод 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

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.

Универсален размер, 
максимална 

дължина: 110 см.  

Стара цена: 

3900
лв

НОВА
по-добра

цена 

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 439

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1439230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1439250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

- 19  см0
- 21 см1

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 440

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1440230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1440250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19  см0
- 21,5 см1 - 21,5 см Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 445

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

9240
лв

ПРОМО цена:

1_1445230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3960
лв

1_1445250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

6600
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

13200
лв

- 19  см0
- 21 см1 132

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 502 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см
9990

лв

ПРОМО цена:

10150230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4300
лв

10150250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

14290
лв
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Уред за сребърна вода 
Dr.Silver Universal  

Повече от 60 000 л сребърна вода 
с питейна концентрация.

Пълен електронен контрол с програми за избор 
на концентрация на сребърни йони;
Сменяем сребърен електрод и батерия;
Светлинна индикация за избор на програма и 
изправност на електролизната клетка;
Висока производителност; 
Лекота и бързина в обслужването.

Уредът за получаване на сребърна вода Dr. 
Silver Universal e устройствo за електролитно 
отделяне на сребърни йони (Ag+) във 
вода.

8940
лв

ПРОМО цена:

2005540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Стара цена: 

14900
лв

9990
лв

ПРОМО цена:

24487код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6900
лв

КОМПЛЕКТ 
VOLCANO ZAPPER
+ Паразитоцид 
100 мл

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

Стара цена: 

16890
лв

1975
лв

ПРОМО цена:

2090240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
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

1975
лв

ПРОМО цена:

2092040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

Турмалинова 
яка

За подпомагане при: 
Болка и схващане в областта на шията; Болки 
в раменете и горната част на гърба; Стрес, 
напрежение, тежка умствена работа; Шипове; 
ревматизъм; плексит; Гла-воболие, простуда, 
настинка, умора; Световъртеж; Втрисане; 
Проблеми с кръвообращението; Сънливост; 
Проблеми с щитовидната жлеза; Хроничен 
тонзилит и др.

Стара цена: 

3290
лв

Магнитен колан 
с мериносова вълна, 
магнити и сребро

Изключително съчетание на висококачествена мериносова вълна, маг-
нитно поле и сребърни йони. Наред с терморегулиращото и оздравително 
действие на мериносовата вълна, в този продукт е добавен източник 
на постоянно магнитно поле. Като резултат употребата води до бързо и 
ефективно снемане на болка от различен характер. 

2150
лв

ПРОМО цена:

2610820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Стара цена: 

2690
лв

Удобната възглавница е 
в основата на спокойния 
сън, защото спомага за 
правилната позиция на 
тялото, като дава опора на 
врата и гръбначния стълб.  

Размер: 70 х 40 х 11 см.

3845
лв

ПРОМО цена:

2611130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1645
лв

в основата на спокойния 
сън, защото спомага за 
правилната позиция на 
тялото, като дава опора на тялото, като дава опора на 
врата и гръбначния стълб.  

2611130код 1:

Възглавница 
от мемори 
пяна

Стара цена: 

5490
лв

Запазва прохладата през лятото 
и гарантира топлина през 
зимата. Поддържа оптимална 
телесна температура. Подпо-
мага организма при простудни 
заболявания, възпалителни 
процеси, болки. Антимикробно 
и хипоалергенно действие. 

Одеяло от 
мериносова вълна 
140 х 200 см 22390

лв

ПРОМО цена:

2610720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5600
лв

Стара цена: 

27990
лв

НОВА
по-добра

цена 

НОВА
по-добра

цена 

Чист и уютен дом!
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2095
лв

ПРОМО цена:

2001130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Електронен уред за 
борба  с гризачи

Излъчва електро-магнитни импулси, които 
въздействат на слуховия апарат и нервната 
система на гризачите. Това нарушава 
жизнените им функции и предизвиква 
паника сред тях. Въздейства както на мишки 
и плъхове, така и на хлебарки, мравки и др. 
пълзящи насекоми. 

Стара цена: 

2990
лв

920
лв

ПРОМО цена:

2510120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Професионална 
Кърпа за прозорец 
40 х 40 см

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

Стара цена: 

1150
лв

Антибактериална (със сребърни 
частици) микрофибърна 3 в 1 кърпа, 
гъба, подложка - за кухнята и 
домакинството - Netex, 15 x 20 см
гъба, подложка - за кухнята и 
домакинството - Netex, 15 x 20 см

Антибактериалните свойства се постигат, благодарение на сребърни 
частици, добавени към микрофибърните влакна, а иновативната 
технология на производство гарантира, че цветът няма да се промени във 
времето. 
Този универсален домашен помощник разполага с 2 страни - груба, с чиято 
помощ се отстраняват по-упорити замърсявания, също и мека, удобна за 
забърсване или абсорбиране на течности.

Решението на вашите проблеми вкъщи или в 
офиса: мивки; котлони;  плотове;  маси. 

Комплект 
универсални кърпи
Color Set Premium

Премахват замърсявания от всички 
повърхности в дома и офиса, като: шкафове, 
мивки, кранове, плочки, дръжки на врати 
и др., както и пресни петна по мека мебел 
и дрехи; за подсушаване и полиране на 
сервизи за хранене и чаши. Много са удобни 
и за почистване на обувки. 

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

4495
лв

ПРОМО цена:

24434код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

Тази почистваща система е продукт от ново 
поколение. Лесно може да се използва от 
всеки. Микрофибърната глава осигурява 
екологично почистване, без да оставя влажни 
петна. Можете бързо да почистите всички 
видове повърхности: гранит, ламинат, паркет 
и кожени настилки и т.н. 

ПОДАРЪК 
Резервна 

микрофибърна 
бърсалка

Стара цена: 

8990
лв

ЕКО МОП 
-50% отстъпка
+ ПОДАРЪК 

ПОДАРЪК 
на стойност     
      8.90 лв.

2520320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

750
лв 600

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

150
лв

За 1 броя 
-20% 25203240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1500
лв 900

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

600
лв

За 2 броя 
-40%

Бамбукова кърпа 
за съдове Bamboo 
Dish Premium

975
лв

ПРОМО цена:

2510330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

2512130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

1995
лв
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Zone
Хранителният режим 40-30-30 се оповава най-вече на баланса между 
въглехидрати и протеини. Въглехидратите са пряко свързани с хормона 
инсулин, а протеините с хормона глюкагон. Тези два хормона вървят „ръка 
за ръка“. Може да се каже, че инсулинът е складиращият хормон – този, 
който придвижва калориите до клетките, но и който превръща излишните, 
неусвоени – в мазнини. Глюкагонът е хормонът, който поддържа нормалните 
нива на кръвната захар. Повишаването нивата на глюкагон намаля нивата на 
инсулин, а точно високите нива на инсулин са причината за напълняване или 
невъзможност за отслабване. Мазнините също са важна и незаменима част 
от балансирания хранителен режим 40:30:30. Да, има лоши мазнини, които е 
добре да избягваме и да сведем до минимум, но добрите мазнини са жизнено 
важни. Те стимулират синтеза на добрите Айказаноиди – най-важните, свръх 
хормоните, които „отварят вратите“ към доброто здраве и дългия живот.  Целта 
е да приемате правилното съотношение между въглехидрати, протеини и 
мазнини, с цел постигане на хормонален баланс, който е ключът към идеалната 
фигура и перфектното здраве, както и избавянето от така нареченото тихо 
възпаление, или казано с други думи – възпаление на клетъчно ниво, което 
е основна причина за трупането на килограми и влошаване на здравословното 
състояние. Тихото възпаление може да се потуши при постигане на 
хормонален баланс. Това няма как да се случи само и единствено чрез 
правилното, балансирано хранене. Тялото ни трябва да бъде снабдено също и с 
достатъчно количество Омега 3, както и с Полифеноли.

Балансиран Хранителен режим 
40-30-30

355
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

Супер вкусен бар с вкус на тирамису/какао, 
изготвен за режим 40-30-30 с цел редуциране 
на телесните мазнини и по-добро здраве.
    • 1 бар = 2 ХБ (хранителни блока), за 1 ХБ 
разделете барчето на две
   • Само 97 калории за един хран. блок (ХБ)
   • Богат на протеини и с прекрасен вкус;
   • Без наситени и хидрогенирани мазнини;
   • Без ГМО; без глутен;
   • Подходящ за хора с непоносимост към 
лактоза;
  • Без изкуствени подсладители;
  • С L-карнитин и L-орнитин;
 • С креатин монохидрат.

Стара цена: 

395
лв

 йогурт89

шам фъстък88

тирамису92

1610
лв

ПРОМО цена:

3059710код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Балансирани спагети 
Nutriwell – 40-30-30, 
500 г

3 в 1 – спагети + протеин + фибри
Хапвате спагети и не трупате килограми? Това 
ви се струва невероятно? Вече спокойно може 
да върнете спагетите в менюто си:
  • Ниско съдържание на въглехидрати
  • Високо съдържание на протеини
  • Високо съдържание на фибри
  • Лесни за приготвяне, съобразно балансиран 
хранителен режим 40-30-30.

Стара цена: 

1790
лв

Опаковка: 500 гр (10 порции по 50 гр)
(около 1,61 лв. за 1 ХБ)

2690
лв

ПРОМО цена:

3095210код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Ostrovit Whey протеин 
шоколад, 700 гшоколад, 700 г

Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30.
      • Страхотен шоколадов вкус;
      • 70% суроватъчен протеин концентрат;
      • Източник на BCAA (аминокиселини с 
разклонена верига);
      • Източник на енергия;
      • Подобрява възстановяването 
на организма след тежки физически 
натоварвания;
      • Без аспартам;
      • Без глутен.

Стара цена: 

2990
лв

1 протеинов блок 
(7 г протеин)  
= 10 г от продукта

1615
лв

ПРОМО цена:

3100_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Балансиран бар 
Enervit Protein Snack 
40-30-30, 8 бр.

Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30 .
      • Богат на протеини и фибри
      • Обогатен с Витамини
      • Обогатен със специални вещества в  
      подкрепа на здравето
      • Без глутен
      • Без палмово масло
      • Обвит в млечен/бял шоколад.
      1 кутия съдържа 8 бара

1 бар (30 г) = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ = 2,02 лв

зърнени 
и млечен 
шоколад

7

черен 
шоколад

6
Стара цена: 

1795
лв

черно 
и бяло

8

895
лв

ПРОМО цена:

3101210код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Балансирани 
бисквити Enervit 
Protein овес и соя 
40-30-30, 200 г С прекрасен вкус на овес и соя. Бисквитите 

Enervit Protein са богати на протеини и фибри.  
Напълно съобразни с хранителния режим 
40:30:30 – перфектно съотношение на 
въглехидрати, протеини и мазнини.
      • Богати на протеин и фибри
      • С екстра върджин зехтин
      • Без палмово масло
      • С понижен гликемичен индекс

Стара цена: 

995
лв

200 г (32 бисквити)
4 бисквити = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ - 1.12 лв.30

Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ (за Кана Atria) 



  

520
лв

ПРОМО цена:

3020120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

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

Кристална 
хималайска сол 500 г 

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Стара цена: 

650
лв
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1795
лв

ПРОМО цена:

3101510код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Балансиран Шейк 
Enervit Protein какао 
40-30-30, 5 шейка

Шейкът Enervit Protein е богат на протеини 
и с превъзходен какаов вкус. Перфектно 
допълнение към един здравословен и 
балансиран хранителен режим. Заместете 
1 или 2 от дневните си храненета с шейк и 
това гарантирано ще спомогне за по-бързото 
редуциране на теглото ви. Напълно съобразни 
с хранителния режим 40:30:30. 

Стара цена: 

1995
лв

Опаковка: 5 пликчета x 53 гр.
1 пликче = 2 ХБ (хранителни блока)
1 ХБ - 1,80 лв.

Сменяем филтриращ елемент  
Unimax AquaMag Mg2+ (за Кана Astra)

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

Филтрите пречистват:

Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ (за Кана Atria) 

Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ (за Кана Atria) 

Ново поколение филтриращи елементи, които не само 
пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий.

2300220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 броя 
-20%

23002230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 2 броя 
-30%

2300420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1280

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

320
лв

За 1 броя 
-20%

23004230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3200
лв 2240

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

960
лв

За 2 броя 
-30%

  Балансирани хапки 
Enervit Gymline 
черен шоколад 
40-30-30, 54 г40-30-30, 54 г Уникално вкусни хапки, богати на протеини и 

фибри. Напълно подходящи както за вегани, 
така и за всички, които следват хранителен 
режим 40:30:30. Най-удачният начин за 
здравословно, балансирано и вкусно хапване 
на крак, буквално за секунди.
             • Богати на протеини и фибри;
             • 100% веган;
             • С оризов и грахов протеин;
             • Без глутен;
             • Със страхотен вкус на черен шоколад;
             • Обогатени с витамин B6.

Стара цена: 

550
лв

495
лв

ПРОМО цена:

3101610код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

055
лв

54 г -1 опаковка = 2 ХБ (хран.блока)
1 ХБ - 2.48 лв.

Агаве Био сироп 
350 мл

Идеален подсладител за топли и 
горещи напитки. 
Подходящ за торти и сладкиши.
Безвреден и с приятен вкус.
100% усвояване от организма.
С нисък гликемичен индекс. Без ГМО.

100% природен подсладител!
Само 12 ккал в 1 доза (1ч.л.)!

Получен от сърцевината 
на органично 

мексиканско агаве.

НОВА
по-добра

цена 

1160
лв

ПРОМО цена:

3029020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

Стара цена: 

1450
лв

Здравословни и чисти - 
храна и вода!



За контакти:
GM 10/20 www.green-master.eu

Промоционалните предложения важат от 31.08.2020 до 27.09.2020 или до изчерпване на количествата!32

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!

Стара цена: 

21990
лв

13990
лв

ПРОМО цена:

20200139код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

8000
лв

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

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

с два улея (28 х 28 см) 

се запазят хранителните вещества в храната, а 
не да се пържи в излишъка от претопено олио 
или масло. Двата улея, които са разположени от 

двете страни на тигана, позволяват 
да се отцеди излишната мазнина, 
след всяка партида от барбекюто. 
Равномерно разпределение на 
топлината и с ергономичната 
дръжка. Не съдържа PFOA. 

Стара цена: 

12990
лв

10390
лв

ПРОМО цена:

2250120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2600
лв 7670

лв

ПРОМО цена:

2250320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1920
лв

Тиган за палачинки 
(Ø 25 см) 

Великолепни постни домаш-
ни палачинки можете да 
си приготвяте сега, без 
никаква мазнина, без да 
се притеснявате, че ще се 
залепи блата. Не съдържа 
PFOA. Бамбуковата кърпа ще 
почисти тигана само с вода!

Стара цена: 

9590
лв

НОВА
по-добра

цена 

НОВА
по-добра

цена 

Здравословно и вкусно 
приготвяне на храната!

Wellos 
Антибактериална 
кухненска дъска 
за рязане

Изключително здрави и удобни 
за рязане. С гъвкав дизайн за 
лесно изсипване на нарязаните 
продукти. Устойчиви на нагряване 
и влага. Компактна и лесни за 
съхранение. Със специално 
покритие, предпазващо по-
върхността от нараняване. 
Произведени от екологични 
материали. Без съдържание на 
ВРА (бисфенол А).

Изключително здрави и удобни 

3

за рязане

1

1795
лв

ПРОМО цена:

2080_40код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Стара цена: 

2990
лв


