
Промоционална кампания 
12.04. - 09.05.2021            

ШАРЕН, 
ВЕСЕЛ 

ВЕЛИКДЕН!

Купете продукти на промо-
ционални цени от настоящата 
брошура по Код 1 или целия 
Каталог 2020/2021 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:

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.



1430
лв

ПРОМО цена:

3001720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Приемът на витамин D3: 
подпомага при намален имунитет; защитава от инфекции, особено на дихателните 
пътища; регулира калциево-фосфорния обмен; подпомага костната плътност и 
здравината на зъбите; играе роля на невропротектор; предотвратява развитие на 
болест на Алцхаймер; намалява общите и възрастови възпаления в организма; 
подпомага зарастването на рани; предотвратява развитието на ракови заболявания.

3001740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1075
лв

ПРОМО цена:

Слънчевият 
витамин 

за истинско здраве!

Една от най-важните функции на витамин D е да регулира нивата на калция и фосфора в организма и да подсигурява 
нормална костна плътност и здравина на зъбите. Наред с това препятства отлагането на калций по кръвоносните съдове, 
бъбреците и сърцето. Оптималните нива на витамин D подпомагат организма при грип и настинки, активират имунната 
система. Приемът в есенния период на витамин D някои автори препоръчват като задължителна „противовирусна 
ваксина“. С нормалната концентрация на витамин D се свързва и потискането на различни автоимунни заболявания като 
диабет, ревматоиден артрит, множествена склероза. Има мощно противовъзпалително действие, потиска развитието 
на ракови заболявания, насърчава клетъчната диференциация. Оптималните нива на витамин D в организма са от 
особено значение за секрецията на инсулин, регулират нивата на кръвната захар, намаляват артериалното налягане. 
Освен това се използва при профилактиката и лечението на рахит, при остеопороза, косопад, мокреща екзема, за 
зарастване на рани и язви. Витамин D играе важна роля във функционирането на мускулната тъкан и стимулирането в 
нея на синтеза на белтъчини и производството на АТФ. Витамин D спомага при профилактиката на различни онкологични 
заболявания като рак на правото и дебелото черво.

Една от най-важните функции на витамин D е да регулира нивата на калция и фосфора в организма и да подсигурява 

Стара цена: 

1790
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3042030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
• при вирусни и бактериални инфекции;
• настинки и грип;
• тежки физически и психически натоварвания;
• бедно на витамини хранене;
• алергии.
Предпазва сърдечно-съдовата и нервната 
система, засилва имунитета. Укрепва кръво-
носните съдове, участва в регулацията на 
холестерола, нормализира пропускливостта на 
клетъчните мембрани. Активира имунитета, 
възстановителните и регенеративни способ-
ности на организма. 

Стара цена: 

2890
лв

Витамин C 
с удължено 
освобождаване
120 таблетки

3042050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

КОМПЛЕКТ:
Витамин С, 120 табл. + 
Витамин D3, 90 капс. 

2810
лв

ПРОМО цена:

3042017код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1870
лв

Стара цена: 

4680
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

 -40% 
за комплекта

Dr.Nature Витамин D3 
90 капсули х 400 IU

965
лв

ПРОМО цена:

30705230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

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

Витамин C + Цинк 20 разтворими 
таблетки + 4 таблетки ПОДАРЪК 
2 опаковки

Стара цена: 

1380
лв

30705002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

690
лв

ПРОМО цена:

790
лв

ПРОМО цена:

3074720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Селен + цинк, 
30 таблетки

Vitar препоръчва при: 
защита от свободните радикали и 
оксидативен стрес; 
чести инфекции; 
проблеми с щитоидната жлеза; 
проблеми със сърдечно-съдовата система;
дерматологични проблеми; 
проблеми с черния   дроб; 
психически натоварвания.

Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.
Стара цена: 

990
лв

3074740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

595
лв

ПРОМО цена:

2

 ТОП продукт



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: мощна и ефективна борба с различни инфекции; 
противодействие на бактерии, вируси, гъбички и заболяванията, причинени от тях; 
подобряване на състоянието на кожата; подпомагане 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). 3002040код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

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). Монолауринът е изключително ефективен: В борба с бактериите. 
Инхибира голяма група грам-положителни бактерии, в това число Escherichia coli. Препятства производството на бактериални 
токсини, което води до намаляване на токсичността на бактериалните инфекции. Подпомага лечението на стрептококови и 
стафилококови инфекции, както и на лаймска болест, ефективен е и срещу хеликобактер пилори. В борба с вирусите. Той  
е с изключително висока активност срещу вируси с липидна обвивка, които нападат хора и животни. Разрушава обвивката 
на вирусите, в резултат на което те намаляват способността си да се възпроизвеждат, както и да атакуват и заразяват 
човешките клетки. От друга страна това прави вирусите много по-податливи на активността на собствените защитни 
механизми(имунитет) на приемника, което улеснява справянето с вирусните инфекции. Активността на този супер продукт 
се използва в борба с различни вируси: грипни вируси, цитомегаловирус, херпес(I и II), варицела, пневмовирус, РНК и ДНК 
вируси и много други. В борба с гъбичките. Редица изследвания потвърждават активността му в борбата с гъбички и 
дрожди. Ценен продукт в борбата с паразитите в стомашно-чревния тракт, причина за сериозни здравословни проблеми. 

Dr. Nature Монолаурин, 
90 капсули х 300 мг

 ТОП продукт

Стара цена: 

2990
лв

Кора от бяла 
върба, 60 капсули 1355

лв

ПРОМО цена:

3008520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

3008540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1015
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1695
лв

• Намалява възпалителните процеси;
• Намалява риска от развитие на инсулт и 
инфаркт;
• Спомага при висока температура;
• Подобрява работата на мускулите при 
физически натоварвания
• Намалява симптомите при настинки и грип;
• Повишава имунитета;
• Подобрява възстановяването; 
• Нормализира показателите на кръвосъсирване. 

Всяка капсула съдържа: Екстракт от кора на 
бяла върба (15% салицин) - 400 mg.

Vitar препоръчва при: простуда и отпад-
налост;  грип; заболявания на горните диха-
телни пътища; кашлица; вирусни инфекции.

Ехинацея, 
10 сашета
разтворима напитка 

Гореща напитка при настинки и грип! 
С вкус на къпина!

Съдържа: ехинацея, ацерола, вит. С и цинк.

640
лв

ПРОМО цена:

3072120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
лв

Ехинацеята убива микробите чрез стиму-
лиране на имунния  отговор (неспецифичен  
имунитет), стимулира продуцирането на 
„борещите” се с инфекциите Т и В-лимфоцити, 
стимулира продукцията на интерферон - 
едно от най-мощните оръжия на организма 
в борбата с инфекциите, подпомага 
производството и активността на патоген-
поглъщащи клетки - фагоцити.

КОМПЛЕКТ:
Монолаурин, 
90 капсули + 
Кора от бяла 
върба, 
60 капсули

2810
лв

ПРОМО цена:

3002085код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1875
лв

Стара цена: 

4685
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

 -40% 
за комплекта

Sanct Bernhard препоръчва при: срив на имунната 
система; грип и вирусни заболявания; ангини; 
херпеси и бактериални инфекции; кожни инфекции 

4795
лв

ПРОМО цена:

3046840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Коластрата е една от 4-те клетъчни храни. 
Съдържа над 37 имунни и 8 растежни 
фактори, които поддържат и възстановяват 
почти всички органи и системи, в това 
число директно стимулира имунната 
система, предоставяйки и наготово активни 
вещества.

Коластра 
90 капсули

- акне, афти, трудно зарастващи рани; пародонтити; възпаления на 
дихателните пътища и белите дробове - бронхити, пневмония; проблеми 
с пикочо-половата система - цистит, пиелонефрит, простатит, аденом; 
проблеми с храносмилателната система - гастрит, язва, колит, нарушена 
микрофлора; проблеми с костите и ставите - артрит, артроза, рахит, 
остеопороза; подагра, диабет, регулиране нивото на холестерола.

Стара цена: 

7990
лв

3

Природна грижа 
за имунитета!

Екстрактът от кора на бяла върба: 



 

2390
лв

ПРОМО цена:

3040820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми с нивата на холестерола и функциите на сърдечно-
съдовата система; атеросклероза; хипертония; повишени 
нива на кръвната захар; вирусни и респираторни заболявания;
заболявания на дихателната система; възпалителни 
заболявания; намален имунитет; подпомага кръвообра-
щението; действа антивирусно, антибактериално и 
противогъбично.

Чесън 
180 капсули

3040850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Един от най-древните продукти, препоръчван при 
вирусни и бактериални инфекции. За добър имунитет и 
здрава сърдечно-съдова система!

1785
лв

ПРОМО цена:

3007630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

3007650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1275
лв

ПРОМО цена:

Витамини ГОЛД А-Я 
Dr.Naturе - 60 табл.

намален имунитет; недостиг на витамини и 
минерали; отпадналост, липса на енергия; за 
защита на клетките от свободните радикали; 
след боледуване; за добра кожа, кости и 
нокти; за здраво сърце; за здрави очи.

Dr.Nature препоръчва при: Стара цена: 

2550
лв

Мощен комплекс от витамини, минерали,  микроелементи, антиоксиданти 
и екстракти със синергично действие за добро здраве, жизненост и тонус.

Начин на употреба: 
1 таблетка дневно, препоръчително сутрин след храна.

Всяка таблетка съдържа: Витамин А- 800 μg, Витамин Е - 12 mg, 
Витамин Д - 5 μg, Витамин С - 120 mg, Витамин В1 - 2.1 mg, Витамин В2 
- 2.4 mg, Витамин В6 - 3 mg, Ниацин (никотинамид) - 18 mg, Пантотенова 
киселина - 6 mg, Биотин - 150 μg, Фолиева киселина - 300 μg, Витамин В12 
- 3 μg, Витамин К - 30 μg, Калций - 162 mg, Магнезий - 75 mg, Фосфор - 100 
mg, Калий - 40 mg, Желязо - 3.5 mg, Мед - 1 mg, Цинк - 5 mg, Йод - 100 μg, 
Селен - 25 μg, Хром - 60μg, Молибден - 25 μg, Лутеин - 3 mg, Коензим Q10 - 
3mg, Екстракт от гинко билоба - 55 mg.

Vitar препоръчва уникална комбинация от

835
лв

ПРОМО цена:

3074330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

високоефективни антиоксиданти  и коензим 
Q10, тъй като тя гарантира: мощна подкрепа 
на имунитета; подобряване на физическото 
и психическо състояние на организма; 
предпазва от оксидативен стрес като 
елиминира свободните радикали; забавя 
процесите на стареене; витализира организма; 
намалява умората и изтощението. 
Съдържа витамин С, цинк, витамин Е, бета 
каротен, селен, коензим Q10!

Мултивита плюс 
30 таблетки

Стара цена: 

1190
лв

2695
лв

ПРОМО цена:

3043640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
възпалено гърло; дрезгав глас; кашлица от 
различен произход; изключително подходящ 
за отхрачване при заболяване на дихателните 
пътища (и при пушачи). 
Съдържа: екстракт от корен на лечебна ружа, 
ментол, пчелен восък, масло от анасон, масло 
от евкалипт, масло от феникули.

Стара цена: 

4490
лв

Пастили с лечебна 
ружа и евкалипт  
90 пастили

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

Билков сироп 
БРОНХО - 200 мл

Vitar препоръчва при: 
кашлица; бронхит; възпаления на горните 
дихателни пътища; респираторни инфекции, 
простуда, грип. 
Съдържа: екстракт от живовляк (10:1) - 100 
mg; екстракт от мащерка (10:1) - 100 mg; 
екстракт от ехинацея (4:1) - 60 mg; витамин С 
- 40 mg.

Съдържа стандартизирани екстракти от жи-
вовляк, мащерка, ехинацея и витамин С

950
лв

ПРОМО цена:

3072620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

4

 ТОП продукт

Стара цена: 

2990
лв

За силен имунитет!

Чесънът е мощен имуностимулатор, който подсилва 
белите кръвни телца и повишава образуването на антитела. 
Силното имуностимулиращо действие на чесъна се дължи на 
съдържащите се в него вещества - алицин и сулфиди.



 

Ултрапречистено и молекулярно дестилирано!                  
С максимална концентрация на EPA + DHA > 60%(EPA  36% и DHA 24%). 

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

Стара цена: 

2990
лв

2390
лв

ПРОМО цена:

3000920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3000940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

Основното действие на рибеното масло се определя от две дълговерижни 
омега-3 мастни киселини: EPA - eйкозапентаенова и DHA-докозахексаенова, 
които са незаменими за човешкия организъм. При най-добрите продукти, 
в резултат на молекулярна дестилация се получава концентриране до 
общо съдържание на EPA+DHA около и над 50%, което се приема за 
„изключително висок стандарт“. 

Dr. Nature препоръчва при: проблеми със 
сърдечно-съдовата система; за регулиране 
на липидния баланс и нивата на холестерола 
и триглицеридите; проблеми с артериалното 
налягане; противодейства на различни 
възпаления в организма; подпомага при 
ставни заболявания; подобрява мозъчните 
функции; подкрепя организма при депресии 
и безпокойство; подпомага зрението; 
подобрява съня; подобрява състоянието на 
кожата и косата; подкрепя имунитета.

Гроздово семе + 
Витамин С, 
60 капсули

Мощно антиокси-
дантно действие и 

силен имунитет!

Подобрява кръвообращението и кръвонос-
ните 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 Дава 
енергия и тонус на организма. Подобрява 
паметта и когнитивните функции. Подобрява 
състоянието при чувство за студени крайници. 
Ускорява възстановяването след заболявания. 

1195
лв

ПРОМО цена:

3009020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

3009040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1495
лв

Всяка капсула съдържа: екстракт от Гроздово 
семе (95% проантоцианидини) - 400 mg; Витамин 
С - 10 mg.

КОМПЛЕКТ:
Ултра Омега 3,
90 капсули + 
Гроздово семе + 
Витамин С, 
60 капсули

2990
лв

ПРОМО цена:

3000990код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1495
лв

Стара цена: 

4485
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

 -33% 
за комплекта

4055
лв

ПРОМО цена:

3046630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3046650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 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; депресии; възпалителни процеси в организма.

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

Редовният прием на продукти, съдържащи полиненаситени мастни киселини е изключително важен 
за всяка възраст, поради участието им в редица важни биохимични процеси и широкоспектърното 
им действие върху голям брой органи и системи в организма.

Стара цена: 

5790
лв

За борба с възпаленията, здрава 
кръвоносна система, кожа, коса и нокти!

Омега - 3 рибено масло 
400 капсули

4050
лв

ПРОМО цена:

3048040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Тайната на китайските владетели за здрава 
кръвоносна система, кожа, нокти, коса!

Стара цена: 

6750
лв

Omega 3 Perilla oil 
150 капсули 2910

лв

ПРОМО цена:

3043740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1940
лв

Омега 3-6-9  Ленено 
масло, 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4850
лв

комбинациякомбинация

Най-доброто за здравето 
от морето и полето!
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3030920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30309240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Копринус - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
диабет I и II тип; атеросклероза и проблем 
с оросяването; лошо храносмилане и 
нарушена микрофлора; хемороиди, 
възпаления; инфаркт и проблеми на 
кръвоносните съдове и сърдечния ритъм; 
алкохолизъм и подагра.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

3030320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30303240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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.

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

Кордицепс плюс 
60 капсули

с Мегавитал комплекс

СУПЕР 
ИМУНОМОДУЛАТОР

И ХЕПАТОПРОТЕКТОР 
60 капсули

с Мегавитал комплекс Стара цена: 

3890
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
• проблеми с дихателната (пневмонии, възпалителни процеси, 
емфизем и др.), кръвоносната, отделителната системи (особено при 
възпалителни процеси на бъбреците и уринарния тракт); 
• туморни заболявания (бели дробове, простата, мозъка, кръвта и 
лимфата);
• подкрепя организма при химио- и лъчетерапия; 
• подпомага имунната система и общата детоксикация на организма 
(чисти кръвта и лимфата);
• действа като мощен природен антибиотик (ефективен при вирусни 
и бактериални инфекции);
• подпомага дейността и функциите на черния дроб - 
хепатопротектор;
• повишава либидото;
• подпомага опорно-двигателния апарат (ревматизъм) и сърдечно-
съдовата система (стенокардия, инфаркт, атеросклероза);
• ефективна при синдром на умората, повишава работоспособността 
и мускулния тонус.

3030250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3030220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Всяка капсула съдържа: кордицепс  - 361 mg; рейши - 11 mg; 
шитаке  - 11 mg; майтаке -11 mg; кориолус  - 11 mg; агарикус  - 11 mg; 
херициум - 11 mg; витамин С - 11 mg; селен  - 6,8 μg; цинк - 1,5 mg). 

 ТОП продукт

Dr.Nature препоръчва при: 
настинки, бронхит, астма; вирусни и бактериални 
инфекции; срив на имунната система; алергии 
при деца и възрастни; гъбични заболявания; 
автоимунни заболявания; стомашно-чревни 
проблеми; заболявания на обмяната; умора, 
отпадналост, липса на енергия. 

Киндер комплекс - 60 капсули
  

Dr.Nature препоръчва при:
настинки, бронхит, астма; вирусни и бактериални 
инфекции; срив на имунната система; алергии 
при деца и възрастни; гъбични заболявания; 
автоимунни заболявания; стомашно-чревни 
проблеми; заболявания на обмяната; умора, 
отпадналост, липса на енергия. 

3031720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30317240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

3030820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30308240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 
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Копринус - 60 капсули

2795
лв

ПРОМО цена:

10300630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

10300650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Cannabissimo - 
Гурме кафе с коноп                        
                                  250 г                                  250 г

• Непознат по сила противовъзпалителен ефект;
• Облекчава състоянието при хронична болка;
• Помага при депресии, тревожност, безпокойство;
• Релаксира нервната система, възстановява съня;
• Контролира нивата на кръвната захар;
• Подпомага обмяната на липидите и намалява 
риска от проблеми на сърдечно-съдовата система;
• Потиска растежа на ракови клетки;
• Възстановява функциите на червата и дейността 
на храносмилателната система;
• Действа като мощен антиоксидант.

Основните ефекти на CBD:
Стара цена: 

3990
лв

3955
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1695
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2825
лв

ПРОМО цена:

алергии; астма; главоболие, мигрена; срив на 
имунната система; паразитни заболявания и 
противопаразитно въздействие; хипертония; 
повишен холестерол; язва, гастрит, газове; 
отпадналост, хронична умора. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

„В Черното семе има лек за всичко, 
освен смъртта“ Древно послание от Изток

Маслото от черен кимион се нарича „маслото 
на фараоните“. Уникалният му състав определя 
основните му действия: имуностимулиращо, 
противотуморно, антибактериално. Регулира 
хормоналния и липиден баланс, стойностите на 
артериалното налягане. 
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4915
лв

ПРОМО цена:

3052840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

Моринга
240 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

240 капсули

проблеми на сърдечно-съдовата система и 
хипертония; оксидативен стрес; повишени 
нива на холестерола и кръвната захар; 
проблеми с черния дроб; артрит, ревматизъм, 
болки в ставите; понижен имунитет.  

Растението, което лекува повече от 
300 болести!

Стара цена: 

8190
лв

Съдържа: 8% коноп (2,5mg CBD в 1 чаша кафе), 
92% кафе (Арабика+Робуста).

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

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 
продължителни заболявания.

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

8990
лв

Масло от черен 
кимион + витамини 
и мастни киселини 
180 капсули

Стара цена: 

5650
лв

Dr.Nature Спирулина: 
• предоставя огромна палитра биологично-активни вещества, 
особено подходящи при непълноценно и небалансирано хранене;
• подкрепя имунитета;
• подпомага клетъчната и тъканна регенерация;
 подпомага нормализирането на нивата на холестерола в организма;
• предотвратява окислението на липидите;
• подобрява състоянието на съдовете и сърдечно-съдовата система;
• действа антиоксидантно и противовъзпалително;
•  подпомага чернодробните функции;
• подпомага полезната микрофлора в организма;
• подпомага детоксикацията;
• подкрепя активността и функциите на лимфната и кръвоносната 
системи;
• подкрепа за хора, работещи в замърсена среда и вредни условия;
• подобрява зрението;
• подпомага състоянието при диабет и метаболитни проблеми;
• подобрява качеството на кожата, косата, ноктите;
• забавя процесите на стареене, дава тонус и енергия.

1325
лв

ПРОМО цена:

3002430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Спирулината съдържа богат комплекс от биологично активни вещества с доказани ползи за 
човешкото здраве, от които до 70%  лесно усвоими протеини(белтъци), аминокиселини, витамини 
А, Е, К и такива от групата В, бета каротин, селен, цинк, манган, калций, фосфор и магнезий, фолиева 
киселина, хлорофил и др. Богатият и висококонцентриран състав, благоприятният комплексен 
ефект върху различни органи и системи в организма, превръщат спирулината в истинска супер-
храна, подходяща за подкрепа и възстановяване на здравето на всеки човек.
Прием: 2-3 таблетки дневно.

100% Spirulina paci� ca Hawaii
Супер зелена формула за 

Енергия + 
Имунитет + 
Виталност

Dr. Nature 
СПИРУЛИНА
90 таблетки

Всяка таблетка 
съдържа 

500 мг спирулина
 (100% Spirulina 
paci�ca Hawai)

 ТОП продукт

Стара цена: 

1890
лв

 НОВО 



 

 

835
лв

ПРОМО цена:

3072430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Билков сироп против 
кашлица за деца 

200 мл

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв

3750
лв

ПРОМО цена:

3044740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2500
лв

Sanct Bernhard препоръчва: 

Соя и Калций 
120 капсули

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

Стара цена: 

6250
лв

Dr.Nature Нони комплекс 
за жени 946 мл

4195
лв

ПРОМО цена:

3080840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

Dr.Nature препоръчва тази уникална течна 
формула, богата на естествени витамини, минерали, 
ензими, антиоксиданти, фитонутриенти и 
биофлавоноиди, като най-добрата за специфичните 
нужди, баланса и здравето на женското тяло, 
особено при напредване на възрастта. 

Стара цена: 

6990
лв

Съдържа сок от нони, сок от нар, калций, витамин 
D, черен кохош, червена детелина, аврамово дърво, 
глухарче, витамин С, витамин Е, сау палмето.

Супер формула 
за женското здраве!

Мумио (Shilajit) 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: хронична или мускулна 
умора; обща слабост; тежки физически и умствени 
натоварвания; липса на енергия и издръжливост; вирусни и 
бактериални инфекции; алергии; хашимото; заболявания на 
черния дроб и далака; заболявания на храносмилателната 
система - язви, колити, гастрити; хемороиди и разширени 
вени; възпалителни заболявания; сексуална дисфункция.

Мумиото е природен продукт с уникален състав. Съдържа 
84 минерала в активна йонна форма, благодарение на 
което оказва тонизиращо, болкоуспокояващо, укрепващо, 
противовъзпалително, антитоксично действие и спомага за 
възстановяването и регенерацията на тъканите.

1955
лв

ПРОМО цена:

3060230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Стара цена: 

2790
лв

ЦБ За жената  
250 мл 1555

лв

ПРОМО цена:

3010240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За жената  
250 мл код 

БЕЗ

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

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

Dr.Nature Омега 3 
КИДС, 30 капсули1885

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 рас-
тежа и развитието на деца над 3 г; 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!

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

 подпомагане рас-
тежа и развитието на деца над 3 г; подкрепа 
на:  имунитета и устойчивостта на възпалителни 
заболявания; когнитивните функции и доброто 
зрение; емоционалната и поведенческа стабилност; 

BioPure DHA® - рибено 
масло, в това число DHA(докозахексаенова кисе-
лина) - 119 mg, ЕPA(ейкозапентаенова киселина) - 
31mg, витамин Е - 2.5 mg /алфа ТЕ, витамин D - 2.5 µg.

Стара цена: 

2690
лв



Съдържа: Lactium® - 150 mg, екстракт от корени на Родиола розеа (3% 
розавини, 1% салидрозиди) - 50 mg, L-теанин - 50 mg, Витамин B6 - 0,7 mg.

2795
лв

ПРОМО цена:

3002530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Dr.Nature АМОРЕ: 
• Спомага за редуциране на стреса и тревожността
• Подпомага концентрацията и фокуса
• Действа благоприятно при повишено умствено натоварване
• Подпомага добрия сън
• Контролира кръвното налягане
• Подпомага хормоналния баланс
• Намалява умората и апатията
• Подпомага за постигане на хармония и баланс.

Релакс, спокойствие, тонус!

Dr. Nature 
АМОРЕ

30 капсули

Прием: 1-2 
капсули дневно.

 ТОП продукт

Стара цена: 

3990
лв

 НОВО 

 

5035
лв

ПРОМО цена:

3051040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3355
лв

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

Сила за него и нея
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва за: Стара цена: 

8390
лв

1015
лв

ПРОМО цена:

3036030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
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

2095
лв

ПРОМО цена:

3061940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Вигора М (Vigora M) 
40 капсули

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

40 капсули

Стара цена: 

3490
лв

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.

Вигора М (Vigora M) 

ЦБ За мъжа 
250 мл 1555

лв

ПРОМО цена:

3010340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

2590
лв

4915
лв

ПРОМО цена:

3049040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

обща нервност, стрес, безпокойство; неврози, 
нервно сърцебиене; нервна и психическа 
преумора; страх, тревожност, потиснатост; 
усилена умствена и физическа дейност; за 
по-лесно заспиване и поддържане на съня; 
климактерични оплаквания; подобрява 
работата на сърцето, нормализира сърдечния 
ритъм.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

8190
лв

Валериана и маточина 
240 капсули 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
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Lactium® е млечен протеинов хидролизат. За разлика от лекарствата 
антидепресанти, Lactium® няма никакъв токсичен ефект върху тялото, дори при 
високи дози. Ефективността на Lactium®  е предмет на 8 клинични проучвания, 
проведени между 1999 и 2011 г. Lactium® намалява свързаните със стреса 
симптоми и помага за справяне с внезапно настъпил или хроничен стрес и 
последствията от това. Останалите компоненти в продукта допълват действието 
на Lactium® за постигане на максимален резултат и трайна ефективност. Lactium®:

• Уникална биоактивна иновация с 10 години изследвания
• Няколко клинични проучвания
• Доказана ефикасност при управление на стреса и неговите симптоми
• Без странични ефекти
• Не води до привикване или седация.



 

2225
лв

ПРОМО цена:

30363220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
лв

Оптик тотал 
30 таблетки - 2 броя

• нарушено и отслабено зрение; 
• проблеми със зрението в сумрак и тъмнина; 
• възрастови изменения на зрението; 
• преуморени очи; 
• продължителна работа с компютър; 
• превенция на перде и макулна дегенерация.

Pharm LAB препоръчва при: 

Съдържа: Лутеин, Черна боровинка, Бета-
каротен, Витамини С и Е, Цинк.

• нарушено и отслабено зрение; 
• проблеми със зрението в сумрак и тъмнина; 
• възрастови изменения на зрението; • възрастови изменения на зрението; 
• преуморени очи; 
• продължителна работа с компютър; 
• превенция на перде и макулна дегенерация.

• възрастови изменения на зрението; 
• преуморени очи; 
• продължителна работа с компютър; 

Стара цена: 

2780
лв

30363240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1670
лв

ПРОМО цена:

3655
лв

ПРОМО цена:

3041340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2435
лв

Лецитин Витал 
120 капсули

липса на енергия; лоша памет и концентрация; 
проблеми с нервната система; натрупване 
на мазнини по артериите - атеросклероза; 
предменструален синдром (ПМС); болки в 
ставите; интоксикация и проблеми с черния дроб; 
употреба на големи количества алкохол; безсъние, 
безпокойство; усещане за безсилие и умора.
Лецитин - един от основните фосфолипиди в 
човешкия. Подпомага запазването на структурната 
цялост на клетките, подобрява функциите на 
главния мозък, възстановява структурата 
на черния дроб, бъбреците, белите дробове. 
Подобрява работата на нервната система, изостря 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6090
лв

Косинус
30 таблетки

• възпалителни заболявания на синусите 
(синуити); 
• възпаления и проблеми с лигавиците 
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.

975
лв

ПРОМО цена:

3037030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
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. 

3036120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1090
лв 870

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

220
лв

За 1 брой 
-20% 30361002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2180
лв 1090

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1090
лв

За 2 броя 
-50%
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паметта и концентрацията. Лецитинът е основен хранителен елемент за 
нервните влакна, изграждащ до 17% от периферната нервна система и 
30% от мозъка. Недостигът му води до раздразнителност, умора, мозъчно 
изтощение и дори нервен срив. 

Подкрепа за паметта 
и концентрацията! 

1900
лв

ПРОМО цена:

30061220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
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. 

30061240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1430
лв

ПРОМО цена:

Съставките в гинко билоба оказват невропро-
тективен и антиоксидантен ефект, неутрализират 
свободните радикали, потискат липидната 
пероксидация и стабилизират клетъчните 
мембрани, подобряват отделянето на азотен оксид 
за добро съдоразширяващо действие. Екстрактът 
от гроздово семе потенцира ефекта на гинко 
билоба и действа като мощен антиоксидант за 
фините кръвоносни съдове.

Всяка капсула съдържа: 
екстракт от гинко билоба - 200 mg, 
екстракт от гроздови семки - 50 mg.

Dr. Nature Гинко плюс  
30 капсули - 2 броя

 ТОП продукт

Стара цена: 

2380
лв



Всяка капсула съдържа: Натокиназа 100 mg, ензим от контро-
лирана ферментация на Bacillus subtilis с активност 20000Fu/g.

Dr.Nature Натокиназа:
• Спомага за намаляване риска от тромбоза и мозъчно-съдови 
инциденти (инсулт и инфаркт)
• Намалява образуването на атеросклеротични плаки
• Регулира стойностите на лошия холестерол и триглицеридите
• Поддържа нормалното състояние на артериите, вените и 
капилярите
• Предотвратява образуването на съсиреци
• Действа антиоксидантно
• Спомага за регулиране стойностите на кръвното налягане
• Подпомага работата на миокарда
• Редуцира риска от сърдечно-съдови заболявания.

За здраво сърце и кръвоносни съдове!
При циркулаторни нарушения и повишен риск от тромбоза!

Стара цена: 

3190
лв

 НОВО 

 

2095
лв

ПРОМО цена:

3051230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3051250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Магнезий 
250 таблетки

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

Стара цена: 

2990
лв

Магнезият е изключително важен минерал за 
правилното функциониране на редица органи 
и системи в човешкия организъм. Поддържа 
здрава имунна, ендокринна, нервна, сърдечно-
съдова системи, стабилен сърдечен ритъм, 
нормална мускулна функция и здрави кости. 
Магнезият участва в огромно количество 
процеси - хормонални, ензимни, обменни и др. 

4615
лв

ПРОМО цена:

3053040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3075
лв

ХЕРЦФИТ 
180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

180 капсули

Стара цена: 

7690
лв

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

Здраво сърце и жизненост!

2235
лв

ПРОМО цена:

3003030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

1085
лв

ПРОМО цена:

5130330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

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

Гел с див кестен 
и лозови листа 
250 мл

Стара цена: 

1550
лв
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Магнезият може да намали нивото на холестерола в кръвта, да 
предпази от запушване на артериите и вените с тромби, както и 
от животозастрашаваща аритмия. Магнезият в известен смисъл е 
минералът на подмладяването и предпазва от калциране на органите 
и тъканите, характерно за свързаното със старостта дегенериране на 
телесния механизъм. Симптомите, характеризиращи магнезиевия 
дефицит са: болезнени крампи на прасеца, които най-често се появяват 
през нощта, разтяжение на мускулатурата в областта на врата и 
раменните мускули, което най-често се наблюдава при стрес и нервно 
напрежение, трепването на клепачите, изтръпването на пръстите и др. Дивият кестен още от древността е известен като аналгетик с мощно 

противовъзпалително действие. Богат е на ескулин – вещество, което 
тонизира „чупливите“ вени, намалява тяхната проницаемост, прави ги 
по-еластични и по-здрави. Аесцинът в екстракта от див кестен намалява 
кръвната съсирваемост, т.е. опасността от образуване на тромби. Също 
така предотвратява насъбирането на течност и подобрява венозния тонус.

Dr. Nature 
Натокиназа 100

45 капсули

 ТОП продукт

За здраво сърце и 
кръвоносни съдове!

Натокиназата се синтезира от традиционната японска съставка Натто, която представлява 
ферментирали соеви зърна в присъствието на бактерията bacillus subtilis. Натокиназата има 
доказани свойства да разгражда фибрина, като до голяма степен действието му се дължи 
на директно разрушаване на тромбите в кръвоносните съдове. Ефектите на Натокиназа се 
осъществяват в цялата кръвоносна система и във всички съдове. Те обхващат гомемите и по-
малките артерии (всключително коронарните съдове), венозната система, микроциркулацията 
(в зрителната и слуховата област).

Прием: 1 капсула, приета вечер след хранене. 



 

Ливърклиър 
(Livclear), 40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 
№1 продукт за черния дроб в Аюрведа

1575
лв

ПРОМО цена:

3060830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

2250
лв

1585
лв

ПРОМО цена:

30069220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

30069002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Пробиотик 
комплекс + 
10 капсули - 2 броя 

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

Dr.Nature препоръчва при: 

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

10 капсули - 2 броя 

само

Стара цена: 

1980
лв

5070
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8450
лв

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

2790
лв

ПРОМО цена:

3045540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Артишок и Папая  
160 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 
подкрепа на храносмилателната функция; 
подпомага усвояването на храни, богати на 
белтъци - месо, яйца, млечни продукти, ядки и 
др.; нездравословно хранене; тежест и болка при 
храносмилане; проблеми с черния дроб и жлъчката. 
Прием: 2-3 пъти дневно х 2 таблетки.

Стара цена: 

4650
лв

1955
лв

ПРОМО цена:

3061330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Диакюр (Diacure) 
40 капсули

Deep Ayurveda при: 
диабет; преддиабетни състояния;  преодоля-
ване на последствията от лечението на 
диабет; нарушения във въглехидратната 
обмяна; повишени нива на холестерола и 
триглицеридите.

Стара цена: 

2790
лв

За добър контрол на кръвната захар!

 ТОП продукт

СТОП на 
възпаленията!

Куркума
60 капсули

1555
лв

ПРОМО цена:

3010840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За храносмилател-
ната система 250 мл

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

ната система 250 мл

Стара цена: 

2590
лв
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2200
лв

ПРОМО цена:

3092720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

550
лв

Берберин 
90 таблетки90 таблетки

OstroVit препоръчва при: 
диабет II тип;
преддиабетни състояни;
фамилна обремененост от диабет;
нарушения във въглехидратния и липидния 
метаболизъм;
повишени нива на холестерола;
наднормено тегло.

Стара цена: 

2750
лв

Ефективен контрол на кръвната захар и 
теглото!

Куркумата е едно от най-мощните натурални лечебни средства. Главното 
активно вещество в нея е куркуминът. Куркумата притежава изключително 
мощно противовъзпалително и болкоуспокояващо действие, като се 
използва успешно при заболявания на ставите, артроза и остеоартрит. 

Артишок - екстрактът от артишок подпомага 
образуването на жлъчен сок, предотвратява 
застоя на жлъчка в жлъчните пътища и засилва 
отделянето на панкреатични ензими. Подпомага 
при газове в червата, подуване на корема, 
позиви за гадене и повръщане след нахранване, 

непоносимост към мазнини, проблеми с апетита и др. Действа 
хепатопротективно (детоксикиращ ефект) и стимулира разграждането на 
мазнините, натрупващи се в черния дроб.



 

2695
лв

ПРОМО цена:

3046340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

нарушаване на киселинно-алкалния баланс 
в организма; хиперацидитет (прекалено 
отделяне на стомашна киселина); ацидоза 
(състояние, при което възниква дисбаланс 
в биохимията на организма и се наблюдава 
прекалено подкисляване на телесните 
течности и най-вече на кръвта). 

Minesan - Алкално - 
минерални таблетки 
250 таблетки

Стара цена: 

4490
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

2155
лв

ПРОМО цена:

3074840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Дрена Форте Плюс 
60 капсули

задържане на течности в организма; проб-
леми с бъбреците и отделителната система; за 
ефективна детоксикация;  при забавен метабо-
лизъм. Билкова комбинация, елиминираща 
задържането на вода и течности в организма, 
предизвиквано от неправилно хранене или 
нарушени бъбречни функции. 

Vitar препоръчва при: 

Съдържа червена боровинка, коприва, 
магданоз, бреза, цинк, фолиева киселин, 
биотин.

Стара цена: 

3590
лв

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
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800
лв

ПРОМО цена:

3050230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

рH тест ленти - 99 бр.
Ленти за измерване 
на pH в урината

рH-Показател за здраве! 
Измери своето pH и вземи мерки! 
С помощта на рН лентите можете бързо 
да проверявате киселинността на 
урината и при необходимост да вземате 
мерки за начина си на хранене или 
прием на специалните продукти на Green 
Master за повишаване на алкалността. 

Стара цена: 

1150
лв

За съвършен pH 
баланс!

pH

В резултат на съвременния начин на живот и нездравословното хранене, рН на вътрешната среда на организма излиза от нормалните граници, като 
обикновено повишава своята киселинност (pH намалява). Това е предпоставка за отслабване съпротивителните сили на организма, в резултат на 
което многократно нараства вероятността от развитие на заболявания. Ние предлагаме специални продукти с минерален състав и билкови добавки, 
които намаляват излишъка на киселини, участват в процеси за регулиране на рН в телесните течности и подобряване общото състояние на организма. 



 

2095
лв

ПРОМО цена:

3042530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Калций + витамин D3 
150 таблетки

остеопороза;  болки в ставите; чупливост на 
ноктите; мускулни крампи (спазми); екземи; 
сърцебиене, сърдечно-съдови заболявания; 
безсъние; избухливост; нарушено храно-
смилане и киселини.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

2990
лв

7275
лв

ПРОМО цена:

3049550код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7275
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
болки и възпаления в ставите; артрит, 
остеоартрит; ревматизъм; астма; възпаления 
на червата(колит). 
Босвелия - оказва изключително 
благоприятен ефект върху ставите. Спомага 
за тяхната добра подвижност и гъвкавост, 
стимулира хрущялната тъкан, оказва 
благотворно влияние върху съединителната 
тъкан, тонизира мускулите, подобрява 
кръвоснабдяването в засегнатите области. 

Стара цена: 

14550
лв

Босвелия 
180 таблетки

За здрави кости 
и гъвкави стави!

1800
лв

ПРОМО цена:

3046720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
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

Супер формула – колагенов хидролизат с 
калций, магнезий и натурален витамин С 
от плодове на ацерола! 

Всяка таблетка съдържа: хидролизиран 
колаген - 333,5 mg, калций – 19,2 mg, 
магнезий – 6,3 mg, натурален витамин С (от 
плодове на ацерола ) - 2,5 mg.1745

лв

ПРОМО цена:

3061430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Deep Ayurveda препоръчва при: 
артрит, остеоартрит; 
болки в ставите и костите;
болки в гърба;
усещане за скованост, сковани стави;
остеопороза;
спондилит.

Артро (Arthro) 
40 капсули

Стара цена: 

2490
лв

Подкрепя имунитета, подпомага организма в 
борбата с подагра, гръдна и коремна болка, 
мигрена, синузит и различни възпалителни 
процеси.
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2385
лв

ПРОМО цена:

30719220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Активни стави 
30 капсули - 2 броя

болки и проблеми при стави, кости, 
сухожилия, хрущяли, мускули; дегене-
ративни и възпалителни заболявания 
на костно-ставния апарат;  скованост и 
износване на ставите. 

Vitar препоръчва при: 
Стара цена: 

2980
лв

30719002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

Съдържа: глюкозамин сулфат, хондроитин 
сулфат; колаген; вит. С; вит. D3 .

4760
лв

ПРОМО цена:

3041630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 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. 
Всяка капсула съдържа: 500 mg чист 
концентрат от новозеландска зеленоуста мида и 
12 mg глюкозаминогликани (GAG).
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) 
се среща само в акваторията на Нова 
Зеландия. Изключително богат източник на 
глюкозаминогликани (GAG) - осигуряват доброто 
здраве, комфорт и подвижност при ставите и 
подкрепа на ставната смазка. 

Зеленоуста мида 
170 капсули

само

износени стави; спондилози, ишиас; болки, 
скованост в ръцете и краката; увреден ставен 
хрущял; дископатия; продължително седене на 
работното място; спортни травми. 
Всяка капсула съдържа:
концентрат от новозеландска зеленоуста мида и 
12 mg глюкозаминогликани (GAG).
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus)
се среща само в акваторията на Нова 
Зеландия. Изключително богат източник на 
глюкозаминогликани (GAG) - осигуряват доброто 
здраве, комфорт и подвижност при ставите и 
подкрепа на ставната смазка. 

Стара цена: 

6800
лв

Калций – минералът на дълголетието! 
Предотвратете остеопорозата! 
Заздравете костите! 

Витамин D3 регулира обмяната на калция и фосфора в организма, като 
играе важна роля в тяхното усвояване. Предпазва ставите от калциране. 
Комбинацията калций и витамин D3 подпомага регулирането на 
кръвното налягане и пулса, нормалното кръвосъсирване, дейността на 
щитовидната жлеза, сърдечно-съдовата и храносмилателната системи.

 ТОП продукт



 

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

 

695
лв

ПРОМО цена:

5120130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Гел-балсам 
с дяволски нокът 
250 мл 

Съдържа концентриран екстракт 
от дяволски нокът в гелообразна 
основа.  Препоръчва се при артрити, 
мускулна треска и проблеми в 
опорно-двигателния апарат, особено в 
областта на врата, раменете, кръста и 
крайниците.

250 мл 
Стара цена: 

990
лв

Крем с черен оман 
250 мл

Със силно въздействие при ставни болки от 
различен произход: хронични и дегенера-
тивни заболявания, травми, артрит, ревма-
тизъм, подагра. 
Съдържа алантоин, който ускорява регенера-
тивните процеси в клетките и заздравяването 
на кости, хрущяли, мускули и сухожилия.

735
лв

ПРОМО цена:

5120730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

1050
лв

15

1555
лв

ПРОМО цена:

3010540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

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

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

ЦБ За опорно-
двигателната система 
250 мл

Meчи гел-балсам 
с алпийски билки 
250 мл 

Силно загряващият гел-балсам осигурява 
приятна и успокояваща топлина при болки в 
гърба, мускулите, кръста и при уморени крака. 
Подходящ е за масажи. Успокоява болката 
и напрежението, подобрява подвижността 
на ставите и стимулира периферното 
кръвообращение. Подходящ е за успокояване 
на артритни и ревматични болки. 

Meчи гел-балсам 
с алпийски билки 
250 мл 

Силно загряващият гел-балсам осигурява 
приятна и успокояваща топлина при болки в 
гърба, мускулите, кръста и при уморени крака. 
Подходящ е за масажи. Успокоява болката 
и напрежението, подобрява подвижността 
на ставите и стимулира периферното 
кръвообращение. Подходящ е за успокояване 
на артритни и ревматични болки. 

900
лв

ПРОМО цена:

5131930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

1290
лв

1360
лв

ПРОМО цена:

51202220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

51202002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

850
лв

ПРОМО цена:

Конски гел-балсам 
с екстракт от 

алпийски билки 
250 мл - 2 броя

Подходящ е при разширени вени, спукани 
капиляри, уморени и отекли крака, синини, 
мускулни болки, артрит, ревматизъм и др. 
Успокоява болката и напрежението, стимулира 
циркулацията на кръвта, има охлаждащ 
ефект, хидратира тъканите и оставя чувство 
на облекчение. Подобрява подвижността на 
ставите и има противовъзпалителен ефект. 
Подходящ е за масажи на цялото тяло. 

Стара цена: 

1700
лв

Активни съставки: ментол, масло от листа на 
евкалипт, камфор, екстракт от лайка, екстракт 
от маточина, екстракт от бял равнец, екстракт 
от бял имел, екстракт от феникули (резене), 
екстракт от хмел, екстракт от валериана и 
урея.

1385
лв

ПРОМО цена:

51205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалителното 
си и болкоуспокояващото си действие. 

Стара цена: 

1980
лв

51205002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Кремът се използва при мускулни и ревма-
тични болки, артрит, скованост на ставите, 
шипове, схващания, при мускулни спазми след 
обездвижване. Намалява болката и отока след 
спортни травми, изкълчване, натъртване, 
навяхване, разтягане на сухожилия или 
мускули и др. 
Уреята и глицеринът овлажняват и омеко-
тяват кожата. 

 ТОП продукт

Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен 
корен, Гинко-билоба, Див кестен, Глог, 
Сладник, Бял равнец, Хвощ. 

Здраво тяло със силата 
на билките!



 

Състав (за една максимална дневна доза - 125 гр.): отпимално съотношение на 
въгрехидрати, протеини и мазнини в комбинация с патентовани съставки с доказани ефекти 
срещу излишните килограми: 
CSAT® - 300mg; Псилиум Хуск - 10g; Бромелаин - 200mg;  Стандартизиран екстракт от Златен 
корен - 200mg;  Екстракт Oxxynea®FP - 100mg; Пробиотичен бленд; Инулин и важни витамини 
и минерали. 
Нофатин балансиран шейк е формула в оптимално съотношение на въглехидрати, 
протеини и мазнини (40-30-30) с превъзходен вкус на шоколад. Нофатин Балансиран шейк е 
революционен продукт, който съчетава действието на високобелтъчна пробиотична храна, 
патентовани съставки за редукция на теглото, витамини, минерали и антиоксиданти. 

Начин на употреба: За едно основно хранене - разтворете 2 дози (50 g, 1 мерителна лъжичка) 
в 200-300 ml вода, разбъркайте добре и консумирайте сместа веднага. За едно междинно 
хранене - приемайте 1 доза (25 g, 1/2 мерителна лъжичка), разбъркана добре в 100-150 ml 
вода. 

Нофатин Балансиран Шейк е идеалният продукт за поддържане на здравословно тегло и 
пълноценно хранене в забързаното ежедневие. Хранителният режим 40-30-30 е най-сигурният 
и здравословен начин за редуциране на телесното тегло, изгаряйки излишните мазнини. 
За разлика от всички други диети и хранителни режими, тук няма гладуване и лишения. 
Съотношението 40% въглехидрати : 30% протеини : 30% мазнини при всяко хранене води до 
постигане на перфектен хормонален баланс, сигурно и здравословно отслабване, без загуба на 
енергия и тонус. 
Нофатин балансиран шейк е иновативен продукт, който решава проблема с наднорменото 
тегло и досадните диети. Ето какви са ползите от приема на шейка: поддържа нормално 
тегло; напълно съобразен с хранителния режим 40-30-30 в перфектно съотношение на 
въглехидрати, протеини и мазнини; дава тонус и енергия на организма; нормализира 
стреса; подпомага изгарянето на мазнините; подпомага храносмилането и усвояването на 
необходимите микронутриенти; поддържа баланса на чревната микрофлора; притежава 
мощно антиоксидантно действие; притежава засищащ ефект; детоксикира тялото и елиминира 
токсините от стомаха и червата.

НОФАТИН БАЛАНСИРАН ШЕЙK
1000 mg

 

Dr. Nature Нофатин
Метаболик, 60 таблетки

Новият суперефективен 
продукт за отслабване 

при метаболитен синдром 
и свръх тегло!

Съдържа клинично 
изпитаните и патентовани 

съставки Metabolaid® 
и CSAT® - носители на 

престижни международни 
награди в областта 

на ингредиентите за 
отслабване!

 ТОП продукт

Стара цена: 

3990
лв Иновативните капсули са първият продукт за 

отслабване, който спомага за постигане на пълен 
метаболитен баланс. Doctor Nature Нофатин Метаболик е 
подходящ за хора със симптоми на метаболитен синдром, 
сред които натрупване на излишни килограми 
и затлъстяване, нерегулирани стойности на 
холестерола и кръвното налягане, инсулинова 
резистентност, хормонален дисбаланс и други. Ето 
какви са ползите от приема на Doctor Nature Нофатин 
Метаболик:
• Редуцира излишните килограми и телесни мазнини
• Подпомага за нормалния профил на холестерола и 
тригицеридите
• Допринася за нормалните стойности на кръвното налягане
• Благоприятства нормални стойности на глюкоза в кръвта
• Допринася за нормална функция на кръвоносните съдове
• Намалява апетита и желанието за сладки храни
• Благоприятства чревната микрофлора.

3190
лв

ПРОМО цена:

3004320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

3004340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2395
лв

ПРОМО цена:

Всяка дневна доза от 2 капсули съдържа:
• Metabolaid® - 500 mg
• CSAT® - 300 mg
• Цинк - 10 mg
• Ниацин - 10 mg NE
• Хром - 100 µg
• Селен - 50 µg
• Витамин D3 - 5 µg

16

 НОВО 

Metabolaid® e патентована, клинично изпитана, растителна съставка, базирана на хибискус и лимонова върбинка. Биологично 
активните компоненти в екстрактите, основно антоциани от хибискуса и вербаскозиди от екстракта от лимонова върбинка, действат 
синергично като подпомагат контрола на теглото и сърдечно-съдовата функция. Механизма, по който Metabolaid® действа в мастната 
тъкан, мускулите и черния дроб е чрез активирането на ензима AMPK. Този ензим действа като метаболитен превключвател в клетките. 
По този начин, се увеличава митохондриалната активност и се подпомага използването на вече съхранена енергия в мастната тъкан.
Aктивирането на AMPK води до намалена продукция на глюкоза, намален синтез на липиди и повишена липидна оксидация в черния дроб. 
CSAT+® e патентован екстракт от семена на рожков, стандартизиран до галактоманан, олигофруктоза и полифеноли. Галактомананите са полизахариди с голямо 
молекулно тегло, които притежават засищащ ефект. Олигофруктозата са малки фибри с ниска калорийна стойност, които могат селективно да служат за храна 
на различни видове чревни бактерии. CSAT+® подпомага нормалната функция на имунната система и се поддържат нормални стойности на глюкоза в кръвта.

Начин на употреба:
Препоръчва се 2 пъти 

дневно по една капсула 
(сутрин и вечер, 20-30 

минути преди хранене).

Подробна информация за действието на всяка съставка и клиничните изпитвания можете да намерите на www.green-master.eu.

5595
лв

ПРОМО цена:

3102_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

с вкус на 
шоколад

с вкус на 
ягода

 НОВО 

 НОВО 

1

2



 

1815
лв

ПРОМО цена:

3061130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
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

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.

4795
лв

ПРОМО цена:

3041540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

L-карнитин 
200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: регулиране на 
телесното тегло; изгаряне на натрупаните мазнини; 
повишаване енергията на организма; режим за 
намаляване на теглото; сърдечни болки в резултат на 
физически натоварвания; проблеми с дишането.

Стара цена: 

7990
лв

L-карнитинът участва в процеса на разграждането 
на мазнини за генериране на метаболитна 
енергия и в транспортиране на мастни киселини от 
вътреклетъчната течност в митохондриите. Активен 
участник е в окислението на аминокиселините с 
разклонена верига, пречи на образуването на млечна 
киселина в мускулите, блокира вредни вещества, 
които нарушават клетъчната стена. 

5145
лв

ПРОМО цена:

3050650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

Зелено кафе 
120 капсули120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
лица контролиращи теглото си; ефективно 
изгаряне на мазнините; подобряване 
качеството на кожата; регулиране 
липидния баланс и нивата на кръвната 
захар. 
Съдържа екстракт от зелено кафе и хром.
Прием: 1-2 капсули дневно.

Стара цена: 

10290
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3011440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 
наднормено тегло; за тотално изчистване 
на  организма; повишен холестерол; възста-
новяване след инсулти и инфаркти; коронарна 
недостатъчност; склероза на кръвоносните 
съдове; нефрити, следоперативни интервен-
ции на сърцето и кръвоносните съдове. 

Стара цена: 

2590
лв

ЦБ За Идеална 
Фигура 250 мл 

6945
лв

ПРОМО цена:

3052750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6945
лв

Връща 
младостта 

на ставите и 
кожата!

Хиалуронова 
киселина 

120 капсули
Стара цена: 

13890
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: забавяне процесите на 
стареене на ставите и кожата; суха и дехидратирана кожа; видимо 
подобрява еластичността на кожата; проблеми с роговицата 
и епителни нарушения при сухи очи; възстановяване при 
артрози, артрити, скованост и болки в ставите; подобряване на 
хидратирането на ставите и изграждането на хрущяла. 

Всяка капсула съдържа: 
хиалуронова киселина - 100 mg; витамин С - 40 mg.
Хиалуронова киселина - присъства във всички тъкани, като 
най-висока концентрация е в кожата и хрущялите. Приемът и 
подобрява хидратацията, еластичността и тургура на кожата, 
видимо намаляват бръчките - кожата придобива стегнат и свеж 
вид. В комбинация с витамин С се стимулира синтеза на колаген 
и забавя процесите на стареене. Има огромна хигроскопичност - 
задържа вода 1000 пъти повече от собственото си тегло, дефицитът 
и води до повишаване на триенето и износването на ставните 
повърхност. Подобрява хидра-тацията на очите и поддържането 
структурата на очната ябълка.

Връща 
младостта 

на ставите и 
кожата!

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

 ТОП продукт

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
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Гел със секрет от охлюв 125 мл
1030

лв

ПРОМО цена:

5133720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

5133750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

645
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. 

Гел със секрет от охлюв 125 мл
Благодарение на своя широк набор от активни 
съставки гелът подпомага пълното обновяване 
на кожата, подсилва естествените й функции и 
има регенеративен ефект. 

Стара цена: 

1290
лв

710
лв

ПРОМО цена:

3004020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Родопско чудо 
50 мл

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

Стара цена: 

890
лв

1495
лв

ПРОМО цена:

5111340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

Крем с екстракт 
от хайвер 250 мл

За лице – подходящ за всеки тип кожа. 
Черният хайвер, наричан още „Черното злато“, 
е изключителен елемент, който регенерира 
кожата на клетъчно ниво. Той е най-
богатият източник на протеини, минерали, 
фосфолипиди и олигоелементи като йод, 
фосфор, цинк, магнезий, витамини A и D, 
както и на витамини от B групата.

Стара цена: 

2490
лв

VB Collagena 
Активен крем 
Тайната на красотата
75 мл Уникална формула със 100 % натурален състав и UV-A 

и UV-B защита. Незабавно премахва дребни дефекти, 
светли петна, грапавини по кожата. Гарантира 
безопасна и ефективна грижа за кожата, като 
отлично я защитава, регенерира и забавя процеса 
на стареене по естествен път. Осигурява дълготраен 
ефект на изравняване на тена. Придава равен и сияен 
тен. Не оставя мазни следи. Активни съставки:  
Патентован биологично-активен комплекс (колаген, 
еластин, розова вода и ДНК), масло от жасмин, масло 
от жожоба, витамини и минерален комплекс. 

2815
лв

ПРОМО цена:

9011140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1875
лв

Стара цена: 

4690
лв

955
лв

ПРОМО цена:

5110840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв

Крем с масло 
от козе мляко 
250 мл

За лице и тяло - за всеки тип кожа. Възста-
новява увредените клетки, защитавайки ги 
от преждевременно стареене. Има силно 
противовъзпалително и успокояващо 
действие. 

Стара цена: 

1590
лв

Активни съставки: секрет от охлюв (helix 
aspersa muller), глюкозаминогликани, глицерин, 
алантоин, хидролизиран колаген. Без парабени.  
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Премиум 
Алое Вера гел
100 мл

Осигурява интензивно овлажняване на 
кожата!  Успокоява раздразнена кожа, особено 
след бръснене и слънчеви бани. Осигурява 
интензивно овлажняване и леко охлажда. 
Видимо успокоява кожата и я подхранва 
дълготрайно. Абсорбира се бързо и без 
остатък. Идеален е и за дневна, и за нощна 
грижа. Дерматологично тестван.

1430
лв

ПРОМО цена:

5014320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв100 мл

Стара цена: 

1790
лв

С 90% чист гел от листа на Алое Вера! 

Секретът от охлюви притежава силни антиоксидантни и 
антибактериални свойства. Той регенерира кожата, 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. Притежава също мощно 
регенериращо действие и изглажда бръчките. Този ефект се дължи и на 
съдържанието на алантоин, гликоева киселина, колаген и еластин. Има 
добър ефект при лечение на брадавици, изгорени участъци от кожата, 
старчески петна, справя се със стриите, белезите и акнето. 

1785
лв

ПРОМО цена:

5013530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

5013550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1275
лв

ПРОМО цена:

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
250 мл 

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

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

Стара цена: 

2550
лв

За прекрасна 
кожа!

 ТОП продукти



BOTANIC FORMULA Black Seed Oil + Cistus
Природна грижа за лицето с масло 

от черен кимион и скална роза

BOTANIC FORMULA 
Серум против бръчки 
15 мл

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

BOTANIC FORMULA 
Крем против бръчки 
50 мл

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

2300
лв

ПРОМО цена:

9161030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

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

BOTANIC FORMULA 
Маска против бръчки 
50 мл

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

2300
лв

ПРОМО цена:

9161130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

9161230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

BOTANIC FORMULA 
Масло 
против 
бръчки 
15 мл

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

2300
лв

ПРОМО цена:

9161330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

BOTANIC FORMULA 
Почистващо 
мляко 
за грим 
200 мл

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

Почистващо 1715
лв

ПРОМО цена:

9161430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

735
лв

Стара цена: 

2450
лв

Комплект 
BOTANIC FOR-
MULA
против бръчки 
3 продукта: 
крем, маска, 
серум

 -50% 
за комплекта

4935
лв

ПРОМО цена:

9161012код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4935
лв

Стара цена: 

9870
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

9870
лв

Комплект 
BOTANIC FOR-

MULA
против бръчки 

3 продукта: 
крем, маска, 

масло

4935
лв

ПРОМО цена:

9161013код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4935
лв
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КОМПЛЕКТ DR.SANTE за реструктуриране 
на косата 5 продукта: шампоан, балсам, 
маска, спрей и серум с 40% намаление

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

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

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

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

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

760
лв

ПРОМО цена:

8441220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв 680

лв

ПРОМО цена:

8441320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8441420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

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

760
лв

ПРОМО цена:

8441020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

3330
лв

ПРОМО цена:

8441005код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2220
лв

Стара цена: 

5550
лв

 -40% 
за комплекта

Pro-Ceratin 
Complex
За жизнена и 

впечатляваща  коса!
Продуктите от серията съдържат Pro-
Ceratin Complex - кератин, аргинин и 
колаген. Реструктурират косата отвътре 
навън, подсилват я и я правят по-еластична, 
намаляват заплитането и чупенето на 
косъма. 

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

+

АТРАКТИВНА 
комбинация

20

 ТОП съставка



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. 

2510
лв

ПРОМО цена:

8670145код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2510
лв

Стара цена: 

5020
лв

 -50% 
за комплекта

За прекрасна коса!

520
лв

ПРОМО цена:

8614320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Билково масло за скалп с репей 
и люти чушки - за стимулиране 
на растежа на косата - 100 мл

Действие: Иновативната формула с екстракт от 
корен на репей в чисто растително масло укрепва 
структурата на косъма, подхранва космените 
фоликули, стимулира растежа, намалява себореята. 
Също така има противовъзпалително действие и 
се бори с пърхота. Екстрактът от червени люти 
чушки стимулира микроциркулацията на скалпа и 

Начин на употреба: Капки от затоплено масло се втриват в кожата на 
главата и се оставят да подействат за 20-30 минути. Може да се използва 
1-2 пъти седмично. Не съдържа парабени.

Стара цена: 

650
лв

улеснява проникването на активните съставки на етеричното масло към 
корените на косата. Косъмът става по-плътен, а косата по-гъста, по-силна, 
по-лъскава и пълна с живот.

Успокоява неприятния сърбеж и намалява 
лющенето на кожата на главата. Регулират мастните 
жлези и предпазват от прекалена секреция на 
себум. Поради високата концентрация на лечебни 
катрани от върба и липсата на ароматизатори, 
шампоанът има специфичен лекарствен аромат. 
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, 
SLS и SLES.  

Шампоан против пърхот 
с цинк и бреза 350 мл

8610620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 86106240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%
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Екстрактът от лайка има противовъзпали-
телно действие, регенерира, успокоява 
раздразненията и сърбежа на скалпа, 
подхранва космените фоликули. Съдържа: 
флавоноиди, които се борят със свободните 
радикали; изобилие на витамин С, който 
е естествен антиоксидант; витамин B3, 
който подобрява състоянието на кожата на 
главата. Косата става лека, гъвкава и добре 
хидратирана, с красив и естествен блясък. Не 
съдържа парабени, оцветители, SLS и SLES.    

Шампоан с лайка за 
слаба и изтощена коса 
350 мл 630

лв

ПРОМО цена:

8610420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

Стара цена: 

Укрепва и възстановява косата, намалява 
косопада, пърхота и себореята. Екстрактите 
от лайка, корен на сладка тръстика, подбел 
и пшенични кълнове подхранват кожата на 
главата, дават жизненост на косата от корените 
до върха и я правят здрава, гъста, гъвкава и 
блестяща. Впръсква се върху измита и влажна 
коса, втрива се в кожата на главата, не се 
изплаква. Не оставя косата лепкава и тежка. 
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, 
SLS и SLES.

Билков еликсир с лайка 
за слаба и изтощена 
коса 250 мл 600

лв

ПРОМО цена:

8612120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

750
лв

Екстракт от лайка

За възстановяване 
на изтощена коса!

КОМПЛЕКТ 
с  ЛАЙКА
2 продукта: 
шампоан и еликсир

Стара цена: 

1540
лв

 -30% 
за комплекта

+

АТРАКТИВНА 
комбинация

1080
лв

ПРОМО цена:

8612104код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

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

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_240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1300
лв 780

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

520
лв

За 2 броя 
-40%

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

5

Течен сапун 
с облепиха - за 

подмладяване 
и подхранване

465 мл

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

920
лв

ПРОМО цена:

5014420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Крем за  ръце 
с жожоба и уреа 75 мл

Кремът предоставя ценна хидратация за 
напрегнати ръце, придавайки нежност и 
еластичност на кожата. Маслото от жожоба не 
случайно е наречено „течното злато на пустинята“ 
– има изключително въздействие върху кожата 
– подхранва и хидратира, омекотява и тонизира, 
регенерира и подмладява кожата. Уреата също 
има хидратиращо действие. Подхранващата 
формула предпазва ръцете и ноктите от 
изсушаване. Кремът придава на кожата мекота 
и е идеален за ежедневна употреба.

с жожоба и уреа 75 мл

С хидратиращ ефект за натоварени ръце!Стара цена: 

1150
лв

1350
лв

ПРОМО цена:

5014520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

Крем “Меки крака”  
75 мл

Поддържа кожата на крака с напукани стъпала, 
предотвратява нови нацепвания, подходящ за 
диабетици. Осигурява интензивна хидратация за 
груби, сухи и напукани пети. Богатата формула с 10% 
урея и алантоин прави напуканата кожа отново мека 
и гладка и й връща еластичността. Има успокояващ 
ефект и намалява неприятното усещане за напрежение 
при сухи, претоварени крака. Редовната употреба 
намалява грапавите и сухи участъци, като по този 
начин предотвратява дълбоко напукване на кожата. 
С неутрално pH - поддържа естествения процес на 
регенерация на кожата и е подходящ за диабетици.

Стара цена: 

1690
лв

С урея и алантоин! Подходящ за диабетици!
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Екстракт от лайка

За възстановяване 
на изтощена коса!

 ТОП съставка



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

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_240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

3 4 5
8630_20код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20%

2222

Ежедневни дамски 
превръзки   

SHUYA 30 броя

Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те съдържат 
Патентована лентa с анионен чип с активен кислород и инфрачервено 
излъчване, които са с благоприятно въздействие. Имат антибактериален, 
противовъзпалителен, подобряващ кръвообращението ефект и висока 
степен на абсорбиране.  

Дневни дамски превръзки
SHUYA  10 броя 

Нощни дамски превръзки   
SHUYA  8 брояSHUYA  10 броя SHUYA  8 броя

1

излъчване, които са с благоприятно въздействие. Имат антибактериален, 
противовъзпалителен, подобряващ кръвообращението ефект и висока 
степен на абсорбиране.  

SHUYA  8 брояSHUYA  8 броя

2

3090_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 броя 
-20% 3090_230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1385

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

595
лв

За 2 броя 
-30% 3090320код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1190
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

240
лв

За 1 броя 
-20% 30903230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2380
лв 1665

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

715
лв

За 2 броя 
-30%

Нормализиращ интимен гел 
с млечна киселина, дъбова 
кора и чаено дърво 300 мл

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. 

Успокояващ интимен гел 
 с млечна киселина, дъбова 
кора и градински чай 300 мл 

6 7

945
лв

ПРОМО цена:

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

Стара цена: 

1350
лв

За свежо 
усещане!
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Четка за зъби 
Nano Silver 

Ефекти от нано среброто: 
мощно антибактериално действие, 

детоксикира, регенерира клетките и 
повишава имунитета.

Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално действие, 
успокоява, детоксикира и почиства, 

подпомага при невралгия.

Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално действие, 
успокоява, детоксикира и почиства, 

подпомага при невралгия.

Четка за зъби 
Nano Gold

Специалната система Dual Bristle System (система 
с 2 вида влакна) и уникалната почистваща U-образна 
форма на четката премахват плаката от зъбите.

Дългите влакна са тънки и меки. Те лесно 
проникват по-дълбоко между зъбите и ефективно 
премахват не само бактериите и плаката по линията на 
венците, но и под нея.

0

Стара цена: 

890
лв

9012_40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

535
лв

ПРОМО цена:

710
лв

ПРОМО цена:
9012_20код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

180
лв

За разлика от обикновените четки за зъби, тази форма 
на влакната увеличава многократно възможността 
да се достигне до всички зони в устната кухина, 
включително до най-малките отвори между зъбите.

Късите влакна са заоблени и по-твърди. Те добре 
почистват повърхността на зъбите, но са нежни към 
тях и венците. Краят им е полиран и благодарение на 
това не нараняват лигавицата в устната кухинa.
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1

1115
лв

ПРОМО цена:

90150230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

90150002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби 
Dr.Silver ROSE & 
HERBS - 2 броя

Натурален продукт с иновативни 
съставки: сребърни йони, органична 
розова вода, мента и алое.Сребърни йони; 
Розово масло (органична розова вода с 
висока концентрация на розово масло); 
Алое вера; Масло от мента; Без флуорид, 
захар, парабени. 
Освежава, почиства, освежава и енер-
гизира. Предпазва от кариеси и зъбна плака 
и заздравява венците.

HERBS - 2 броя
Стара цена: 

1590
лв

7910
лв

ПРОМО цена:

2004020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1980
лв

Стара цена: 

9890
лв

Dr. Silver М Генератор на сребърни йони
Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация

Сертифициран по TÜV Сертификат № 359_BSP-16P2.0032.0 - C01
Лабораторно изследван, с доказан ефект 

с Протокол за определяне на влиянието на сребърна вода върху патогени 
от Института по микробиология към БАН

повече от 40 000 литра сребърна вода с питейна 
концентрация;
цифров таймер с автоматично изключване;
сменяем сребърен електрод (проба 1000);
сменяема батерия;
помага за добро здраве и красота;
незаменима подкрепа за хигиената на дома;
спестява много пари;
може да си използва навсякъде;
малък и компактен;
уникален дизайн, надеждност и качество.

10 предимства на Dr.Silver:

Генератор на сребърни йони
Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация

Напълно безвреден!
Лесен за употреба!

изберете подходящ съд и налейте 
необходимото количество вода;

включете уреда, като натиснете и 
задържите на указаното място;

потопете уреда в съда с водата. След 10 мин 
той ще се изключи самостоятелно;

ако времето за обработка е под 10 мин, 
изключете уреда.

Употреба само в 4 лесни стъпки:

най-широкоспектърният продукт за унищожаване на патогенна микрофлора,без да оказват вредно въздействие върху здравето на човека;
ефективни срещу повече от 650 вида бактерии, гъбички и вируси;
повишават имунитета и кондицията;
премахват проблемите в стомашно-чревния тракт (гастрити, язви, хиперацидитет, хранителни отравяния);
подпомагат организма при простуда, грип, ангини и възпалителни процеси;
подобряват състоянието при кожни проблеми и изгаряния;
изглаждат бръчките, имат противовъзпалителен ефект;
дезинфекцират надеждно хладилници, мивки, съдове, дрехи, детски играчки.

Уникалната сила на сребърните йони: 

2004040 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

5935
лв

ПРОМО цена:

Чистота, свежест 
и здраве!

690
лв

ПРОМО цена:

90200002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

С вкус на лимон! Съдържа сребърни 
йони и ксилитол - натурален продукт 
с иновативни ингредиенти. Почиства, 
заздравява и избелва. Гарантира 
комплексна грижа за зъбите и устната 
кухина. 

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

Паста за зъби 
Dr.Silver ROSE & 

75 мл - 2  броя75 мл - 2  броя

Стара цена: 

1380
лв

броя 
на цената 

на един2 
Не съдържа вредни химически 
компоненти, изкуствени оцветители 
или аромати.



  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. 

2095
лв

ПРОМО цена:

9122030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Скъпоценното арганово масло разкрасява, 
обновява и регенерира Вашите лице, тяло 
и коса. Нежно подсилва и възстановява 
здравословния блясък и нормалното 
състояние на косата и тялото. Отлични 
резултати има и при третиране на чупливи 
нокти и кожата около тях. Използва се успешно 
при стрии.

Стара цена: 

2990
лв

Златно масло Арган 3 в 1 за лице, 
тяло и коса 150 мл

2095
лв

ПРОМО цена:

9122130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

Богато на мастни киселини Омега-3 и 
Омега-9, които спомагат за поддържането 
на добра хидратация на кожата, еластич-
ност и устойчивост на външни фактори. 
Композицията от подхранващи съставки 
хидратира, регенерира и изглажда кожата, 
подобрявайки еластичността й. Възстановява 
блясъка на косата и тялото.
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Златно масло Авокадо 3 в 1 за лице, 
тяло и коса 150 мл

Обогатен с екстракт от алое вера за дълбоко 
хидратиране и успокояване на раздраз-
ненията при суха и чувствителна кожа. 

Обогатен с екстракт от зелен чайс проти-
вовъзпалителни свойства. Подходящ и за кожа, 
склонна към появата на акне. Танинът в зеления 
чай помага на порите да се свиват. 

С екстракт от градински чай - успокоява 
раздразненията. Има противовъзпалителен 
и антибактериален ефект, като ускорява 
регенерацията на кожата. 

С алое за суха и 
чувствителна кожа

Със зелен чай за 
комбинирана и мазна кожа

С градински чай  за кожа, 
склонна към възпаления 

Деликатни гелове за 
почистване на лице 270 мл 

1 2 3

550
лв

ПРОМО цена:

8620_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Стара цена: 

690
лв

Овлажняващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв - 400 мл
Бързо и ефективно облекчава суха, груба, лющеща се 
и чувствителна кожа, лишена от мекота и елатичност. 
За красива кожа, добре 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.

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена:

8421330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Многофункционалнa подкрепа за превенция и намаляване 
на признаците на целулит, стрии и отпуснатост на кожата. 
Намаляването на мазнините благоприятно моделира цялото 
тяло и подобрява контура му. Подходящ за всяка възраст и 
всеки тип кожа. Съдържа Body3 ComplexTM и Poly-Helixan, 
масло от шеа, масло от памук, масло от авокадо, витамин Е, 
пантенол; аромати, без алергени. Не съдържа парабени, 
оцветители и PEG. 

Антицелулитен лосион за тяло 
със секрет от охлюв - 400 мл

Стара цена: 

1890
лв 1325

лв

ПРОМО цена:

8421630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв
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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



2390
лв

ПРОМО цена:

2001120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
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

Антиалергенна UV прахосмукачка Volcano 

HEPA филтър и микрофилтър.
Функция „вибрираща глава“ за по-лесно 
извличане на опасните микроорганизми.
Функция „топъл въздух“ за изсушаване 
на повърхностите и почистване с по-висока 
ефективност.
Патентована сензорна система за 
безопасност: UV лампата се изключва 
автоматично, когато прахосмукачката се 
обърне наопаки за предотвратяване на вредно 
въздействие върху очите и тялото. 
Допълнителна малка четка за почистване на 
филтъра закрепена в основата на уреда. 

Край на акарите, бактериите и вирусите!!!
Премахнете от дома си най-честите причинители на алергии!!!

Научно сертифицирана 
UV почистваща технология 
с 99% доказана 
ефективност! 

8400
лв

ПРОМО цена:

2040020 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Елиминира опасните прахови акари, 
бактерии и вируси чрез специална 

ултравиолетова светлина. 

Мощност: 300 W

Стара цена: 

10500
лв

7120
лв

ПРОМО цена:

2050620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1780
лв

Стара цена: 

8900
лв

Преносим мини климатик 
Jocca

Съдържа упътване на български, USB кабел за захранване и 
накрайник за включване в контакт.
Мини климатикът Jocca е най-практичното решение за жегата. Можете 
да го носите навсякъде със себе си, благодарение на компактния си 
размер. Захранва се по 2 начина – или посредством стандартен USB 
порт (компютър, лаптоп) или директно в електрическата мрежа. 
Вече не са ви нужни отделни уреди за охлаждане, пречистване и 
овлажняване на въздуха. Мини климатикът Jocca едновременно 
охлажда, овлажнява и пречиства  въздуха в помещението.

Основни спецификации:
• резервоар с капацитет 0,375 мл,
• 3 степенна сила на охлаждане,
• Sleep mode,
• бутон за включване на светлини,
• ниско ниво на шум по време на 
работа.
Размери: 16 x 15.5 x 15.5 см
Тегло: 1 кг

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. 

Стара цена: 

16890
лв

Универсален почистващ гел 
1000 мл
Незаменим за всяко домакинство. Бельо, 
вълнен текстил, кухненски прибори, съдове, 
всякакви домакински прибори и санитария 
се почистват с универсалния гел, независимо 
дали със студен или топъл разтвор. 

1950
лв

ПРОМО цена:

2043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1300
лв

Стара цена: 

3250
лв
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•  Базиран на универсалната честота на д-р Хулда Кларк - 30 kHz. 
•  Въздействие върху всички патогенни микроорганизми.

За постигане на максимален 
ефект е добре да се комбинира 
с Паразитоцид, който е с 
противопаразитно действие.

VOLCANO Zapper:

Помощ при:
• борбата с вируси, бактерии, гъбички и други паразити, както и 
заболяванията, причинявани от тях;
• тежки и хронични заболявания;
• настинки, грип, вирусни инфекции;
• срив на имунната система;
• възпалителни процеси и др.

Хроничните заболявания в 100% от случаите са предизвикани или 
са съпроводени от паразитни инфекции, като в 60% от случаите те 
са предизвикани от хелминти (паразитни червеи). Volcano Zapper V2, 
базиран на теориите на д-р Роял Реймънд Райф и Хулда Кларк, е една 
от малкото възможности за ефективна борба с паразити използвайки 
принципа на биорезонанса. 



3295
лв

ПРОМО цена:

2080640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2195
лв2080640код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕWellos Washing Ball 
Топка за пране

Специално проектирана от естест-
вена керамика и постоянни магни-
ти, които позволяват измиване 
без използване на почистващи 
препарати. Осигурява отлично 
почистване, стерилизация и запаз-
ване на цвета и текстурата. 

Стара цена: 

5490
лв

Антибактериални микрофибърни 
кърпи Netex 2 в 1 (кърпа + гъба)  
2 броя,15 x 20 см 

1185
лв

ПРОМО цена:

2512230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

Стара цена: 

1695
лв

• със сребърни наночастици;
• за кухнята, дома и електронните устройства;
• с перманентни антибактериални свойства;
• изключителна абсорбционна активност;
• сертифицирани от института по хигиена, медицина и опазване на 
околната среда - Hohenstein.

Течен перилен препарат 
за блестящо бяло пране 
BIONUR - 1500 мл

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

Стара цена: 

1350
лв

945
лв

ПРОМО цена:

2031630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

835
лв

ПРОМО цена:

2030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

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

Универсален 
почистващ камък 
BIONUR 300 g 

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

Стара цена: 

1190
лв

Eкологичен препарат за съдове BIONUR 
със сапунено орехче 500 мл 

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

765
лв

ПРОМО цена:

2031230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

Позволяват посудата, мивките, 
ваните, бидетата и другите подобни 
повърхности да се почистват идеално 
без изполване на препарати! Чудесно 
средство за почистване на кухненския 
плот и масата за хранене след всяка 
употреба - не задържат в себе си 
микроби и бактерии. 

Комплект 
универсални 
гъбки за дома - 
5 броя

ваните, бидетата и другите подобни 
повърхности да се почистват идеално 
без изполване на препарати! Чудесно 
средство за почистване на кухненския 
плот и масата за хранене след всяка 
употреба - не задържат в себе си 
микроби и бактерии. 

975
лв

ПРОМО цена:

2510730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

Универсална 
бамбукова кърпа 
8 слоя - 36 х 36 см

Изключително фино тъканото влакно 
и специалния патентован метод на 
сплитане правят тази кърпа най-
добрата сред бамбуковите кърпи за 
дома! За подсушаване, дезинфекциране 
и почистване на прозорци, кухненски 
плотове и шкафове, мивки, плочки, 
мебели, посуда, екрани, подове и др.

800
лв

ПРОМО цена:

2520630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Стара цена: 

1150
лв

2100
лв

ПРОМО цена:

25109230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

25109002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1500
лв

ПРОМО цена:

Професионална кърпа за прозорци 
и автомобили, 60 х 40 см
2 броя
Уникално тънкото влакно и специалния 
патентован метод на сплитане правят тази 
кърпа незаменим помощник. Изключително 
ефикасна за почистване и полиране на 
стъклени и метални повърхности: прозорци, 
огледала, атомобили, витрини, маси, 
шкафове, кранове, батерии, кристални и 
стъклени сервизи и др.Спестявате:

55
лв

кърпа незаменим помощник. Изключително 
ефикасна за почистване и полиране на 
стъклени и метални повърхности: прозорци, 
огледала, атомобили, витрини, маси, 
шкафове, кранове, батерии, кристални и 

Професионална кърпа за прозорци 
и автомобили, 60 х 40 см
2 броя
Уникално тънкото влакно и специалния 

Стара цена: 

3000
лв

Чистота, свежест и здраве вкъщи!
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4745
лв

ПРОМО цена:

2090650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4745
лв

За подпомагане при: артрит, ревматоиден 
артрит, остеоартроза; болки в гърба, кръста, 
тазовата област; дискова херния; простудни 
заболявания; ишиас и невралгии. При 
мускулни и ревматични болки, скованост на 
ставите, шипове, схващане. 

Ортопедичен турмалинов 
колан 2 в 1 - 130 см

Стара цена: 

9490
лв

14800
лв

ПРОМО цена:

2050120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3700
лв14800

лв205012020501202050120код 1: 3700

Масажиращата лежанка е перфектният избор за всеки, който 
страда от схващания и болки в областта на врата, раменете, гърба, 
кръста или краката. Релаксира мускулите, снема стреса, стимулира 
кръвообращението, тонизира тялото. 
С избора на Масажиращата лежанка Jocca получавате: 10 мотора 
и 4 зони за масаж; 3 степени на интензивност; 5 типа масаж; загряваща 
функция; дистанционно управление за максимално удобство и комфорт.

Масажираща лежанка Jocca

Релаксиращ и възстановяващ 
масаж за цялото тяло винаги, 

когато пожелаеш!

Стара цена: 

18500
лв
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1315
лв

ПРОМО цена:

2090540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

875
лв

Турмалинова превръзка 
за очи
Турмалинова превръзка 
за очи

Стара цена: 

2190
лв

За бързо възстановяване при болка и умора в 
очите; за подобряване на кръвообращението в 
областта на очите; нормализиране на клетъчния 
обмен на веществата; премахване на напрежението 
от клепачите; премахване на „червените очи“ при 
работа с компютър; главоболие, виене на свят и др.

1270
лв

ПРОМО цена:

2611020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

Наколенка от мериносова вълна 
със сребро и магнити - 1 брой 

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

Стара цена: 

1590
лв

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

15990
лв

ПРОМО цена:

2610220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4000
лв

Стара цена: 

19990
лв

Одеяло от 
мериносова вълна 
и памук140*200 см3750

лв

ПРОМО цена:

2610520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

940
лв2610520код 1:

Възглавница от 
мериносова вълна 
40 х 78 см

Подобрява качеството на съня и здравето. Гарантира отличен температурен 
контрол и „дишане“ на материята, на която спим. Предпазва от алергии и 
респираторни заболявания.

Стара цена: 

4690
лв

Външна част: 100% 
мериносова вълна.
Пълнеж: полиестер.

Здраве и комфорт у дома!

21 см



Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 450

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

101450230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101450250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19  см
Стара цена: 

10990
лв
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2695
лв

ПРОМО цена:

2000640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

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

Neoguard 
Life

Neoguard Life помага за облекчаване на болки от всякакъв 
произход - главоболие, мигрена, ревматични и травматични 
болки в прешлените и ставите, мускулни болки и др. Neoguard Life 
спомага за бързо разнасяне на отоци и хематоми при травми на 
меките тъкани, ускорява зарастването на счупени кости и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА NEOGUARD LIFE: 
За разлика от други устройства при които се използва само 
северния или южния полюс на магнита, Neoguard Life използва 
едновременно шест полюса от двата вида. 

Стара цена: 

4490
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

Продукт от ново поколение, който:
с биомагнитно въздействие и защита;
ускорява възстановяването на организма;
намалява умората и отпадналостта;
поддържа и възстановява костите;
подпомага кръвообращението;
гарантира свободна циркулация на 
въздуха;
антиалергичен и антибакетриален;
унищожава акари и препятства тяхното 
развитие.

Комфорт и релакс в дома, при шофиране и работа в офис!

атеросклероза

мигрена стрес

шум в ушите

хипертония

артрит

нарушено кръвообращение

менструални болки

болки в гърба

депресия

артрози

ревматизъм

проблеми
с щитовидната
жлеза

проблеми
със зрението

загуба на сила

преумора

безсъние

инсулти

счупвания

травми

главоболие

Възможности за приложения 
на магнитотерапията

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19  см 7695
лв

ПРОМО цена:

101444230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101444250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 509

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

11150930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11150950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

21 см
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/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1428230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1428250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 428

- 19 см
- 21см

0
1 Стара цена: 

10990
лв



Zone
Хранителният режим 40-30-30 се оповава най-вече на баланса между 
въглехидрати и протеини. 

Балансиран Хранителен режим 
40-30-30

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.

1880
лв

ПРОМО цена:

3091020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

100% рафинирано кокосово масло.  Без ГМО! 
Без Глутен! Без Консерванти! Перфектният 
избор за всички видове готвене, пържене 
и печене, тъй като издържа на високи 
температури без да поврежда структурата си, 
както много други масла!

Кокосово масло 
900 г

Предотвратява сърдечно-съдови 
заболявания и високо кръвно налягане.

Стара цена: 

2350
лв

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)30

1240
лв

ПРОМО цена:

3020220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

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

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Кристална  
хималайска сол 2 кг355

лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30, 50г

Супер вкусен бар с различни вкусове, изгот-
вен 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

какао95

йогурт

87 мента

89

3590
лв

ПРОМО цена:

3058110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Оризов протеин на 
прах - натурален, 700 г

Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30.
      • 100% веган;
      • 79% протеин;
      • обогатен с BCAA (аминокиселини с 
разклонена верига);
      • натурален вкус.

Стара цена: 

3990
лв

1 протеинов блок 
(7 г протеин)  
= 9 г от продукта

Стара цена: 

1550
лв



18000
лв

ПРОМО цена:

2051220 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4500
лв

Стара цена: 

22500
лв

За кого е подходящ Еър Фрайър Jocca
• за всеки, който обича да си похапва вкусно и има 
особен афинитет към пържени храни, но в същото 
време желае да се храни по-здравословно или да 
редуцира теглото си.
• за всеки, който иска да приготвя храната си бързо и 
лесно, без да се налага да я наглежда постоянно
• за всеки, който иска да пържи чисто - без пръскане на 
мазнина и миене на засъхнали мазни петна в кухнята.

Какво представлява Еър Фрайър Jocca
Еър Фрайър Jocca ще се превърне в любимия ти уред в 
кухнята. Нужна ти е само една супена лъжица олио или друга 
мазнина. Благодарение на кошницата за пържене, която е 
със специални отвори, мазнината изтича в контейнера. След 
това загрятият до 200 градуса въздух започва да циркулира 
около храната, като по този начин тя се пържи не директно 
от мазнината, а от въздуха. Резултатът е просто невероятен 
– храна, която е с изкусителен златист цвят, хрупкава отвън 
и сочна отвътре. Без излишни мазнини, без допълнителни 
калории и напълно здравословно.Технически спецификации

• 220-240V~50/60Hz 1400W 
• Капацитет на кошницата: 2.5 л
• Настройка на времето: до 30 мин
• Настройка на температурата: от 80 до 200 градуса

Еър Фрайър Jocca - черен

150 литра чиста вода винаги с Вас; пречиства водопроводна вода от хлор, 
миризми, органични и механични примеси; уникален сменяем филтър от 
активен въглен от кокосови черупки; ергономичен дизайн и 4 цвята; бутилка 
за многократна употреба от пластмаса за хранителни цели, без съдържание на 
бисфеноли и токсини; спестява време и пари; подходяща за работа, училище, 
фитнес ... навсякъде.

DAFI - Комплект 2 бр. резервни филтриращи елементи   
+ 1 бр. цветна капачка

(за бутилки DAFI)
1 2

3 4

1800
лв

ПРОМО цена:

2324_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

31

Филтър Unimax  
За кана Astra

Филтър Classic 
За кана Atria 

Филтрите към каните 
DAFI пречистват: хлор 
и хлорни съединения; 
тежки и радиоактивни 

метали; нефтопродукти; 
неприятни миризми; 
пестициди и токсини; 
високата твърдост на 
водата; пясък, ръжда, 

глина, механични 
замърсители. 

За кана Atria 2300120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1050
лв 840

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

210
лв

За 1 брой 
-20% 2300320код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 брой 
-20%

23001230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2100
лв 1470

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-30% 23003230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За  2 броя 
-30%

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).

1795
лв

ПРОМО цена:

2080_40код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Стара цена: 

2990
лв

2

29
1

Най-добрите помощници 
в кухнята!



За контакти:
GM 4/21

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

Промоционалните предложения важат от 12.04.2021 до 09.05.2021 или до изчерпване на количествата!

15590
лв

ПРОМО цена:

2251220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3900
лв

Квадратен тиган 
със стъклен 
капак и капачка-
дозатор (28 х 28 см) Стара цена: 

19490
лв

Този тиган е предназначен за задушаване и пържене на ястия. Неговият 
обем позволява да се нахрани едно средно семейство. В него може да се 
пържат зеленчуци, да се задуши яхния или месо. Не съдържа PFOA. 

Многофункционален 
тиган за печене и 
готвене на пара

Всеки ден можете да правите различни ястия, гарнитури и десерти 
- само оставете креативността си да работи! Бърз и лесен монтаж за 
превръщането на тигана в съд за специално готвене, готвене на пара или 
просто искате.....фритюрник. Не съдържа PFOA. 

Стара цена: 

17990
лв

14390
лв

ПРОМО цена:

2256220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3600
лв

Комплект 
от 2 тигана 
(Ø 24 и Ø 28 см)

Тези два тигана завинаги ще заменят онези, които Ви изнервят, защото 
храната залепва по тях или трудно се мият. Този комплект е идеалният 
избор, защото в него се приготвя здравословна и вкусна храна, която не 
залепва за повърхността на тигана и запазва своята сочност и аромат, при 
това с ниско съдържание на мазнини.  Не съдържат PFOA. 

(Ø 24 и Ø 28 см)
15430

лв

ПРОМО цена:

2256420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3860
лв

Стара цена: 

19290
лв

46870
лв

ПРОМО цена:

2257420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

11720
лв

Комплект 
кухненски съдове 
8 части „FUTURE” 
(с цедка на капака) Стара цена: 

58590
лв

Отличителната особеност и дизайнерска черта на този комплект са 
капаците. Всички те имат странични отвори, за отцеждане на течностите 
и всеки тиган/тенджера има по 2 странични канала и цедка на капака, 
през които можете да изливате течноста, без да използвате гивгир при 
отцеждането.  Не съдържат PFOA. 
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е предназначен за равномерно и постоянно изпускане на парата. Тя се освобождава настрани. Спестявате 
до 70% от енергията и до 50% от времето, сравнено с традиционните тенджери. Функционален капак с 
ниско налягане: възможно е незабавно отваряне по време на готвене; позволява спонтанно подправяне. 
Лесно и интуитивно за използване: Заключването и отключването на капака става лесно със завъртане. 
Функционално готвене с максимален контрол, благодарение на стъкления капак.  Здравословно хранене: 
Ценните витамини и хранителни вещества се запазват. Дръжките с неплъзгащи се силиконови протектори 
предотвратяват изгаряния. 

Комплект кухненски съдове за готвене 
с пара под налягане от 3 части

25590
лв

ПРОМО цена:

2257020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6400
лв

Стара цена: 

31990
лв

Комплектът включва: 1 тенджера,
 Ø 24 см h: 11.9 см, v: 4.5 л
1 тиган, Ø 24 см, h: 6.2 см, v: 2.4 л
1 стъклен капак с механизъм за готвене под налягане, Ø 24 см
2 силиконови протектора за дръжките

Сигурна функция за готвено с пара под ниско налягане: Изходният клапан 

V-образно кухненско ренде - 9 части 

7990
лв

ПРОМО цена:

2258020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2000
лв

Стара цена: 

9990
лв

Рендето на STONELINE® е има остриета от неръждаема 
стомана за рязко и бързо рязане. С удобен, безопасен 
държач за сменяне на остриетата. Зеленчуци, 
плодове, дори и нетвърди сирена ще можете да 
нарежете с лекота на различни по размер шайби, 
ивички с различна дебелина. Различните приставки 
ще Ви позволят да направите всичко това.

Вкусни празници!


