
Промоционална кампания 
05.07. - 01.08.2021            

ВАКАНЦИЯ С 
УСМИВКА!

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.



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.

Стара цена: 

2890
лв

Витамин C 
с удължено 
освобождаване
120 таблетки

3042050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

1255
лв

ПРОМО цена:

3001730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
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.

3001750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1790
лв

Dr.Nature Витамин D3 
90 капсули х 400 IU

КОМПЛЕКТ:
Витамин С, 120 таблетки + 
Витамин D3, 90 капсули 

2810
лв

ПРОМО цена:

3042017код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1870
лв

Стара цена: 

4680
лв

+

 -40% 
за комплекта

Приемани в комбинация предпазват сърдечно-съдовата 
и нервната система, засилват имунитета. Укрепват 
кръвоносните съдове, участват в регулацията на холестерола, 
нормализират пропускливостта на клетъчните мембрани. 
Регулират нивата на калция и фосфора в организма и 
подсигуряват нормална костна плътност и здравина на 
зъбите. Наред с това препятстват отлагането на калций по 
кръвоносните съдове, бъбреците и сърцето. 

АТРАКТИВНА 
комбинация

695
лв

ПРОМО цена:

3074730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
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

4650
лв

ПРОМО цена:

3047240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3100
лв

Ацерола капсули 
300 капсули

срив на имунната система;  настинки и грип; 
тежки натоварвания; бедно на витамини хранене; 
забавя стареенето на организма; алергии; при 
вирусни и бактериални инфекции; проблеми със 
зъби, кожа и кости; подпомага абсорбцията на 
желязото и синтеза на колаген; предотвратява 
превръщането на нитратите в канцерогени.

Плодът с най-висока 
концентрация на 
естествен витамин С!

Стара цена: 

7750
лв

Sanct Bernhard 
препоръчва при:

2

535
лв

ПРОМО цена:

3075240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Витамин C + Цинк, 
30 таблeтки 

Стара цена: 

890
лв Допринася за нормалната функция на имунната 

система. Притежава мощно антиоксидантно действие 
и спомага за защита на клетките от оксидативен стрес, 
което е от важно значение за организма. Спомага за 
нормалното функциониране на сърдечно-съдовата 
система и поддържане на енергийния баланс.

За добър имунитет. При настинка, грип и умора!

Добър имунитет 
за щастлива 

ваканция!



Силен имунитет 
от природата! 2095

лв

ПРОМО цена:

3040830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
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 кръвообращението; 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!

 ТОП продукт

Стара цена: 

2990
лв

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.

Кора от бяла 
върба, 60 капсули 1355

лв

ПРОМО цена:

3008520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

3008550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
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.

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

4795
лв

ПРОМО цена:

3046940 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Капсули витамини + 
пчелно млечице 
120 капсули

срив на имунната система; настинки и грип; 
тежки физически и психически натоварвания; 
липса на апетит; хронична умора; климак-
терични смущения; заболявания на стомаш-
но-чревния тракт, хроничен запек; неврози, 
особено придружени с безсъние; чернодробни 
заболявания; атеросклероза и др. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

Съдържа: лиофилизилано пчелно млечице (Gelee-
Royal), витамини В1, В2, В6, В12, ниацин, пантотенова 
киселина, фолиева киселина, биотин.

1500
лв

ПРОМО цена:

3043530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

Бонбони с балсам 
от градински чай 

170 г

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

Стара цена: 

21

от градински чай 

Sanct Bernhard препоръчва при:

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

Септангин мед 
и лимон, 16 пастили 

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

640
лв

ПРОМО цена:

3072020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
лв

3

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

Желязо с Вит.С, 
60 капсули60 капсули 1395

лв

ПРОМО цена:

3021330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

Съдържа: желязо, витамин С и фолиева 
киселина.



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% проантоциа-
нидини) - 200 mg; Витамин С - 100 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

Мощна защита за здравето 
от морето и брега!
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1925
лв

ПРОМО цена:

3025930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

825
лв

понижен имунитет; обща и 
хронична умора; напрежение; 
витаминен дефицит; възстано-
вяване след боледуване и прием 
на лекарства; за добро зрение, 
жизненост, енергичност и 
работоспособност; за добра кожа 
и коса. 

Мултивитамини 
и минерали
40 таблетки

Equilibra препоръчва при:Стара цена: 

2750
лв

Стара цена: 

1490
лв

Стара цена: 

1490
лв

Магнезият участва в 
огромно количество процеси - 
хормонални, ензимни, обменни 
и др. Най-важната му роля 
се реализира в нервната и 
мускулна регулация. Регулира 
баланса на калия и калция в 
клетките, особено в сърцето и 
стените на съдовете. 

1190
лв

ПРОМО цена:

3024120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

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

3024140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

Спокойствие 
и енергия 

за ваканционни 
забавления!

Equilibra препоръчва при:  
мускулни спазми, крампи, 
депресии; предменструален 
синдром; липса на енергия; 
контрол на кръвното налягане 
и др.

Калий и Магнезий  
20 сашета 1860

лв

ПРОМО цена:

3024040 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1240
лв

Стара цена: 

3100
лв

1290
лв

ПРОМО цена:

3026340 код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
лв

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

Витамин В 
комплекс  
30 капсули30 капсули

Стара цена: 

2150
лв

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.

Магнезий + В комплекс 
30 таблетки

5

Стара цена: 

1490
лв



100% 
Clorela vulgaris
Супер зелена 

формула!
Всяка таблетка съдържа 

500 мг хлорела
 (100% Clorela vulgaris)

Dr.Nature Хлорела: 
• Укрепва имунитета;
• Активира защитните сили в борбата с вируси и бактерии;
• Действа антиоксидантно и противовъзпалително;
• Забавя процесите на стареене;
• Поддържа функциите и нормалната флора в червата;
• Подпомага очистването от шлаки, токсини и тежки метали;
• Пречиства кръвта, черния дроб, бъбреците и червата;
• Подобрява паметта и работата на главния мозък, активира умствената активност;
• Повишава устойчивостта към стрес;
• Подпомага поддържането на оптимални нива на кръвното налягане и холестерола;
• Ускорява метаболизма и подпомага редукцията на телесно тегло;
• Ускорява зарастването на рани, язви, изгаряния;
• Подпомага организма при химио- и лъчетерапия.
• Повишава жизнения тонус и енергията.

1675
лв

ПРОМО цена:

3002330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Хлорелата е истинска съкровищница на ценни хранителни компоненти и биологично-активни 
вещества. Представлява вид едноклетъчно зелено водорасло с богато съдържание на хлорофил, 
определящ смарагдено-зеления й цвят. Световната си популярност получава като става част от 
храната за космонавти, макар и с хилядолетна традиция в китайската и аюрведическата медицина. 

Dr. Nature ХЛОРЕЛА
90 таблетки

 ТОП продукт

Стара цена: 

2390
лв

 НОВО 

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

2025
лв

ПРОМО цена:

3060630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2890
лв

Спирулина(Spirulina)  
40 капсули

Спирулината е източник на ценни хранителни вещества 
- съдържа 70% протеини, както и хлорофил, витамини от 
групата В, витамин Е, желязо, бета-каротин и др. 

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. 

Масло от черен кимион + витамини 
и мастни киселини, 180 капсули

Стара цена: 

5650
лв

В състава на хлорелата се съдържат витамини от групата В, в това число В12 и В6, витамин С, бета-каротин, фолиева 
киселина, витамини Е и К, флавоноиди, гликопротеин, калций, йод, хром, фибри, огромно количество белтъци(до 60% от 
състава). Хлорелата е по-богата на хлорофил от което и да е растение или водорасло, което наред с други ценни вещества влияе 
благотворно върху кръвотворните функции и нормализиране киселинно-алкалния баланс в организма. Съдържа големи 
количества желязо и цинк, като бионаличността на желязото се повишава в резултат на влизащия в състава и естествен 
витамин С. Хлорелата е един от най-ценните и ефективни природни продукти, подпомагащи изхвърлянето на тежки метали и 
токсини, които са все по-голям проблем с оглед на замърсяването на околната среда и химизацията на храната. Смята се, че 
мощното детоксикиращо действие се дължи на специфичния трислоен строеж на клетъчната и стена. 
Прием: 2-3 таблетки дневно, приети с вода поне 30 мин преди храна.

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

Алоето предлага богат коктейл от хранителни вещества, чието 
комбинирано действие и баланс имат изключително мощен ефект - 
комбинация от над 75 съставки с изключително широко приложение 
за подобряване и възстановяване на човешкото здраве.

3024740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2760
лв

ПРОМО цена:

3680
лв

ПРОМО цена:

3024720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

920
лв

Чист екстра сок 
от Алое Вера 
1000 мл

Стара цена: 

4600
лв
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Всяка капсула съдържа: 500 mg чисто 
египетско масло от черен кимион, в това число  
ненаситени киселини - 420 mg, естествен 
витамин Е - 6,7 mg(10 I.E), пантотенова киселина 
- 6 mg фолиева киселина - 100 µg и биотин - 
100µg, витамин D3 - 2 µg.



Мощен адаптоген, 
източник 

на сила и енергия!
Всяка таблетка съдържа 
200 mg стандартизиран 

екстракт от корени на Златен 
корен (Rhodiola rosea L ) 

(3% розавини, 
1% салидрозиди).

Dr.Nature Златен корен: 
• Подпомага адаптацията на организма при стрес и промяна в условията 
на живот;
• Подпомага организма при хронична умора и отпадналост;
• Подобрява състоянието при мозъчна умора, отслабване на паметта;
• Подпомага възстановяването при физически и психически натоварвания;
• Увеличава енергията и издръжливостта;
• Подпомага при чести, продължителни или тежки заболявания;
• Нормализира съня, снема стрес от различен произход;
• Подобрява фокуса и паметта;
• Активира имунната система;
• Подпомага при сексуални дисфункции, особено при мъжете.

2725
лв

ПРОМО цена:

3002730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1165
лв

Златният корен(Родиола розеа) е растение с хилядолетна история и е 
един от най-ефективните адаптогени с меко действие, който не причинява 
зависимост или странични ефекти. Свързан е дълбоко с историята на 
българите и се смята за една от най-загадъчните и мощни билки в родната 
природна съкровищница.

Dr. Nature 
ЗЛАТЕН КОРЕН

60 капсули

 ТОП продукт

Стара цена: 

3890
лв

 НОВО 

Dr.Nature Ашваганда Форте: 
• Подпомага организма в адаптацията и преодоляването на стрес от различен характер;
• Подобрява функциите на мозъка, когнитивните способности, фокуса и концентрацията;
• Намалява нивата на кортизол и стрес;
• Дава тонус и енергия;
• Подобрява съня;
• Ефективен при нервно изтощение;
• За възстановяване след боледуване;
• При понижен имунитет;
• При тежки физически и психически натоварвания;
• При липса на работоспособност;
• При хормонален дисбаланс;
• Забавя процесите на стареене.

2025
лв

ПРОМО цена:

3002630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Корените на Ашваганда са известни в Индия и Близкия изток като мощен и ефективен адаптоген. Природен продукт, който защитава организма и 
специално надбъбречните жлези при различни видове стрес (психически, биологичен, енергиен), умора и изтощение. Наред с това стимулира имунитета, 
повишава активността на белите кръвни клетки – макрофагите, подобрява фагоцитозата. Оказва положително влияние на Т-лимфоцитите. При спортисти 
или физически натоварвания, влияе на производството на азотен оксид, което подобрява издръжливостта и структурирането на мускулите. Стимулира 
хормоналната активност на щитовидната жлеза като ускорява метаболизма и. Повишава хемоглобина, подобрява издръжливостта и физическите 
способности. Подобрява сексуалната активност, подпомага организма в процесите на освобождаване на натрупани излишни течности.

Dr. Nature 
АШВАГАНДА ФОРТЕ

60 капсули

 ТОП продукт

Стара цена: 

2890
лв

 НОВО 

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

990
лв

ПРОМО цена:

3073740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

тежки физически натоварвания;
активен спорт;
умора, изтощение, загуба на енергия;
подпомага бързото възстановяване на 
организма;
гарантира жизненост, висока активност 
и добър тонус, както на тялото, така и на 
мозъка. 

Енергийна сила 
12 сашета

Стара цена: 

1650
лв

Vitar препоръчва при: 

Проявява имуномодулиращо, антиоксидантно и антистрес действие. Разширява биохимичните и 
функицонални способности на организма. Подобрява кръвноснабдяването до всяка клетка, оптимизира 
нивата и преноса на кислород, подобрява клетъчното дишане. Хармонизира обмяната на веществата, 
благоприятно повлиява основната адаптогенна ПНЕИ система, включваща психика, нервна система, 
ендокринна система и клетъчни хормони и имунна система. Препоръчва се като съпътстващо лечение 
при тежки и злокачествени заболявания. Изключителни са ползите при тежки умствени и физически 

3002750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:
натоварвания, за ефективното преодоляване 
на стрес от различен характер, релаксира 
нервната система. 
Прием: 1-2 капсули дневно.

За енергия, тонус и добра памет!
Всяка капсула съдържа 150 mg Sensoril® - патентован и висококонцентриран екстракт от листа и корени на Ашваганда 
(Withania somnifera) (10% витанолиди, 32% олигозахариди, 0,5% витаферин А), защитен от редица американски и 
международни патенти. Високата му ефективност е доказана от независими, рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-
контролирани клинични проучвания.

Прием: 1-2 капсули дневно.
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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

3031220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30312240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

Херициум - 60 капсули

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

Херициум - 60 капсули

3031320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30313240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

3030520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30305240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Шиитаке плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: понижен 
имунитет и тежки заболявания; има 
антитуморно действие; намалява 
вискозитета на кръвта и подобрява 
циркулацията; действа при автоимунни 
и системни заболявания; подпомага 
при психично и стресово напрежение; 
регулира стойностите на холестерола, 
триглицеридите, кръвната захар и кръвното 
налягане; подобрява функциите на стомаха, 
храносмилатената и сърдечно-съдовата 
системи и действа като хепатопротектор.

високо кръвно налягане; исхемична 
болест на сърцето, ритъмни нарушения; 
профилактика на инфаркт, хеморагичен 
инсулт и атеросклероза; предотвратява 
образуването на тромби; подобрява 
състоянието на кръвоносните съдове и 
поддържа нормалното ниво на холестерол 

Шиитаке плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
имунитет и тежки заболявания; има 
антитуморно действие; намалява 
вискозитета на кръвта и подобрява 
циркулацията; действа при автоимунни 
и системни заболявания; подпомага 
при психично и стресово напрежение; 
регулира стойностите на холестерола, 
триглицеридите, кръвната захар и кръвното 
налягане; подобрява функциите на стомаха, 
храносмилатената и сърдечно-съдовата 
системи и действа като хепатопротектор.
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3031020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30310240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Кориолус - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
рак на гърдата, яйчниците, простатата, 
кожа, черен дроб, левкемия и др; намалява 
страничните ефекти от химиотерапия; под-
помага при вирусни инфекции, кандидоза, 
инфекции на горните дихателни пътища, 
храносмилателната и отделителната 
система, диабет, ревматизъм и др. 



 

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.

2395
лв

ПРОМО цена:

3002540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
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

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 

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.

1815
лв

ПРОМО цена:

3011230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За нервната 
система 250 млсистема 250 мл

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

Стара цена: 

2590
лв

Equilibra препоръчва при: 
проблеми със заспиването; 
нарушения на съня; 
недоспиване; 
психическо натоварване и стрес. 

Мелатонин,75 таблетки
1470

лв

ПРОМО цена:

3023730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

630
лв

Стара цена: 

2100
лв

Equilibra препоръчва при: 
нервно изтощение; раздразнителност; 
тревожност; хиперактивност; хистерия; 
безсъние; безпокойство; страх, неврози; 
нервна и психическа преумора; 
менопауза; спазми в областта на корема, 
породени от стрес.

РЕЛАКС Ден и Нощ 
50 таблетки 1575

лв

ПРОМО цена:

3023830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

2250
лв
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1555
лв

ПРОМО цена:

3011040 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За съня  
250 мл

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

250 мл

Стара цена: 

2590
лв

Мелатонин - естествен хормон, синтезиран в човешкото тяло от епифизата, 
под действие на зрителния нерв и отговарящ за настъпване на нормален 
сън. Процесът се активира с настъпване на тъмната част от денонощието. 
Главната му задача е да осигури пълноценен сън, регулирайки процесите 
на сън и бодърстване. Концентрацията на мелатонин в организма 
намалява при стрес, което също се отразява на проблеми със съня. 

Всяка таблетка съдържа: 
мелатонин - 1 mg.

За спокоен сън и добро утро! 

Съдържа екстракти от пасифлора, 
лайка, валериана, глог, лавандула, 
калифорнийски мак.



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

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

Dr.Nature Омега 3 
КИДС, 30 капсули 1615

лв

ПРОМО цена:

3008340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Dr.Nature препоръчва за: 
подпомагане растежа 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.

Стара цена: 

2690
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

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

Супер формули 
за детското 

и женското здраве!

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.

Dr.Nature 
Нони комплекс 
за жени 946 мл

Алерин, 15 таблетки  
2 броя

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

1090
лв

ПРОМО цена:

30361002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1090
лв

Стара цена: 

2180
лв

10

броя 
на цената 

на един2 



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

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.

ЦБ За мъжа 
250 мл 1555

лв

ПРОМО цена:

3010340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

2590
лв

2575
лв

ПРОМО цена:

3044640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1715
лв

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

Масло от тиквени 
семки, 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4290
лв

 ТОП продукт

Решението при уголемяване на простата 
и често уриниране!

Всяка капсула съдържа 500 mg чисто 
масло от семената на медицинска тиква.

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; атеросклероза; 
предменструален синдром (ПМС); 
болки в ставите; интоксикация и 
проблеми с черния дроб; употреба на 
големи количества алкохол; безсъние, 
безпокойство; усещане за безсилие и 
умора.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

6090
лв

Съставките в гинко билоба оказват 
невропротективен и антиоксидантен ефект, 
неутрализират свободните радикали, потискат 
липидната пероксидация и стабилизират 
клетъчните мембрани, подобряват отделянето 
на азотен оксид за добро съдоразширяващо 
действие. 

 ТОП продукт

1395
лв

ПРОМО цена:

3008620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Лутеин МАКС, 30 капсули

Подобрява зрителната острота и спомага при 
нарушения на зрението. Намалява риска от 
катаракта и развитие на възрастова макулна 
дегенерация. Намалява риска от очни заболявания 
при диабетици и пушачи. Укрепва капилярите и 
предотвратява обазуването на тромби в ретината. 
Подпомага функциите на окото преди и след 
операция от катаракта. Подобрява адаптацията 
на окото към светлина и тъмнина (препоръчва се 
при нощно шофиране). Помага при синдром на 
„уморени очи“ при интензивна работа с компютър 
в условия на изкуствено осветление.

Стара цена: 

1745
лв

Безспорно формула No1 
в грижата за здравето на очите!

3008650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

870
лв

ПРОМО цена:Супер формула с Лутеин, Зеаксантин, Бета 
каротен, Хиалуронова киселина, Рутин, 

Витамин C, Витамин E, Витамин B2, Цинк, 
Мед, Селен, Гинко билоба, Ленено масло 

Супер формули 
за мъжкото здраве, 

паметта 
и зрението!

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, работата на нервната система. 11

Ай кю макс, 30 таблетки
Dr.Nature препоръчва при: 
нарушено кръвооросяване на 
мозъка и крайниците; подпомага за 
по-лесно запаметяване и повишава 
паметовите възможности като цяло; 
стимулира мозъчните функции и 
интелигентността;  благоприятства 
сърдечно-съдовата дейност; нама-
лена концентрация; шум в ушите, 
световъртеж.

1750
лв

ПРОМО цена:

3006020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

440
лвСтара цена: 

2190
лв

3006050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1095
лв

ПРОМО цена:

Съдържа: гинко 
билоба,  магнезий, 
родиола, гроздови 

семки, фосфатидилсерин, 
диметиламиноетанол, 

мента, хуперзин А, 
вит. B6 и B12, селен.



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!

1745
лв

ПРОМО цена:

3062130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Арджуна 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
проблеми със сърдечно-съдовата система; 
хипертония; повишени нива на холестерола; 
исхемична болест; сърдечна недостатъчност; 
подобрява функциите и възстановяването на 
черния дроб; трудно зарастващи рани; мощен 
антиоксидант.

Основният сърдечен тоник в Аюрведа!Стара цена: 

2490
лв

Equilibra препоръчва при: 
превенция на сърдечносъдови заболяв-
ания; хипертония; повишен холестерол; 
атеросклероза; сърдечни неврози, аритмия; 
риск от тромбоза, инфаркт, инсулт; вирусни 
заболявания.
Съдържа: 
масло от чесън, маслен екстракт от глог, масло 
от кардамон.

Чесън и глог 
32 капсули 1600

лв

ПРОМО цена:

3021430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

2290
лв

Крем с див кестен 
250 мл

Възстановяваща грижа за уморени, натежали, 
отекли и изтръпнали крайници. 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; намалява кръвната съсирваемост, т.е. 
опасността от образуване на тромби.

665
лв

ПРОМО цена:

5130530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

285
лв

Стара цена: 

950
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3011340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За кръвоносната 
система - 250 мл 

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

Стара цена: 

2590
лв

315
лв

ПРОМО цена:

2_ _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

135
лв

Супер бамбукови 
чорапи 
и/или терлици 
ACTIVE 
THERAPY 

Произведени от 100% еко бамбук с използване на патентована 
технология, която не стяга краката и подобрява кръвообращението.           
С прикрепени микрокапсули от Алое Вера.

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

Произведени от 100% еко бамбук с използване на патентована 

Стара цена: 

450
лв

Крем за уморени крака с див кестен 
и червени лозови листа - 100 мл

Ефективно облекчава  състоянието  на  
уморените  крака,  намалява  подуването  
и  усещането  за  парене.  Екстрактът  от  
див  кестен  помага  при  разширени  вени.  
Добавените  екстракти от хамамелис, арника 
и мента подобряват кръвообращението. 

360
лв

ПРОМО цена:

8660420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

090
лв

Стара цена: 

450
лв

12



3003040 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1915
лв

ПРОМО цена:

1030
лв

ПРОМО цена:

5120320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки 
500 мл 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. След 
нанасяне се усеща лекота и свежест! 

Стара цена: 

1290
лв

5120340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

775
лв

ПРОМО цена:

Какво действие има всяка от активните съставки: 
Ментол – охлажда и облекчава уморени и отекли крака. Евкалипт 
– освежаващо, успокояващо, противовъзпалително, облекчаващо 
при мускулни и артритни болки. Камфор - антисептично, 
бактерицидно, стимулиращо. Лайка – антисептично, успокояващо, 
против дехидратиране. Маточина – противодейства на бактериални 
и гъбични инфекции, на болките от артрит и ревматизъм. Бял 
равнец – срещу кожни раздразнения. Бял имел – подобрява 
кръвообращението, действа упокояващо при отоци и хронични 
ставни заболявания. Феникули (резене) – противовъзпалително 
и подхранващо, облекчава мускулни и ревматични болки. 
Хмел – срещу отоци,синини, язви, рани по кожата. Валериан – 
успокояващо при мускулни спазми и ревматични проблеми. Уреята 
притежава свойството да задържа вода в роговия слой на кожата и 
подпомага по-бързото заздравяване при суха и наранена кожа.

КОМПЛЕКТ DR.NATURE:
Натокиназа 100, 45 капсули + 
Листа от бамбук, 120 таблетки   

4910
лв

ПРОМО цена:

3003079код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3270
лв

Стара цена: 

8180
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

 -40% 
за комплекта

Истинският приятел на сърцето и сърдечно-съдовата система!

Екстракт от Бамбук (Lophatherum gracile) с доказан 
произход от диви растения, с висока концентрация на 
флавони.

Dr. Nature 
Листа от бамбук 
120 таблетки            

3495
лв

ПРОМО цена:

3007930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1495
лв

Всяка таблетка съдържа 
350 мг екстракт от листа 
на Бамбук  (Lophatherum 

gracile)  доказан произход 
от диви растения. 

Стара цена: 

4990
лв

3007950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2495
лв

ПРОМО цена:

Представлява поликомпонентен комплекс от синергично 
действащи вещества с мощен антиоксидантен ефект, 
с висока концентрация на флавони. Дългогодишни 
изледвания доказват, че приемът му ефективно подпомага 
при хипертония, хиперлипидемия, коронарни заболявания, 
нарушени сърдечни съкращения, нарушения в мозъчното 
кръвообращение. Наред с това: регулира нивата на 
липидите; ефективно неутрализира свободните радикали; 
активира ендогенната антиоксидантна активност на 
организма и предпазва клетъчните мембрани и биологични 
структури; разширява и укрепва стените на съдовете, 
препятства атеросклерозата. Подпомага: детоксикацията; 
пречистването на кръвта; алкализирането на организма;  
при недостиг на кислород в кръвта; при проблеми с 
уринирането  и натрупването на пикочна киселина.

 ТОП продукт

13

Грижа за сърцето 
и кръвоносната 

система 
от природата!

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

2550
лв

ПРОМО цена:

3003020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Dr. Nature 
Натокиназа 100,

45 капсули

 ТОП продукт

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

СТОП на 
възпаленията!

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.

Куркума
60 капсули

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. 

895
лв

ПРОМО цена:

3071440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Vitar препоръчва при: 
повишено образуване на газове; къркорене 
и подуване в стомашно-чревния тракт.
Всяко саше съдържа: 
симетикон - 80 mg; екстракт от анасон -5 mg; 
екстракт от мента - 5 mg. 

Метеор СТОП 
16 сашета

Стара цена: 

1490
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

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

Equilibra препоръчва при: проблеми 
в дейността на черния дроб и жлъчката; 
детоксикация на организма; нарушен 
липиден баланс; повишен холестерол; 
проблеми в храносмилателната система. 
Съдържа: бял трън, артишок, холин, 
розмарин, алое вера.

Бял трън + Артишок 
30 таблетки 1610

лв

ПРОМО цена:

3026530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

2300
лв

Бял Трън  - един от най-ефективните хепатопротектори. Белият трън е най-богатият източник 
на мощния антиоксидант силимарин, който играе роля в стабилизацията на биомембраните на 
хепатоцитите, повишава детоксикиращата и антиоксидантна активност на черния дроб, вкл. и синтеза 
на глутатиона. Белият трън стимулира синтеза на белтъци и регенеративните процеси, което подпомага 
възстановяването на повредените чернодробни клетки, защитава неповредените хепатоцити и повишава 
тяхната устойчивост по отношение на инфекциите и различни видове отравяния. Усилва образуването 
и отделянето на жлъчка, като по този начин нормализира процесите на храносмилане и обмяната на 
веществата. Използва при остри и хронични хепатити, цироза на черния дроб, холангит, холецистит, 
а също и при токсични поражения на черния дроб в резултат на отравяне с различни химически 
съединения, вкл. алкохол, отровни гъби и лекарствени препарати.
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.

 ТОП съставки За здрава храносмилателна система през ваканцията!
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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 киселина, 
биотин.

Стара цена: 

3590
лв

15

Equilibra препоръчва при: 
проблеми в стомашно-чревния тракт; 
стомашно-чревни разстройства; 
лениви черва; нарушена перистал-
тика; метеоризъм; запек; де-
токсикация на дебелото черво; 
отслабване; регулиране на нивата на 
лошия холестерол.

Псилиум фибри 
20 сашета 1430

лв

ПРОМО цена:

3023020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Стара цена: 

1790
лв

Equilibra препоръчва този чай от 
специално селектирани билки, които 
са познати от дълги години поради 
детоксикиращия си ефект. 
Съдържа: листа от глухарче, корен от 
едногодишна ливадина, корен от репей, 
листа от артишок, корен от цикория, 
листа от маточина.

Прочистващ чай 15 
филтър пакетчета 
2 броя2 броя 1150

лв

ПРОМО цена:

30270002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

1555
лв

ПРОМО цена:

3011540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Царски билки 
DETOXIN 250 млDETOXIN 250 мл

Стара цена: 

2590
лв Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 

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

проблеми с пикочните пътища и функ-
цията на бъбреците; цистит, парене и 
болка при уриниране; възпалителни 
процеси причинени от различни 
микроорганизми.

Уринеле 
12 сашета

Equilibra препоръчва при: 

1615
лв

ПРОМО цена:

3024940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Стара цена: 

2690
лв

Всяко саше съдържа червена 
боровинка(30% проантоцианидини), 
D-маноза.

Детокс 4 действия 
500 мл

детоксикация на организма; нарушена 
храносмилателна функция; нарушен 
чревен транзит; повишено образуване 
на газове; задържане на течности; 
подобрява функциите на черния дроб и 
качеството на кожата.

Equilibra препоръчва при: 

Дневен прием: 
25 мл разтворени в 500 мл вода. 

2025
лв

ПРОМО цена:

3029430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Стара цена: 

2890
лв

3029450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

1110
лв

ПРОМО цена:

3073520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

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

МАКСИ Червена 
боровинка 30 капсули

Стара цена: 

1390
лв

Съдържа червена боровинка, мечо грозде, 
бяла бреза. 

Червена боровинка - най - използваният природен продукт за подкрепа 
на уринарния тракт, борба с инфекциите и основно цистита. Има доказан 
противовъзпалителен и антимикробен ефект. Главното бактерицидно 
действие се дължи на съдържащите се проантоцианидини, които 
препятстват прикрепването на бактериите по стените на пикочния мехур, 
където биха предизвикали възпаление. Червената боровинка укрепва 
капилярите, добавя диуретичен ефект, както и силно антиоксидантно 
и антисептично действие. Съдържащият се флавоноид кверцетин 
действа противовъзпалително и антиоксидантно. Бензоената киселина в 
плодовете определя антисептичното й действие и подкрепата за чревната 
микрофлора. Червената боровинка предотвратява натрупването на 
холестерол и намалява риска от сърдечни заболявания.

За здрава отделителна система през ваканцията! ТОП съставки



1830
лв

ПРОМО цена:

3071120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3071140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1375
лв

ПРОМО цена:

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

Специална формула с 3 типа когален, 
босвелия и витамин С - спира болката и 
износването на ставите!

Колаген форте +
60 капсули

Стара цена: 

2290
лв

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 храносмилане и киселини.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

2990
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.

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 .

4795
лв

ПРОМО цена:

3043840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Аминокомплекс 
200 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

200 капсули

Стара цена: 

7990
лв
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1585
лв

ПРОМО цена:

30092220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

Dr. Nature Калций, 
Магнезий, Цинк +
30 таблетки, 2 броя30 таблетки, 2 броя

Всяка таблетка съдържа: 
калций - 377 mg; магнезий - 144 mg; цинк -     
8 mg; витамин B6 - 3 mg; витамин D3 - 5µg. 

Специално разработена хранителна добав-
ка, която допринася за красива коса, кожа 
и нокти; поддържа здрави костите и зъбите; 
намалява риска от развитие на остеопороза 
(при жени след менопауза);  подпомага 
работата на нервите и сърдечния мускул; 
подобрява ставната подвижност и др.

Стара цена: 

1980
лв

30092240код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

За красив външен вид, здрави кости и 
жизненост!

Колагенът е основният строителен материал на всички съединителни 
тъкани. Той е важен не само за опорно-двигателния апарат, но и за 
външния вид и качеството на кожата, косата, ноктите, венците, зъбите. 
Колагенът от тип I присъства в по-голяма част от човешкото тяло. Участва 
основно в структурата на сухожилията, мускулите, връзките, костите 
и кожата. Колаген тип II присъства главно в ставния хрущял, където 
той осигурява неговата сила и устойчивост, а основното му действие 
е свързано със стопиране на автоимунните заболявания на ставите - 
различните видове артрити. GELITA Sol® C е патентован комплекс от супер 
фини и високоефективни микроколагенови пептиди, които овлажняват 
структурите и усилват синтеза от организма на еластин и колаген. 
Екстрактът от босвелия добавя мощно противовъзпалително действе и 
подпомага намаляването на болката и поддържане оптимални функции 
на ставите. Витамин С е незаменим за образуването на колаген и по този 
начин за структурата на хрущялите, мускулите, ставните и мускулни 
връзки, сухожилията, кожата, костите, венците, зъбите и кръвоносните 
съдове.

 ТОП продукт

Прием: 1 таблетка ден.



За здрави стави 
и движение 
без болка!

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

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. 

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 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

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

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

2300
лв

ПРОМО цена:

3000230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Dr.Nature препоръчва при: скованост и болки 
в ставите; артрит, остеоартрит; артрози; дегене-
рация на ставния хрущял; загуба на синовиална 
течност; травми и болки.
Глюкозаминът е най-важната съставка на съ-
единителната тъкан. Основната му функция е 
стимулиране синтеза на глюкозаминоклюкани, 
необходими за възстановяване на ставния хру-
щял. Глюкозамин сулфатът лесно се усвоява в 
стомашно-чревния тракт, където се превръща в 
неутрална аминозахар. Именно тази форма пре-
минава към ставите, където подпомага синтеза 
на хрущялната тъкан. Той е основен компонент 
на мукополизахаридите, които осигуряват нор-
малната структура на сухожилия, хрущяли, став-
ни връзки, синовиална течност.

За добро възстановяване на ставния хрущял!
Стара цена: 

3290
лв

Dr. Nature 
Глюкозамин 1100, 
90 таблетки

17

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

 ТОП продукт

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:
зеленоуста мида и 12 mg глюкозаминогликани (GAG).

Зеленоустата мида (Perna Canaliculus)
акваторията на Нова Зеландия. Изключително богат източник на 
глюкозаминогликани (GAG) - осигуряват доброто здраве, комфорт и 
подвижност при ставите и подкрепа на ставната смазка. 

170 капсули

Стара цена: 

6800
лв



Dr. Nature 
Нофатин  

60 таблетки

Революционен продукт 
за отслабване, с който 
ще изваете мечтаната 

фигура и ще постигнете 
здравословно тегло!

 ТОП продукт

Стара цена: 

3990
лв

Dr.Nature Нофатин действа в 7 различни направ-
ления и постига 7D ефект, а с приема получавате 10 
незаменими ползи. 
1. Допринася за постигане на мечтаната фигура и 
здравословни килограми.
2. Намалява с 2-3 размера на Вашите дрехи.
3. Спомага за редуциране на излишните мазнини, особено 
в проблемните зони на корема, талията, ханша и бедрата.
4. Избягва драстичните диети и свързаните с тях лишения.
5. Предотвратява неприятния йо-йо ефект, който се 
получава след всяка диета.
6. Допринася за повече енергия и самочувствие от 
постигнатите резултати.
7. Подпомага имунитета и тялото в борбата му с 
възпаленията, които са основна причина за затлъстяването.
8. Балансира нивата на кръвната захар.
9. Подпомага организма при стрес.
10. Подобрява метаболизма и хормоналния баланс. 

3190
лв

ПРОМО цена:

3002120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

+ специална 30 дневна 
програма за оформяне 

на корема, ханша, 
талията и бедрата

Състав в 1 таблетка: бета глюкани, артишок, бял трън, 
глухарче, шизандра, родиола розеа, китайски сладник, 
корейска мента, китайски живовляк , китайска ангелика, 
репей, куркума, магнезий, пиперин, хром, йод.

КОМПЛЕКТ 
НОФАТИН, 60 ТАБЛЕТКИ +
ШЕЙК НОФАТИН 1000 ГР:
с вкус на шоколад 

+
 -20% 

за комплекта
АТРАКТИВНА 

комбинация

+ ПОДАРЪК

КОМПЛЕКТ 
НОФАТИН, 60 ТАБЛЕТКИ +
ШЕЙК НОФАТИН 1000 ГР:
НОФАТИН, 60 ТАБЛЕТКИ +
ШЕЙК НОФАТИН 1000 ГР:
НОФАТИН, 60 ТАБЛЕТКИ +

с вкус на шоколад 9585
лв

ПРОМО цена:

300211_код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

Стара цена: 

11980
лв

розов шейкър
+ ПОДАРЪК

син шейкър6 7

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). 
Шейкът 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 гр с вкус на ягода 6390

лв

ПРОМО цена:

3102220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1600
лв

Стара цена: 

7990
лв

комбинациякомбинациякомбинация

Луз уейт, 60 капсули

Equilibra препоръчва при: 
хора контролиращи теглото си; изгаряне 
на телесните мазнини; за намаляване на 
апетита; детоксикация на организма.

За бързо и трайно отслабване 
с доказана ефективност!

1495
лв

ПРОМО цена:

3027840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

Стара цена: 

2400
лв

Съдържа: 
Глюкоманан - екстракт от корени на 
Amorphophallus konjac (глюкоманан), 
екстракт от кафяви водорасли.

нарушения във въглехидратната обмяна; 
диабет и преддиабетно състояние; заба-
вен метаболизъм; повишени нива на 
холестерола и триглицеридите; нездра-
вословно хранене; наднормено тегло.

Глюкозин,
30 таблетки 

Pharm LAB препоръчва при: 

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

1000 
лв

ПРОМО цена:

3035320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Стара цена: 

1250
лв

1318



2335
лв

ПРОМО цена:

3026140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1555
лв

ЗЕЛЕНО КАФЕ 
40 капсули

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

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

3890
лв

Водорасли 
за отслабване 
75 таблетки

Equilibra препоръчва за: 
поддържане на идеална фигура; изгаряне 
на мазнини; регулиране на теглото; целулит; 
дефицит на йод.

1600
лв

ПРОМО цена:

3021830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

3021850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2290
лв

Съдържа: КЕЛП (кафяви водорасли), 
спирулина, бяла бреза, азиатска центела.

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.

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

Антицелутитно ма-
сажно масло 200 мл сажно масло 200 мл 765

лв

ПРОМО цена:

8631130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

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

Антицелулитен 
крем - 250 млкрем - 250 мл 1290

лв

ПРОМО цена:

5131540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
лв

Стара цена: 

2150
лв

19

355
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal, 40-30-30, 50 г

Супер вкусен бар с различен вкус.
    • 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.

тирамису92

какао95

тирамису92

йогурт89
Стара цена: 

395
лв

Стара цена: 

3290
лв

CLA + Зелен чай + 
L-карнитин 
90 капсули

Всяка капсула съдържа: CLA (конюгирана линолова киселина) - 
300 mg, екстракт от зелен чай - 200 mg (полифеноли - 100 mg, кофеин 
- 18 mg), L-карнитин - 138 mg.

2630
лв

ПРОМО цена:

3001020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Dr.Nature препоръчва при:
• наднормено тегло;
• изгаряне на мазнините без загуба на мускулна маса;
• нарушена мастна обмяна;
• тежки физически натоварвания;
• нискокалорични диети;
• за подкрепа на сърдечно-съдовата система;
• оксидативен стрес, свързан с процесите на отслабване;
• за оформяне на стройна и стегната фигура.

Мощна комбинация с тройно действие 
за максимален ефект!

3001050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1645
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

ПРОМО цена:БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕЗЕЛЕНО КАФЕ 
40 капсули

Контрол на 
теглото и енергия!

Супер бързо 
усвояване!



 

6945
лв

ПРОМО цена:

3052750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6945
лвХиалуронова 

киселина 
120 капсули

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 - 300 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.

1555
лв

ПРОМО цена:

3052540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
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

950
лв

ПРОМО цена:

30708240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

630
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

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

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

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

SILVER DETOX Детоксикираща маска 
с нано сребро за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки
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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 - 300 mg; витамин С - 40 mg.
Хиалуронова киселина
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.

Стара цена: 

13890
лв

Връща 
младостта 

на ставите и 
кожата!



 

Колаген бюти  
10 сашета

Стара цена: 

3190
лв

Специална формула за здрава и перфектна кожа. Подкре-
пя съединителната тъкан и нормалната пигментация. 
Защитава от оксидантен стрес, забавя процесите на 
стареене. Поддържа естествения скелет и хидратация на 
кожата, подпомага заглаждането на бръчки.
Съдържа: Verisol B (патентован хидрозилиран колаген), 
ниацин, цинк, мед, биотин.

1915
лв

ПРОМО цена:

3028640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

Колаген - най-разпространеният белтък в човешкото 
тяло. Има важно значение за еластичността и доброто 
състояние на кожата, ставите, костите, мускулите, 
сухожилията, кръвоносните съдове, зъбите, очите, 
ноктите, косата. Играе роля на важен структурен елемент 
на костно-мускулната система и съединителната тъкан. 
Подпомага стопирането на автоимунните заболявания 
на ставите - различните видове артрити: остеоартрит и 
ревматоиден артрит и др.

 ТОП продукт

Световен хит! Първа помощ при множество 
кожни проблеми! Мултиактивен гел с 98% 
алое вера. Получен чрез студено пресоване 
на листата му. Съдържа 98% сок от алое.  Не 
съдържа: парафинни масла, парабени, 
ароматизатори. Не съдържа алкохол. 

Алое вера Дермо-гел 
мини - 75 млмини - 75 мл 1185

лв

ПРОМО цена:

9207630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Стара цена: 

1690
лв

Ценен съюзник на кожата на цялото семейство с възстановително 
и успокояващо действие. Дава бързо облекчение във всички 
случаи на дисбаланс и дискомфорт. 

Мултиактивно 
дермо масло - 100 мл

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

С 99% натурални съставки!

дермо масло - 100 мл

99% 
натурални 
съставки

2070
лв

ПРОМО цена:

9205340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

3450
лв

955
лв

ПРОМО цена:

5111140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв

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

Стара цена: 

1590
лв

Крем със соли от 
Мъртво море 250 мл

Работи в много широк спектър без никакво 
увреждане на клетките на тялото. Сребърните 
наночастици стиму-лират растежа на увредените 
тъкани и допринася за бързото им и ефективно 
възстановяване. Може да се използва за 
дезинфекциране на плодове и зеленчуци. Прилага 
се успешно против отслабване на имунната система 
и за бързото възстановяване след боледуване или 
след диети за отслабване. Изключително ефикасна 
при третиране на някои кожни проблеми, белези, 
при отворени рани и язви и различни кожни 
инфекции и заболявания. Бори се успешно и 
елиминира гъбички (кандида), бактерии, вируси 
и спирохети.

Суперактивна и удобна за вътрешна и 
външна употреба!

710
лв

ПРОМО цена:

2002820код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Dr.Silver - сребърна 
вода - 75 мл спрей

Стара цена: 

890
лв

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

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

GOLD DETOX Детоксикираща маска с 
нано злато за зряла и чувствителна 

кожа 8 г - 2 опаковки

BLUE DETOX Детоксикираща маска 
с нано платина за суха и 

чувствителна кожа 8 г - 2 опаковки

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

SILVER DETOX Детоксикираща маска 
с нано сребро за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки

545
лв

ПРОМО цена:

91724230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

780
лв

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

545
лв

ПРОМО цена:

91725230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

780
лв

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

545
лв

ПРОМО цена:

91723230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

780
лв

нирани с активен въглен дълбоко почиства 
кожата от токсини и замърсявания, незабавно 
освежава, отпушва порите и намалява тяхната 
видимост. 21



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

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

2235
лв

ПРОМО цена:

911_ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

NEURO HIALURON Овлажняващ 
крем-концентрат 

за лице ден & нощ 50+ 50 мл    

NEURO HIALURON Овлажняващ 
крем-концентрат 

за лице ден & нощ 50+ 50 мл    

911 _ _50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

NEURO 
HIALURON                                            

Невро-клетъчно
подмладяване!

4495
лв

ПРОМО цена:

911403код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

Стара цена: 

8990
лв

 -50% 
за комплекта

Комплект NEURO HIALURON 40+ 
3 продукта: серум, мицеларна 

вода и крем 
с -50% намаление    

40+ 4495
лв

ПРОМО цена:

911503код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

Стара цена: 

8990
лв

 -50% 
за комплекта

50+
Комплект NEURO HIALURON 50+ 

3 продукта: серум, мицеларна 
вода и крем 

с -50% намаление    

NEURO Овлажняваща 
мицеларна вода 

500 мл                  

1880
лв

ПРОМО цена:
9111020код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

470
лв

NEURO Овлажняваща 

Стара цена: 

2350
лв

2415
лв

ПРОМО цена:
9110130код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

1035
лв

NEURO HIALURON                                            
Серум за лице 

ден&нощ 30 мл                                                     

Стара цена: 

3450
лв
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АТРАКТИВНА 
комбинация

АТРАКТИВНА 
комбинация

Крем за комбиниран тип кожа, който видимо изглажда фините 
бръчки  на лицето и около очите, като предотвратява появата на 
нови. Повдига и стяга кожата, подобрява нейната  еластичност, 
забавя процесите на стареене. Интензивно овлажнява, намалява 
видимостта на разширените пори и намалява блясъка, породен от 
мастната секреция. 

Повдига и стяга кожата, подобрява структурата и еластичността 
и, забавя процесите на стареене. Видимо заглажда бръчките по 
лицето и около очите и ефективно предотвратява образуването 
на нови. Изсветлява пигментните петна, изравнява тена, придава 
блясък и интензивно овлажнява. 

40+ 50+



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

Не съдържа: PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, 

източници на формалдехид. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. 

Дерматологично и клинично тестван.

Крем против бръчки 
с арганово масло
50 мл

98% 
натурални 
съставки

2095
лв

ПРОМО цена:

9206140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

3490
лв

Крем за кожата 
около очите 
с арганово масло 
15 мл

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

Не съдържа: PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, 

източници на формалдехид. Деликатно 
ароматизиран, без алергени.

98% 
натурални 
съставки

1500
лв

ПРОМО цена:

9206530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

С 98% натурални съставки, масла 
от арган, шеа, бадем,  екстракти 
от гардения и бял божур, коензим 
Q10, вит.А и  вит.Е. Омекотява, стяга, 
подхранва в дълбочина кожата и се 
бори с бръчките. 
Не съдържа: PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, източ-
ници на формалдехид. Деликатно 
ароматизирана, без алергени. 

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

98% 
натурални 
съставки

630
лв

ПРОМО цена:

92068230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

Стара цена: 

900
лв

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

3045
лв

ПРОМО цена:

9206103код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3045
лв

Стара цена: 

6090
лв 98% 

натурални 
съставки

 -50% 
за комплекта

Подмладяващ 
дневен крем 
със секрет 
от охлюв 50 мл

1745
лв

ПРОМО цена:

8421030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

Подмладяващ 
нощен крем 
със секрет 
от охлюв 50 мл

1745
лв

ПРОМО цена:

8421130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

КОМПЛЕКТ: 
дневен крем +
нощен  крем

 -50% 
за комплекта

2490
лв

ПРОМО цена:

8421011код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2490
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+
Стара цена: 

4980
лв

Препоръчва за: кожа с ранни бръчки, видими признаци на стареене, сухота, 
грапавост, неравномерен цвят, при загуба на свежест, блясък, еластичност и 
стегнатост. Въздействат въз основа на филтрат от секрет на охлюв (2%/4% за 
серума) от вида Helix Aspersa, който подмладява кожата по най-различни начини. 
Допълнителни активни съставки: масло от макадамия, масло от семки на 
памук, масло от шеа, арганово масло - осигуряват постоянно ниво на хидратация и 
имат успокояващ ефект; витамин Е - регенерира клетките и се бори със свободните 
радикали; пантенол, глицерин - изглаждат и успокояват, като подпомагат за 
намаляване на загубите на вода; аромати, без алергени. Не съдържат парабени.

АТРАКТИВНА 
комбинация

Перфектна грижа за кожата 
през ваканцията!
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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.

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

2760
лв

ПРОМО цена:

844104код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1840
лв

Стара цена: 

4600
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
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 ТОП съставка



КОМПЛЕКТ за коса 
с арганово масло: 
шампоан, балсам 
и билково масло - 
с -30% отстъпка.

Стара цена: 

2030
лв

1420
лв

ПРОМО цена:

24508код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

610
лв

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

630
лв

ПРОМО цена:

8610720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

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

470
лв

ПРОМО цена:

8611420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Стара цена: 

590
лв

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

520
лв

ПРОМО цена:

8614420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Стара цена: 

650
лв

Билково масло за скалп с репей и арганово масло 100 мл

Изпитана рецепта за предотвратяване 
на проблеми с косата и скалпа. Има 
противовъзпалително и успокояващо действие, 
неутрализира свободните радикали, укрепва 
капилярите на кожата. Предотвратява 
появата на пърхот и косопад, особено при 
коси, склонни към омазняване. Пантенолът 
овлажнява и регенерира. Косата е здрава, добре 
хидратирана, гъвкава и блестяща. Не съдържа 
парабени, изкуствени оцветители, SLS и SLES.  

Шампоан с невен
за нормална и мазна коса, 350 мл 8610120код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20%

86101240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%

Подхранващ шампоан 
с масло от шеа - 250 мл 1115

лв

ПРОМО цена:

9208930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

За деликатно почистване на суха коса. С 98% 
натурални съставки. Съдържа масла от шеа и 
ленено семе, екстракт от листа на орех. Маслото 
от шеа подхранва и защитава космените фоликули 
и скалпа. Повърхностно активните вещества от 
растителен произход нежно почистват, без да 
изсушават, оставяйки косата мека и блестяща. 
Екстрактът от орехови листа поддържа косата 
здрава и блестяща. Не съдържа минерални 
масла, парабени, SLS, SLES, добавена сол. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. Клинично тестван. 
Начин на употреба: Нанася се върху мокра коса, 
след което се отмива. 

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1590
лв

Подхранващ 
балсам с масло 
от шеа, 200 мл

1115
лв

ПРОМО цена:

9209030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Идеален за подхранване и изглаждане 
на суха коса. С 98% натурални съставки. 
Съдържа масла от шеа и ленено семе, 
екстракт от листа на орех. Маслото от шеа 
подхранва и защитава космените фоликули 
и скалпа. Повърхностно активните вещества 
от растителен произход помагат на косата 
да е лесна за разресване, оставяйки я мека 
и блестяща. Екстрактът от орехови листа 
поддържа косата здрава и блестяща. 
Не съдържа минерални масла, парабени, 
PEG, алкохол, силикони, оцветители. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Клинично тестван. 
Начин на употреба: Нанася се върху мокра 
коса, след което се отмива.

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1590
лв

Комплект 
с масло от шеа
шампоан
балсам

 -50% 
за комплекта

1590
лв

ПРОМО цена:

9208990код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв

Стара цена: 

3180
лв

код 
БЕЗ

31

25

27

АТРАКТИВНА 
комбинация

+



Интимен гел 
с алое вера, 200 мл

Специална формула за хигиена и свежест с 
20% алое вера, млечна киселина и екстракт от 
невен! Деликатен интимен гел с успокояващо 
и защитно действие. Млечната киселина 
изпълнява важна функция в поддържането 
на физиологичния рН  на кожата (рН 4,5). 
Не съдържа парабени, SLES и SLS. Деликатно 
парфюмиран, без алергени. Дерматологично 
тестван! 

с алое вера, 200 мл 990
лв

ПРОМО цена:

9200540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

1650
лв

535
лв

ПРОМО цена:

9209640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Деликатни интимни 
кърпички 
с алое вера - 12 броя

Интимните кърпички съдържат 
алое вера, млечна киселина и невен. 
Произведени са от мека, гладка и 
плътна тъкан, 100% биоразградима в 
тоалетните. Предлагат хигиена и комфорт 
и извън дома, при пълно зачитане на 
физиологията на третираните зони, без 
нужда от изплакване. 

с 20% 
алое вера

Изключителните свойства на алоето, използвано в голямо количество 
(20%), го правят деликатен продукт, особено подходящ за почистване 
на външните лигавици дори и по време на специални периоди (месечен 
цикъл, менопауза) или при специални условия (басейн, плаж). 
Не съдържат парабени, оцветители, минерални масла, PEG, SLS, SLES. 
Деликатно ароматизирани, без алергени.

Стара цена: 

890
лв

Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те съдържат 
Патентована лентa с анионен чип с активен кислород и инфрачервено 
излъчване, които са с благоприятно въздействие. 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

Деликатни интимни 
кърпички 
с алое вера - 12 броя

Изключителните свойства на алоето, използвано в голямо количество 
(20%), го правят деликатен продукт, особено подходящ за почистване 

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%

Балсам за 
втвърдена кожа 
250 мл

Специално предназначен за груби пети, мазоли 
по краката, втвърдени кожни участъци по 
стъпалата, лактите и коленете. Редуцира 
втвърдената кожа нежно и ефективно, като 
съчетава хидратиращото действие на уреята 
с антисептичното, анти-бактериалното, 
антивирусното и антигъбичното действие на 
чаеното дърво. Активни съставки: екстракт от 
чаено дърво, урея. Без парабени.

560
лв

ПРОМО цена:

5130130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лвСтара цена: 

800
лв

26

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. Няколко капки от душ гела се нанасят 
върху мокра кожа с ръка или гъба. После се измива с вода. 
Душ геловете не съдържат парабени, силикони и PEG. 

Подхранващ душ гел 
с арганово масло 
и смокиня - 500 мл

1

Освежаващ душ 
гел с лотос и 
жасмин - 500 мл

2

Успокояващ душ 
гел с роза и зелен 
чай - 500 мл

6

Масло за тяло с 
масло от карите 
и зелено кафе 
200 мл

Омекотява, овлажнява, подхранва и регене-
рира кожата, като същевременно действа 
като естествен UV филтър. Екстрактът от 
зърна на зелено кафе е богат на фитостероли и 
линолова киселина, прави кожата по-стегната, 
хидратирана и еластична. Същевременно 
се бори със свободните радикали и запазва 
младостта на кожата.  

1085
лв

ПРОМО цена:

8633130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

Стара цена: 

1550
лв

8630_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20% 8630_240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

Стара цена: 

450
лв

Крем за крака с широколист 
живовляк и орехово масло - при 

напукване - 75 мл 
Екстракът от широколист живовляк и 
алантоинът улесняват възстановяването 
на кожата при рани и ожулвания. Ореховото 
масло, богато на витамин Е, омекотява  
удебеления  епидермис,  действа  противо-
възпалително  и  успокояващо.

360
лв

ПРОМО цена:

8660220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

090
лв



1185
лв

ПРОМО цена:

90120120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

90120150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

740
лв

ПРОМО цена:

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

код 
само

Nano Gold

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие на 

наносреброто и нанозлатото, както и с 
противовъзпалителното действие на 

алое вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1480
лв

1185
лв

ПРОМО цена:

90121120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

90121150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

740
лв

ПРОМО цена:

код 
само

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на наносреброто, както и с 
противовъзпалителното действие на 

алое вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1480
лв

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

1045
лв

ПРОМО цена:

9205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

С „интелигентна“ естествена молекула, която 
прекъсва веригата на потта и предотвратява 
образуването на неприятна миризма. 
Успокояващите свойства на алоето правят 
продукта нежен освежител за мъже и жени. 

Алое вера Део Стик 
50 мл50 мл

Не оставя петна по дрехите!Стара цена: 

1490
лв

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection For Men 
and Women - 100 ml
Нова серия 100 мл парфюми с доказано качество и изтънчен аромат. Колекцията събира едни от 
най-добрите световни аромати, създадени от екип френски парфюмеристи в световната столица 
на парфюмите - Грас. Високата концентрация и изключително качество на парфюмната композиция 
гарантира макисмална дълготрайност на аромата, а разнообразието и палитрата от вълнуващи 
усещания превръща серията в неповторимо предложение дори и за най-изтънчения вкус.

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

дамски аромат мъжки аромат

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection For Men 
and Women - 100 ml
Нова серия 100 мл парфюми с доказано качество и изтънчен аромат. Колекцията събира едни от 
най-добрите световни аромати, създадени от екип френски парфюмеристи в световната столица 
на парфюмите - Грас. Високата концентрация и изключително качество на парфюмната композиция 
гарантира макисмална дълготрайност на аромата, а разнообразието и палитрата от вълнуващи 
усещания превръща серията в неповторимо предложение дори и за най-изтънчения вкус.

дамски аромат мъжки аромат

3000
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

Стара цена: 

4290
лв

UB Parfums 100 мл.
27

990
лв

ПРОМО цена:

9200440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Хидратиращ душ гел 
с алое вера - 250 мл

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

Стара цена: 

1650
лв

За свежо 
усещане!

 ТОП продукти

1270
лв

ПРОМО цена:

90150220 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
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



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

лв2050120код 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

28

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.

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 см

3750
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.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

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

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

22590
лв

18070
лв

ПРОМО цена:

2610420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4520
лв

3985
лв

ПРОМО цена:

2002630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1705
лв

Ефективно получаване на 
сребърна вода с различна 
концентрация. Бърз и динамичен 
процес на отделяне на сребърни 
йони. Сменяем сребърен 
електрод и захранваща батерия. 
Компактен и надежден при 
работа. Използването на заменяем 
електрод и батерия дават 
възможност за продължителна 
употреба на уреда.  Лесно 
преносим.

Повече от 10 000 л 
сребърна вода 
с питейна 
концентрация
с питейна 
концентрация

Dr.Silver MINI

Стара цена: 

5690
лв



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

29

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

Здраве и 
комфорт - 

навсякъде 
с вас!

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

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 501 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см
10000

лв

ПРОМО цена:

10150130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4290
лв

10150150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

14290
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 440

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1440230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1440250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

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

10990
лв

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1439230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1439250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

- 19  см0
- 21 см1

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 439



   

1200
лв

ПРОМО цена:

2510920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

2510940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:

Професионална кърпа за прозорци 
и автомобили, 60 х 40 см
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.

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, 

Стара цена: 

1500
лв

Професионална 
универсална кърпа 
40 х 40 см 

За професионално почистване на 
замър-сявания навсякъде в дома, 
офиса, автомобила, детската градина, 
училището, университета. Освен, че 
премахва замърсявания от всички 
повърхности в дома, като: шкафове, 
мивки, кранове, плочки, дръжки на 
врати и др., кърпата успешно се справя 
с пресни петна по мека мебел и дрехи, 
както и за подсушаване и полиране на 
сервизи.

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

2 броя,15 x 20 см 

• 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.

4995
лв

ПРОМО цена:

24433код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4995
лв

ПОДАРЪК 
Резервна 

микрофибърна 
бърсалка

ПОДАРЪКЪТ 
е на стойност 

8.90 лв.

Тази почистваща система е 
продукт от ново поколение. 
Лесно може да се използва 
от всеки. Микрофибърната 
глава осигурява екологично 
почистване, без да оставя 
влажни петна. Въртяща се 
система на дръжката осигурява 
изстискване на почти цялата 
вода. Гъвкавият дизайн 
позволява лесно почистване 
под дивани и шкафове. 

Стара цена: 

9990
лв

ПРОФЕШЪНЪЛ ФИКС 
МОП +ПОДАРЪК

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

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

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

800
лв

ПРОМО цена:

2510230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Стара цена: 

1150
лв

Екологично,  
забавно 
и чисто!

30



   

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

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

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

Филтрите пречистват:

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

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

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

2300220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 брой 
-20%

23002230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 2 броя 
-30%

2300420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1280

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

320
лв

За 1 брой 
-20%

23004230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3200
лв 2240

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

960
лв

За  2 броя 
-30%

Филтрите пречистват:

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

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

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

Стара цена: 

12990
лв

10390
лв

ПРОМО цена:

2250120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2600
лв

Комплект 
кухненски съдове 
от 4 части Mалък, но много функционален 

комплект, за да си приготви всяко 
малко семейство пълноценен обяд 
или вечеря - ястия с превъзходен 
вкус и аромат. Не съдържат PFOA. 

Комплектът включва: 
1 тенджера, Ø 20 см, h: 9.5 см, v: 2.6 л
1 тиган, Ø 20 см, h: 4.1 см, v: 0.95 л
1 стъклен капак, Ø 20 см
1 тиган, Ø 28 см, h: 4.7 см, v: 2.3 л

23190
лв

ПРОМО цена:

2257120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5800
лв

Стара цена: 

28990
лв

Месото или рибата, можете да запържите 
„на сух” тиган. А за приготвянето на голямо 
количество зеленчуци, няма да Ви трябва 
много мазнина. Това ще Ви позволи да запазите 
вкуса и полезните съставки на продуктите и в 
същото време да се избавите от излишните 
калории. Не съдържа PFOA. 

Тиган (Ø 24 см)  

7350
лв

ПРОМО цена:

2256020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1840
лв

Стара цена: 

9190
лв

h: 4.4 см, v: 1.5 л, w: 1.9 кг

13590
лв

ПРОМО цена:

2256520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3400
лв

Незалепващото каменно STONELINE® покритие 
ще съхрани истинския вкус на продуктите, ще ги 
предпази от загаряне, дори и без използването 
на мазнина. Можете да се насладите на супа, 
яхния или сос, които са с гарантиран страхотен 
вкус.  А след това със същата лекота, с която ще 
ги сготвите,  ще почистите тенджерата.

Стара цена: 

16990
лв

Тенджера със стъклен 
капак (Ø 24 см)

9590
лв

ПРОМО цена:

2258420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

5 уникални остри ножа от неръждаема сто-мана 
и супер титаниево покритие, поставени върху 
модерен сгъваем магнитен блок -  може да ги 
поставите като украшение във Вашата кухня, 
или просто да сгънете дъската и поставите на 
удобно място във Вашия шкаф. Перфектни за 
рязане на зеленчуци, плодове, месо, риба и 
др. Супер титаниевото покритие Ви гарантира: 
висока износоустойчивост;  устойчивост от 
корозия и лекота при почистване.

Стара цена: 

11990
лв

Комплект 5 ножа 
върху магнитен 
блок
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Многочестотен 
биовълнов 
генератор 
Volcano Zapper V4

- Многочестотен генератор, базиран на управление чрез карти памет със записани програми, включващи 
протоколите на Хулда Кларк, д-р Роял Райф, както и много честоти на паразити, заимствани от други източници;
- Въздействие според основно или съпътстващо заболяване;
- Избор на конкретна програма или провеждане на зепинг с универсалната честота на Хулда Кларк;
- 120 честотни програми в 12 карти памет;
- Пълен електронен контрол;
- Захранване - 2 броя батерии AA 1,5 V.

Биовълнов генератор за резонансна елекстростимулация 
и избирателно поразяване на патогенни микроорганизми 19140

лв

ПРОМО цена:

2080040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

12760
лв

К1 - Паразити, Код: 20800150
К2 - Нервна система, Код: 20800250
К3 - Ендокринна система, Код: 20800350
К4 - Храносмилателна система, Код: 20800450
К5 - Дихателна система, Код: 20800550
К6 - Кръвоносна система, Код: 20800650
К7 - Лимфна система, Код: 20800750
К8 - Костна система, Код: 20800850
К9 - Мускулна система, Код: 20800950
К10 - Отделителна система, Код: 208001050
К11 - Полова система, Код: 208001150
К12 - Инфекции, Код: 208001250

Карти памет за 
Volcano Zapper V-4

За всеки закупен уред
ZAPPER V-4

получавате подарък
Карта1

Стара цена: 

31900
лв

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;
- хронична умора;
- заболявания на различни органи и системи, пре-
дизвикани или поддържани от жизнената дейност 
на паразити.

 -50% 
за всяка карта

Стара цена: 

1990
лв 995

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

995
лв

Карта1: 
Паразити, 

със записани 
25 отделни 
програми

Паразити, 
със записани 

25 отделни 

Последно поколение Zapper, който отчита всички натрупани постижения в световен мащаб до момента и в техническата 
си част няма аналог. Работата с него е лесна, не се изискват никакви допълнителни програми, компютърни конфигурации 
или специално техническо обезпечаване. Може да работи без карта памет (по познатия протокол на Кларк), или с карти 
памет, в които са програмирани различни честоти по д-р Райф, Хулда Кларк и от консолидирания списък с анотирани 
данни (CAFL), програма Frex 16 и други източници за провеждане на зепинг. Изборът на карта памет дава възможност 
да се получи въздействие при специфични проблеми и да се търси целенасочено решение в различни случаи.

3145
лв

ПРОМО цена:

2010130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1345
лв

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

• Намалява токсичността на въздуха;
• Насища въздуха с отрицателни йони - от 10000 до 50000 йона /cm3.
• Неутрализира вируси, бактерии и патогени;
• Нормализира кръвното налягане;
• Намалява вероятността от тромбообразуване;
• Подобрява съня и премахва умората;
• Елиминира стреса и повишава работоспособността;
• Активира имунната система;
• Повишава качеството на въздуха и забавя стареенето.

Йонизатор на въздуха 

• Намалява токсичността на въздуха;
• Насища въздуха с отрицателни йони - от 10000 до 50000 йона /cm
• Неутрализира вируси, бактерии и патогени;
• Нормализира кръвното налягане;
• Намалява вероятността от тромбообразуване;
• Подобрява съня и премахва умората;
• Елиминира стреса и повишава работоспособността;

Съживява кислорода във въздуха, който дишаме!

Стара цена: 

4490
лв

Захранващо напрежение - 220 V / 50 Hz.
Номинална мощност - 4 W.
Максимален обем на ефективно йонизиране - 30 m2/ до 85 m3.
Гаранция - 24 месеца.

Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части

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

Цвят на металния корпус - малиновоЦвят на металния корпус - малиново

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

Превърнете храната в енергия и здраве!

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

ТОП ЦЕНА
на комплект от 
12 части!

Стара цена: 

21990
лв

13990
лв

ПРОМО цена:

20200139код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

8000
лв


