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

Закупуването на продукт по цените с Код 2 е възможно САМО 
след предварителна покупка за поне 29,90 лв.

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

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

Каталог 2019 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:

Промоционална кампания 
18.01. - 14.02.2020            

ЗИМНА 
ПРИКАЗКА!



5195
лв

ПРОМО цена:

3049350код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5195
лв

Крил ойл
90 капсули90 капсули

мощен антиоксидант с действие върху сърдечно-
съдовата система, предпазва образуването на 
съсиреци, поддържа еластичността на съдовете 
и подкрепя сърцето. Регулира обмяната на 
липидите и намалява лошия холестерол. 
Подкрепя функ-циите на ставите и мускулите. 
Подобрява паметта, облекчава симптомите на 
предменструален синдром. 

50 пъти по-активно от рибеното масло! 
Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

10390
лв

Боров прашец 
120 таблетки 3190

лв

ПРОМО цена:

3007320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

 ТОП продукт
Ултрапречистено и молекулярно 
дестилирано! С максимална кон-
центрация на EPA + DHA > 60%(EPA  
35.69% и DHA 24.82%). 

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

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. 
EPA главно подкрепя сърдечно-съдовата 
система, имунитета, кръвообращението, ставите, 
противодейства на възпаленията в организма, 
а DHA подкрепя когнитивните функции (памет, 
концентрация и др), мозъчната дейност и 
състоянието на нервната система. При най-добрите 
продукти, в резултат на молекулярна дестилация 
се получава концентриране до общо съдържание 

 ТОП продукт

на EPA+DHA около и над 50%, което се приема за „изключително висок 
стандарт“. Рибеното масло Dr.Nature Ултра Омега 3 90х1000 e получено 
при молекулярна дестилация,  в резултат на което концентрацията на 
EPA e 35,69%, а на DHA 24.82%, което прави 605 милиграма EPA+DHA 
във всяка капсула от 1000 мг. Това превръща продукта Ултра Омега 3 
90х1000 в eстествен избор за всеки, който цени истинското качество 
и добрите резултати. 
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ТОП продуктпродуктпродуктпродукт
Стара цена: 

3990
лв

3007340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2395
лв

ПРОМО цена:

Всяка таблетка съдържа боров прашец с разрушена 
клетъчна мембрана (Pinus massoniana Lamb) - 500mg. 
Dr.Nature предлага висококачествен боров прашец 
с доказан произход и максимална биологична 
активност, гарантирана от структурата на 
разрушена клетъчна мембрана. Дългогодишни 
изледвания доказват, че приемът на боров 
прашец:
• Повишава имунитета и подпомага възстановява-
нето при изтощен и често боледуващ организъм.
• Противодейства на различни възпаления в 
организма;
• Неутрализира свободни радикали от различен 
произход – мощен антиоксидант;

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

1395
лв

ПРОМО цена:

3006430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3006450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

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

Омега 3 
рибено масло 1000
90 капсули

Стара цена: 

1990
лв

4050
лв

ПРОМО цена:

3048040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

Omega 3 Perilla oil 
150 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

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

Стара цена: 

6750
лв

2390
лв

ПРОМО цена:

3008220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

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. които са незаменими за човешкия организъм. 
EPA главно подкрепя сърдечно-съдовата 
система, имунитета, кръвообращението, ставите, 
противодейства на възпаленията в организма, 
а DHA подкрепя когнитивните функции (памет, 
концентрация и др), мозъчната дейност и 
състоянието на нервната система. 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 

Стара цена: 

2990
лв

Ползите от прием на омега-3 мастни киселини са медицински 
доказани и се препоръчва в разнообразни случаи:
• При проблеми със сърдечно-съдовата система;
• За регулиране на липидния баланс и нивата на холестерола и 
триглицеридите;
• При проблеми с артериалното налягане;
• Противодейства на различни възпаления в организма;
• Подпомага при ставни заболявания;
• Подобрява мозъчните функции;
• Подкрепя организма при депресии и безпокойство;
• Подпомага зрението;
• Подобрява съня;
• Подобрява състоянието на кожата и косата;
• Подкрепя имунитета.

3008240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:



1500
лв

ПРОМО цена:

3026330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
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 капсули

Стара цена: 

2150
лв

1350
лв

ПРОМО цена:

30731002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1350
лв

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

Витамин C 
с  удължено освобождаване 
30 капсули - 2 броя

Стара цена: 

2700
лв

броя 
на цената 

на един2 3042150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2445
лв

ПРОМО цена:

3425
лв

ПРОМО цена:

3042130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1465
лв

Витамин C + Цинк 
с удължено освобождаване
180 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4890
лв

3775
лв

ПРОМО цена:

3052340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Желязо + Витамин С 
180 капсули

Стара цена: 

6290
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

3051230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3051250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Магнезий 
250 таблетки

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

Стара цена: 

2990
лв

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

1925
лв

ПРОМО цена:

3025930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

825
лв

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

Мултивитамини 
и минерали
40 таблетки

Стара цена: 

2750
лв

Equilibra препоръчва при:

3

Балансирана грижа 
за здравето!



3072220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

800
лв 640

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 30722230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1120

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

480
лв

За 2 броя 
-30%
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30070002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2590
лв

ПРОМО цена:

3625
лв

ПРОМО цена:

30070230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1555
лв

Коластра 35 
30 капсули - 2 броя

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

30 капсули - 2 броя
35% имуноглобулин G(lgG)

Стара цена: 

5180
лв

2070
лв

ПРОМО цена:

3027540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Пчелно млечице плюс 
10 флакона х 15 мл 

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

срив в имунната система; психически и физически натоварвания; умора, 

Стара цена: 

3450
лв

Equilibra препоръчва при: 

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

1225
лв

ПРОМО цена:

3074450код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1225
лв

Имунен стимулатор 
форте+  45 таблетки

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

Vitar препоръчва при: 

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

Стара цена: 

2450
лв

1385
лв

ПРОМО цена:

30730230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

30730002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Ехинацея с ацерола 
30 капсули - 2 броя

намален имунитет;
вирусни и бактериални инфекции;
настинки и грип;
заболявания на горните дихателни пътища;
за защита от оксидативен стрес.

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1980
лв

3074230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1450
лв 1015

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

435
лв

За 1 брой 
-30% 30742002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2900
лв 1450

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1450
лв

За 2 броя 
-50%

Билков сироп за имунна система - 200 мл

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

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

Джинджифил - 10 сашета

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

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

Билков сироп 
БРОНХО - 200 мл

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

Съдържа стандартизирани екстракти от живов-
ляк, мащерка, ехинацея и витамин С

835
лв

ПРОМО цена:

3072630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Стара цена: 

1190
лв



Най-добрата 
превенция
 и грижа!

1555
лв

ПРОМО цена:

3010640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:
възпаления на горните дихателни пътища; 
алергии, катари, ринити, кашлици; фарингити, 
бронхити, бронхопневмонии, белодробни 
абсцеси; спазми на дихателните пътища; 
астма, затруднено дишане. 

ЦБ за Дихателната 
система 250 мл 

Стара цена: 

2590
лв

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

4915
лв

ПРОМО цена:

3052840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

Моринга 240 капсули

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

Растението, което лекува повече 
от 300 болести!

Стара цена: 

8190
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3080540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Супер комплекс  
Зелено здраве 
946 мл

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

Стара цена: 

7990
лв

975
лв

ПРОМО цена:

5020130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

Спрей за нос Cosinus 
60 мл

Стара цена: 

13

60 мл

Запушен нос и възпалени синуси, причинени 
от настинка, сенна хрема или синузит; 
механично раздразване на носните лигавици; 
повтарящи се инфекции и алергичен ринит. 
Профилактично при свръхчувствителност на 
носа и синусите към климатик, сух въздух, 
високи и ниски температури, алергени, 
замърсители.

Pharm Lab препоръчва при: 

4055
лв

ПРОМО цена:

3028430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

Алое вера 
с джинджифил 
1000 мл 

Equilibra препоръчва при: 
срив на имунната система; алергии; екземи, 
дерматити, акне, проблемна кожа; херпес 
симплекс; стомашни проблеми; диабет, атеро-
склероза; отпадналост; повишен холестерол; 
рани, контузии, болки в мускули и сухожилия; 
възпаления на дихателните пътища; болки 
и шум в ушите; хемороиди; бактериални и 
вирусни инфекции.
100% чист неразреден гел от алое вера, 
получен при ръчна декортикация на 
листа от алое с екстракт от джинджифил. 
Съдържание в 50 мл: гел от алое вера(Aloe 
barbadensisi Mill) - 49,89 ml, сух екстракт от 
джинджифил - 100 mg (джинджерол - 1 mg).

Стара цена: 

5790
лв

3028450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

5

1955
лв

ПРОМО цена:

3060330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

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

 Гудучи - 40 капсули

Мощна детоксикация и силен имунитет!Стара цена: 

2790
лв



Медицински гъби 
за добро здраве!
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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% 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%

3031420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30314240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40% 3031620код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30316240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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.

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.

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
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 

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, 
червата и чревната флора, киселини, рефлукс, 
гастрит, колит, панкреатит, болест на Крон, 
червата и чревната флора, киселини, рефлукс, 

хемороиди и наднормено тегло. 

Херициум - 60 капсулиХерициум - 60 капсули

Брейн комплекс - 60 капсули 

Dr.Nature препоръчва при: 
лошо кръвооросяване на мозъка; загуба 
на памет; старческа деменция; болест 
на Алцхаймер, мултиплена склероза; 
дезориентация, безсъние, разсеяност; 
мигрена; нервно напрежение. 
Съдържа екстракти от Херициум, Рейши, 
Кордицепс, Шиитаке.

Превент комплекс - 60 капсули

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

Превент комплекс - 60 капсули

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

3590
лв

ПРОМО цена:

3030720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
профилактика на всякакви видове рак; 
облекчава състоянието в крайните стадии 
на рак; действа при отоци и изливи във 
вътрешните органи и в белия дроб; подобрява 
общото състояние и апетита; стабилизира 
работата на храносмилателната система; 
чисти кръвта, детоксикира черния дроб; 
подобрява работата на бъбреците. 

Камфорова гъба 
60 капсули

Стара цена: 

4490
лв

3030750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2245
лв

ПРОМО цена:



2990
лв

ПРОМО цена:

103001002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2990
лв

Фитнес кафе 
Антиоксидант 
мляно кафе 250г 2 броя

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

мляно кафе 250г 2 броя
Над 3 пъти повече антиоксиданти от 
зеления чай!

мляно кафе 250г 2 броямляно кафе 250г 2 броя

Стара цена: 

5980
лв

броя 
на цената 

на един2 

1675
лв

ПРОМО цена:

3006830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

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

Dr.Nature 
Коензим Q10 
30 капсули 

Dr.Nature препоръчва при: Стара цена: 

2390
лв

1050
лв

ПРОМО цена:

30369002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1050
лв

Погодин - 6 таблетки
2 броя

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

Стара цена: 

2100
лв

броя 
на цената 

на един2 

1785
лв

ПРОМО цена:

3025230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

Equilibra препоръчва при:
проблеми със заспиването; нарушения на 
съня; недоспиване; при смяна на часови 
пояс; депресии; нервност, психическо 
натоварване, стрес.
Съдържа мелатонин, витамин В6, сух 
екстракт от грифония.

МЕЛАТОНИН 
и ГРИФОНИЯ 
60 таблетки

Стара цена: 

2550
лв

За добър сън и борба със стреса!

1790
лв

ПРОМО цена:

30351240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1190
лв

Модус спокоен ден 
30 таблетки - 2 броя

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

Pharm LAB препоръчва 

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

Стара цена: 

2980
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3011240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За нервната 
система 250 мл
ЦБ За нервната 
система 250 мл

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

Стара цена: 

2590
лв

7

2390
лв

ПРОМО цена:

3091820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Сибирски женшен 
(Елеутерокок)
 90 таблетки

OstroVit препоръчва при: 
стрес, физическо и психическо натоварване 
на организма;  хронична умора; понижен 
имунитет; хронични заболявания; грип, 
простуда; възстановяване след заболявания; 
понижени жизнени функции; полова слабост; 
намалена памет и концентрация; вредни и 
тежки условия на труд.

Стара цена: 

2990
лв

Баланс между 
енергичност и спокойствие!



Здрави и 
спокойни за зимни 

приключения!

2790
лв

ПРОМО цена:

3042240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Витамини за деца 
240 таблетки240 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4650
лв

1 таблетка дневно!

30104002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2590
лв

ПРОМО цена:

3625
лв

ПРОМО цена:

30104230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1555
лв

ЦБ За детето
250 мл - 2 броя250 мл - 2 броя

нарушения от общ характер в здравословното 
състояние при деца над 2 г; отслабен имунитет;
грип, простудни заболявания; бронхити, брон-
хопневмонии, ангина, кашлици; безапетитие; 
нарушена концентрация; напрежение, стрес; 
тежки умствени натоварвания. 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

5180
лв
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1675
лв

ПРОМО цена:

3062040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Фемикеър съпорт  
40 капсули

менструални нарушения; менструални 
болки; хормонален дисбаланс; пред-
менструален синдром (ПМС); левкорея; 
нервност и раздразнителност; понижено 
либидо.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
Стара цена: 

2790
лв

За истински женски комфорт!

2225
лв

ПРОМО цена:

30356230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

предменструален синдром (ПМС); кли-
макс; горещи вълни, раздразнителност, 
отпадналост; нарушен менструален цикъл; 
хормонален дисбаланс; проблемна кожа, 
коса, нокти.

Вечерна роза 
30 таблетки - 2 броя

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

3180
лв

30356002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1590
лв

ПРОМО цена:

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



1945
лв

ПРОМО цена:

30355230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Простамин 
30 таблетки 2 броя30 таблетки 2 броя

доброкачествена 
хиперплазия на простатата; 
често и непълно уриниране; 
затруднено уриниране; 
простатит; 
нарушени сексуални функции; 
хормонален дисбаланс.

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

2780
лв

30355002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1390
лв

ПРОМО цена:

1190
лв

ПРОМО цена:

30709240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

790
лв

полова слабост;
сексуални дисфункции;
намалено либидо;
проблеми с ерекцията и продължителността 
на половия акт;
сексуална пасивност и нервни изтощения. 

Еректор - 15 капсули 
2 броя

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1980
лв

4195
лв

ПРОМО цена:

3080740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

Нони комплекс 
за мъже - 946 мл

Стара цена: 

6990
лв

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

Супер формула за мъжкия организъм!

5550
лв

ПРОМО цена:

3040440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

Гинко Билоба 
240 капсули

Стара цена: 

9250
лв

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

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3655
лв

ПРОМО цена:

3041340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2435
лв

Лецитин Витал 
120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6090
лв

1110
лв

ПРОМО цена:

3036320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Оптик тотал 
30 таблетки 

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

Pharm LAB препоръчва при: 

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

Стара цена: 

1390
лв

2310
лв

ПРОМО цена:

3025730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Equilibra препоръчва при: 
нарушено зрение; проблеми със зрението в 
сумрак и тъмнина; продължителна работа с 
компютър; възстановяване след заболявания 
на очите; за предотвратяване на макулна 
дегенерация и катаракта. 
Съдържа екстракт от черна боровинка, цинк 
и витамин А.

Черна боровинка
60 капсули

Стара цена: 

3300
лв
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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: 
Стара цена: 

7690
лв

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

Здраво сърце и жизненост!

1815
лв

ПРОМО цена:

3061030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Гугул - 40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: високи нива 
на холестерола и триглицеридите; наднормено 
тегло; затлъстяване; артрит, остеоартрит, 
ревматоиден артрит; атеросклероза.
Гугул е една от най-използваните аюрведични 
билки за регулиране на холестерола и телесното 
тегло. Съдържащите се в нея гугулстероли 
понижават нивата на лошия холестерол, 
предотвратяват натрупването на плаки върху 
стените на артериите, като по този начин 
предотвратяват развитието на атеросклероза.

Стара цена: 

2590
лв

3145
лв

ПРОМО цена:

3042330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1345
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
болезнени, уморени и натежали крака; разширени 
вени; хемороиди; проблеми с проточността на 
венозната кръв; отоци, спазми, болки, възпалени 
капиляри; при тежки физически натоварвания; 
наднормено тегло; продължително стоене на крак; 
липса на движение; носене на обувки с високи 
токчета, кръстосване на краката при седене. 
Уникален състав с екстракти от див кестен, червени 
лозови листа, елда, витaмин С, ниацин, соли и естери 
на витамин Е, В1 и В6.

AktiVen 
120 капсули

Стара цена: 

4490
лв

3042350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2245
лв

ПРОМО цена:

5130350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

775
лв

ПРОМО цена:

1085
лв

ПРОМО цена:

5130330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

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

Гел с див кестен 
и лозови листа 
250 мл

Стара цена: 

1550
лв

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!

Стара цена: 

450
лв

1030
лв

ПРОМО цена:

3037520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Стара цена: 

1290
лв12 лв

РектоСтоп 
30 таблетки

хемороиди;
разширени вени;
укрепва и тонизира стените на кръвоносните 
съдове;
снема възпаления.

Pharm LAB препоръчва при: 

Съдържа диосмин, екстракти от: горчив 
портокал (стандартизиран до 90% хеспери-
дин), бодлив залист, червена боровинка, 
витамин С.

10
3035750код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

1430
лв

ПРОМО цена:

3035720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

ДХЕА - 30 таблетки

Pharm Lab препоръчва при: нормализира 
хормоналния баланс; подобрява цялостния 
метаболизъм; регулира обмяната на въгле-
хидратите; препятства стреса и последици му; 
подобрява мозъчната дейност; подпомага 
нервната система; активира имунната система; 
подпомага заздравяването на костите; забавя 
процесите на стареене; подкрепя сексуалната 
активност. 

Стара цена: 

1790
лв

За здрава 
кръвоносна  

система!



4795
лв

ПРОМО цена:

3041540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

L-карнитин 
200 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

3600
лв

ПРОМО цена:

3023640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

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

ВСAА - Аминокиселини 
с разклонени вериги
100 таблетки

Стара цена: 

6000
лв

2400
лв

ПРОМО цена:

30791002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

Дрен ананас 
14 сашета - 2 броя

Екстрактът от ананас допринася за извеждане 
на излишните течности от тялото и подпомага 
при „синдром на тежки крака“. Повишава 
микроциркулацията в проблемните зони 
и спомага за намаляване на целулита. 
Екстрактът от гарциния камбоджа подобрява 
метаболизма на липидите, контролира 
чувството за глад и поддържа нормално 
телесно тегло.

Стара цена: 

4800
лв

броя 
на цената 

на един2 

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

1190
лв

ПРОМО цена:

30117002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1190
лв

Златно чудо N14 
50 мл капки - 2 броя

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

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:

Стара цена: 

2380
лв

броя 
на цената 

на един2 

955
лв

ПРОМО цена:

5110140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв

Антицелулитен и 
анти-ейдж крем 
с азиатска центела
250 мл Супер крем за подмладяване и извайване 

на тялото, подходящ за всеки тип кожа. 
Азиатската центела стимулира синтеза на 
колагенови фибри, подобрява клетъчната 
регенерация и активната микроциркулация, 
като редуцира несъвършенствата на целулита, 
на стриите и има дрениращо действие, 
повишава еластичността.

Стара цена: 

1590
лв

Отново 
във форма!
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Възстановяване на 
всички системи!

1255
лв

ПРОМО цена:

3060930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Трифала (Triyog 
Herbal) 40 капсули

детоксикация на храносмилателната систе-
ма; забавен метаболизъм; нарушена 
перисталтика; лошо храносмилане; запек, 
подут корем; хроничен запек; нарушения във 
функциите на черния дроб. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 

Стара цена: 

1790
лв

Трифала - комбинацията от трите плода 
чудо - Амилаки, Бибитаки, Харитаки.

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 спорообра-
зуващ щам.

10 капсули - 2 броя 
Стара цена: 

1980
лв

3475
лв

ПРОМО цена:

3049240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2315
лв

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

Джинджифил 
250 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5790
лв

2610
лв

ПРОМО цена:

3051140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1740
лв

Храносмилателни 
ензими с витамин С  
90 капсули

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

Стара цена: 

4350
лв

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

2995
лв

ПРОМО цена:

3052640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Псилиум фибри 
на прах - 300 г

проблеми в стомашно-чревния тракт; сто-
машно-чревни разстройства; лениви черва; 
нарушена перисталтика; метеоризъм; запек; 
детоксикация на дебелото черво; отслабване; 
регулиране на нивата на лошия холестерол.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

4990
лв

Ефективна стомашно-чревна детокси-
кация със 100% натурален продукт!

1675
лв

ПРОМО цена:

3060540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Уийтграс (Wheat 
grass) - 40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 
Стара цена: 

2790
лв

Пшенична трева – непознатата суперхрана

12



1150
лв

ПРОМО цена:

30273002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Регулиращ Чай 
15 филтър 
пакетчета - 2 броя

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

Equilibra препоръчва 

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

1610
лв

ПРОМО цена:

3026530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
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 екстракти от бял трън, артишок, 
холин, розарин и алое вера.

Бял трън + Артишок 
30 таблетки 

Стара цена: 

2300
лв

3035420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1250
лв 1000

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

250
лв

За 1 брой 
-20% 30354240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2500
лв 1500

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1000
лв

За 2 броя 
-40%

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

Леверен
30 таблетки
Pharm LAB препоръчва при: 

4290
лв

ПРОМО цена:

3052140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2860
лв

хора, които задържат повече вода и течности 
в резултат на нарушено хранене, травми или 
нарушена функция на бъбреците; при риск или 
наличие на камъни в бъбреците; при риск от 
подагра.

Коприва плюс 
300 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Съдържа специални екстракти от коприва, 
бяла бреза, полски хвощ, витамин С.

Стара цена: 

7150
лв

2200
лв

ПРОМО цена:

3092720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

550
лв

Берберин 
90 таблетки

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

Стара цена: 

2750
лв

Ефективен контрол на кръвната захар и 
теглото!

2035
лв

ПРОМО цена:

3075140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1355
лв

Червена боровинка 
Форте - 30 капсули

Vitar препоръчва при: 
цистит и възпалителни заболвания на ури-
нарния тракт; проблеми с пикочните пътища; 
проблеми с бъбреците; задържане на теч-
ности; за обща подкрепа на отделителната 
система на организма.
Съдържа екстракти от червена боровинка, 
коприва, листа от бреза, витамин С и D-маноза.

Уникална комбинация със синергичен 
ефект за подкрепа на отделителната 
система!

Стара цена: 

3390
лв

1890
лв

ПРОМО цена:

30358230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

810
лв

Урагин - 30 таблетки  
2 броя

цистит;
проблеми с пикочните пътища 
и бъбреците;
парене при уриниране;
фалшиви позиви за уриниране;
болезнено уриниране.

Pharm LAB препоръчва при:Стара цена: 

2700
лв
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14

5775
лв

ПРОМО цена:

3051930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2475
лв

3051950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

4125
лв

ПРОМО цена:

Колаген плюс 
на прах - 475 гр

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

Стара цена: 

8250
лв

30719002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

2085
лв

ПРОМО цена:

30719230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Активни стави 
30 капсули - 2 броя

болки и проблеми при стави, кости, сухожилия, 
хрущяли, мускули; дегенеративни и въз-
палителни заболявания на костно-ставния 
апарат;  скованост и износване на ставите. 
Съдържа: глюкозамин сулфат, хондроитин 
сулфат; колаген; вит. С; вит. D3 .

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

2980
лв

2680
лв

ПРОМО цена:

3092020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

670
лв

OstroVit препоръчва при: 
остеоартрит;
ревматоиден артрит;
болки и скованост в ставите;
фрактури, спортни травми;
слаба коса и нокти.
наднормено тегло.

Стара цена: 

3350
лв

MSM (Метилсул-
фонилметан) 
90 таблетки

5875
лв

ПРОМО цена:

3043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3915
лв

Gelenk�t 
240 капсули

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

Стара цена: 

9790
лв

СУПЕР ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВИ СТАВИ!

3000
лв

ПРОМО цена:

30819130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

30819150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2145
лв

ПРОМО цена:

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

Dr.Nature препоръчва при:

Джойнт Протект 
473 мл

Течна формула с богат състав за максимален ефект!
Стара цена: 

4290
лв

Баланс на опорно-
двигателната 

система!

1830
лв

ПРОМО цена:

3071120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3071150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1145
лв

ПРОМО цена:

Колаген форте + 
60 капсули

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. 

Стара цена: 

2290
лв

Специална формула с 3 типа когален.



  

4195
лв

ПРОМО цена:

3080240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

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

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

Коралов калций 
комплекс с витамини и 
минерали - 946 мл

Стара цена: 

6990
лв

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

2070
лв

ПРОМО цена:

5010240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Терапевтичен 
охлаждащ гел  200 мл

Охлаждащата терапия може да облекчи 
остра болка, както да подпомогне при оток, 
като улесни подвижността. Подходящ и при 
хронични оплаквания като артрит, артроза, 
ревматизъм и др.

Стара цена: 

3450
лв

Активни съставки: 
екстракт от дяволски нокът, алое вера, 
камфор, масло от мента, ментол, пантенол, 
глицерин. Без парабени. 

Унгвент-балсам 
с арника - 250 мл 
С противовъзпалително и болкоуспокоява-
що действие при мускулни и ревматични 
болки, артрит, скованост на ставите, 
шипове, схващания, при мускулни спазми 
след обездвижване. Намалява болката и 
отока след спортни травми.

5121020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20% 51210240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

1260
лв

ПРОМО цена:

5120930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Стара цена: 

1800
лв

5120950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:

Масло със 
110 билки - 100 мл

Стара цена: 

18
Средство за освежаване и масаж на цялото тяло. 
Изключително ефективно  при главоболие. 
Подходящо е за витализиране преди и след 
спортни занимания, туризъм и дълги пътувания. 
При болки и преумора, при възпаление на 
мускулите и ставите. Подходящо е  също така 
за уморени крака и за ежедневна хигиена на 
устната кухина. Достатъчни са само 3-5 капки.

Крем с черен оман - 250 мл
Със силно въздействие при ставни болки от 
различен произход: хронични и дегенеративни 
заболявания, травми, артрит, ревматизъм, 
подагра. Съдържа алантоин, който ускорява 
регенеративните процеси в клетките и заздра-
вяването на кости, хрущяли, мускули и 
сухожилия.

5120720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1050
лв 840

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

210
лв

За 1 брой 
-20% 51207240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2100
лв 1260

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

840
лв

За 2 броя 
-40%

1155
лв

ПРОМО цена:

5120630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Крем с мас от 
мурмел и алпийски 
клек - 250 мл 

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

Стара цена: 

1650
лв

15

975
лв

ПРОМО цена:

5135630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

5135650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

695
лв

ПРОМО цена:

Конски гел-балсам 
с люти чушки 500 мл

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

код 
само

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

Уникална старинна 
рецепта с 10 алпийски 

билки и екстракт от чили!
Стара цена: 

1390
лв



890
лв

ПРОМО цена:

30710002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

890
лв

Акнестоп  
30 капсули - 2 броя

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

Стара цена: 

1780
лв

броя 
на цената 

на един2 

4495
лв

ПРОМО цена:

3048940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2995
лв

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

Арганово масло 
150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7490
лв

2730
лв

ПРОМО цена:

3044840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1820
лв

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

Бирена мая + 
Витамини  
500 таблетки500 таблетки

Стара цена: 

4550
лв

1255
лв

ПРОМО цена:

9208830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Чисто масло 
от шеа - 120 мл

Хидратира в дълбочина, без да омазнява. 
Премахва бръчки, фини линии и белези; стимулира 
повърхностната микроциркулация; стимулира 
производството на колаген, което прави кожата по-
еластична.  
Не съдържа минерални масла, парабени, 
оцветители. Деликатно ароматизирано, без 
алергени. 

Подхранващо, овлажняващо и защитно масло 
за лице и тяло - 100% масло от шеа. 

Стара цена: 

1790
лв

1080
лв

ПРОМО цена:

5010620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

5010650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

675
лв

ПРОМО цена:

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
100 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.

Стара цена: 

1350
лв

1495
лв

ПРОМО цена:

5111340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

Крем с екстракт 
от хайвер - 250 мл

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

Стара цена: 

2490
лв

1590
лв

ПРОМО цена:

51108002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв

Крем с масло 
от козе мляко
250 мл - 2 броя

За лице и тяло - за всеки тип кожа. 
Възстановява увредените клетки, защита-
вайки ги от преждевременно стареене. Има 
силно противо-възпалително и успокояващо 
действие. Съставки: масло от козе мляко, 
екстракти от: лайка, маточина, бял равнец, бял 
имел, резене, хмел и валериан.

Стара цена: 

3180
лв

броя 
на цената 

на един2 

Нежна грижа
за кожата!
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BOTANIC FORMULA Black Seed Oil + Cistus
Природна грижа за лицето с масло от черен кимион и скална роза

BOTANIC FORMULA 
Маска против бръчки 
50 мл

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

BOTANIC FORMULA 
Серум против бръчки 
15 мл

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

BOTANIC FORMULA 
Масло 
против 
бръчки 
15 мл

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

BOTANIC FORMULA 
Почистващо 
мляко 
за грим 
200 мл

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

Почистващо 

BOTANIC FORMULA 
Крем против бръчки 
50 мл50 мл

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

2300
лв

ПРОМО цена:

9161030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

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

2300
лв

ПРОМО цена:

9161130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

9161230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

9161330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

1470
лв

ПРОМО цена:

9161440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

980
лв

Стара цена: 

2450
лв
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Комплект BOTANIC FORMULA
против бръчки 
4 продукта

6580
лв

ПРОМО цена:

916104код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6580
лв

Стара цена: 

13160
лв

Комплектът 
включва:

крем, маска, 
сeрум, и масло

17

 -50% 
за комплекта



Активни съставки: масла от арган, бадем, 
ориз, шеа, мицеларно масло. Не съдържа 
PEG, силикони, парабени, минерални масла, 
оцветители, източници на формалдехид. 
Деликатно ароматизирани, без алергени. 
Действие: Почистват идеално грима от очите, 
лицето и устните, като подхранват кожата и я 
оставят мека и свежа.

Кърпички с арганово масло 
за почистване на грим - 25 броя Активни съставки: високо концентран ретинол 

- чистата и високоактивна форма на Витамин А. 
Създадени по технология Microsponge®. Не съдържат 
вода, парфюм и консерванти. Действие: Ретинолът 
стимулира процеса на обновяване на клетките, което 
помага за ексфолиране на най-повърхностния слой; 
подпомага синтеза на колаген, подобрява цвета и 
степента на еластичност на кожата, като намалява 
бръчките и признаците на стареене. 

Капсули с ретинол за лице - 7 броя 

За всички типове кожа, включително чувствителна, 
нежна, склонна към раздразнение. Почиства, тонизира и 
овлажнява кожата на лицето. С неутрално рН. Подходящ 
за ежедневна грижа. Без изплакване. Не съдържа: 
парабени, сапуни, изкуствени оцветители и ароматизатори.

Мицеларен разтвор с екстракт от лайка 
за почистване на грим 3 в 1 - 250 мл

За деликатна и чувствителна кожа, склонна към раздраз-
нения, изискваща регенериране. Почиства, тонизира и 
овлажнява кожата на лицето. С неутрално рН. Подходящ 
за ежедневна грижа. Без изплакване. Не съдържа: 
парабени, сапуни, изкуствени оцветители и ароматизатори.

Мицеларен разтвор с екстракт от овес
за почистване на грим 3 в 1 - 250 мл

97% 
натурални 
съставки
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Грижа за комбинирана/мазна кожа
Грижа за суха/чувствителна кожаГрижа за суха/чувствителна кожа

Ретинолът 
стимулира процеса на обновяване на клетките, което 
помага за ексфолиране на най-повърхностния слой; 
подпомага синтеза на колаген, подобрява цвета и 
степента на еластичност на кожата, като намалява 

В последните години редица научни изследвания доказаха благотворното действие върху кожата и човешкото тяло на конoпеното масло, 
получавано от индустриален коноп(Cannabis Sativa L.). Като биолoгично-активен компонент в иновативни козметични продукти, то осигурява 
оптимална хидратация, предотвратява изсушаването й, регенерира и успокоява раздразненията, което го прави подходящо както за 
чувствителна и суха, така и за комбинирана и мазна кожа. CBD има ясно изразени противовъзпалителни, антибактериални и анти-акне свойства, 
ефективно предотвратява кожни проблеми като петна, акне, сухота и зачервяване. Конопеното масло предпазва кожата от оксидативен стрес, 
замърсявания и активира функциите на липидния й слой.

Bielenda CBD Cannabidiol е иновативна линия за грижа за лицето, съобразена с глобалната мега тенденция 
за използване на CBD конопено масло в козметичните продукти.

8622120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 86221240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40% 8622220код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 86222240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%

9206330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1250
лв 875

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

375
лв

За 1 брой 
-30% 92063002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2500
лв 1250

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1250
лв

За 2 броя 
-50% 9204130код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30% 92041002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%



19

CBD Почистваща емулсия 150 г 

CBD масло 15 мл

CBD масло за почистване на лице 140 мл
2790

лв

ПРОМО цена:

9184220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

1910
лв

ПРОМО цена:

9183220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Перфектното решение за 
ежедневно почистване. 
Детоксикира и освежава 
кожата.

CBD Почистваща емулсия 150 г КОМПЛЕКТ CBD за комбинирана/мазна - 
крем, серум, емулсия, маскакрем, серум, емулсия, маска

2790
лв

ПРОМО цена:

9183120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

CBD серум 15 мл
Изглажда и омеко-
тява кожата, има 
а н т и о к с и д а н т е н  
ефект. Подходящ за 
ежедневна грижа.

CBD серум 15 мл
Изглажда и омеко-
тява кожата, има 
а н т и о к с и д а н т е н  
ефект. Подходящ за 
ежедневна грижа.

Стара цена: 

3490
лв

световен
ХИТ

2710
лв

ПРОМО цена:

9183020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

680
лв

CBD крем - 50 млCBD крем - 50 млСтара цена: 

3390
лв

Съдържа и комплекс ANTI-
POLLUTION (против замър-
сяване), който предпазва 
кожата от замърсяване, 
тежки метали и смог. 
Подходящ за ежедневна 
употреба.

световен
ХИТ

 -50% 
за комплекта

CBD крем 50 млCBD крем 50 мл

2710
лв

ПРОМО цена:

9184020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

680
лв

Стара цена: 

3390
лв Съдържа и комплекс ANTI-

POLLUTION (против замър-
сяване) който предпазва 
кожата от замърсяване, 
тежки метали и смог. 
Подходящ за ежедневна 
употреба.

2790
лв

ПРОМО цена:

9184120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

CBD масло 15 млСтара цена: 

3490
лв Абсорбира се бързо, 

овлажнява кожата в 
дълбочина. Подходящо за 
ежедневна употреба.

Перфектното решение за 
ежедневна грижа. При  
контакт с вода се превръща 
в деликатна пяна, почиства в 
дълбочина и освежава кожата, 
оставяйки я хидратирана, без 
усещане за стягане и сухота. 

CBD масло за почистване на лице 140 мл

Стара цена: 

3490
лв

CBD маска 8 г 

390
лв

ПРОМО цена:

9184320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Кожата изглежда много 
по-добре още след 
първото нанасяне - 
хидратирана, успокоена 
и регенерирана. 

Стара цена: 

490
лв

КОМПЛЕКТ CBD за суха/чувствителна 
кожа - крем, масло, масло, маска

5430
лв

ПРОМО цена:

9184045код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5430
лв

Стара цена: 

10860
лв

кожа - крем, масло, масло, маска

Стара цена: 

2390
лв

крем, серум, емулсия, маска

4880
лв

ПРОМО цена:

9183045код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4880
лв

Стара цена: 

9760
лв

CBD маска 8 г 
390

лв

ПРОМО цена:

9183320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Стара цена: 

490
лв

Формулата съдържа и 
глина, като стеснява по-
рите, намалява петната 
и обезцветяването, има 
противовъзпалителен и 
детоксикиращ ефект.

Продуктите от серията са с лека, веганска 
формула, обогатена с витамин В3 и масло 
от конопено семе. Те се абсорбират бързо, 
овлажняват кожата в дълбочина, предпазват 
я от дехидратация и я регенерират ефективно. 
Съдържат още  чаено дърво, което стяга 
порите, намалява петната и обезцветяването, 
имат противовъзпалителен и детоксикиращ 
ефект, намаляват секрецията на себум и 
оставят кожата почистена и матирана. 

CBD Овлажняваща и 
детоксикираща серия с коноп 
за комбинирана/мазна кожа 

Продуктите от серията са с лека веганска 
формула, обогатена с витамин Е. Те се 
абсорбират бързо, овлажняват кожата 
в дълбочина, предпазват я от загуба на 
хидратация и ефективно я регенерират. 
Съдържат масло от колумбийски орех 
(cacay), успокояват раздразненията, 
хиперреактивността на кожата, намаляват 
усещането за сухота и дискомфорт, 
подобряват тонуса на кожата, подхранват я и 
я успокояват.  
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кожа - крем, масло, масло, маскакожа - крем, масло, масло, маска
Стара цена: 

1086010860

кожа - крем, масло, масло, маска
Стара цена: 

6060
лв

световен
ХИТ

 -50% 
за комплекта

CBD Овлажняваща и 
успокояваща серия с коноп 
за суха/чувствителна кожа 

световен
ХИТ



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

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

GOLD DETOX Детоксикираща метална 
масказа зряла и чувствителна кожа 

8 г - 2 опаковки

BLUE DETOX Детоксикираща метална 
маска за суха и чувствителна кожа 

8 г - 2 опаковки

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

SILVER DETOX Детоксикираща метална 
маска за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки

625
лв

ПРОМО цена:

91724220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

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

625
лв

ПРОМО цена:

91725220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

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

625
лв

ПРОМО цена:

91723220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

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

Vis Plantis
 серия 

против 
бръчки!

Подмладяващ 
дневен крем 
със секрет от 
охлюв - 50 мл

1990
лв

ПРОМО цена:

8421020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Стара цена: 

2490
лв

Подмладяващ 
нощен крем със 
секрет от охлюв - 
50 мл

1990
лв

ПРОМО цена:

8421120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Стара цена: 

2490
лв

Комплект Vis Plantis серия против бръчки: Подмладяващ 
дневен + нощен крем със секрет от охлюв  с -40% намаление

Серията се препоръчва за: кожа с ранни бръчки, видими признаци на стареене, сухота, 
грапавост, неравномерен цвят, при загуба на свежест, блясък, еластичност и стегнатост. Кремовете 
и серумът въздействат въз основа на филтрат от секрет на охлюв (2%/4% за серума) от вида Helix 
Aspersa, който подмладява кожата по най-различни начини. Филтратът от секрет на охлюв - силен, 
пълноценен, добре балансиран, оригинален, стандартизиран комплекс от биоактивни компоненти. 
Извлечен от слуз, секретирана от охлюви. Улеснява бързото възстановяване на увредена кожа. 
Съдържа високи нива на протеини, алантоин, витамин А, С, Е, мукополизахариди, колаген, еластин, 
протеолитични ензими, алфа хидрокси киселини. Стимулира регенерацията на кожата.

2990
лв

ПРОМО цена:

8421011код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

Стара цена: 

4980
лв

 -40% 
за комплекта
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За боядисана коса!O’Herbal

Шампоан 
за боядисана 
коса - 500 мл

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

Балсам 
за боядисана 
коса - 500 мл

Маска 
за боядисана 
коса - 500 мл

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

1325
лв

ПРОМО цена:

8430330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

 -50% 
за комплекта

2965
лв

ПРОМО цена:

843031код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

За суха и изтощена коса!O’Herbal

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

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

1325
лв

ПРОМО цена:

8430130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8430830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

2965
лв

ПРОМО цена:

843011код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв
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Шампоан за суха 
и изтощена коса 
500 мл

Балсам за суха 
и изтощена коса 
500 мл

Маска за суха 
и изтощена коса 
500 мл

Маска за суха 
и изтощена коса 
500 мл

 -50% 
за комплекта



Реструктуриращ комплект за коса Tricologica
2 продукта: шампоан и балсам с -50% намаление

Комплексът е проучен и създаден, за да подхранва, овлажнява и 
реструктурира косъма от корена до върха, за да запази неговата 
здравина и сила. Предназначен за почистване и подхранване на 
накъсана и изтощена коса, като възстановява косъма от корена до 
върха, придавайки му плътност. За плътни и силни коси! С добавени 
липиди и комплекс серамиди (задравяват косъма и създават защитен 
слой). Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS, SLES. 
Дерматологично тестван. За почистване на накъсана и изтощена коса, 
като възстановявакосъма от корена до върха.

Tricologica
Професионален 

резултат с комплекс 
ФИТОСИНЕРГИЯ

Tricologica 
Реструктуриращ 
и укрепващ 
шампоан - 250 мл

1115
лв

ПРОМО цена:

9210930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

Tricologica 
Реструктуриращ 
и укрепващ 
балсам - 200 мл

1590
лв

ПРОМО цена:

9210910код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв

Стара цена: 

3180
лв

1115
лв

ПРОМО цена:

9211030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

 -50% 
за комплекта

8610520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 86105240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%

Копринен серум за сухи краища - 30 мл

765
лв

ПРОМО цена:

8613130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

Активни съставки: съдържа екстракт от 
алое вера и ориз, масло от маслина, кедър и 
камелия. Не съдържа парабени, изкуствени 
оцветители, SLS и SLES. 
Серумът изглажда връхчетата на косата, като ги 
защитава от разцепване и заплитане. Създава 
копринен ефект по цялата дължина на косата. 

Създаден както за тънка, слаба и чуплива коса, така и за коса, уморена 
след множество третирания. Деликатната консистенция не отежнява 
косата, а я укрепва, докато натурални съставки й придават блясък и здрав 
вид. Екстракът от ориз и маслото от камелия подпомагат регенерацията 
на увредената структура, а екстрактът от алое вера и кедровото масло 
хидратират косата.
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Комплексът съдържа:
алое вера, арганово масло, 

кератин, хидролизиран пшеничен 
протеин и витамин Е. 

Екстрактът от корен от женшен укрепва космените 
фоликули, предотвратява косопада, регулира 
мастните жлези, така че всеки косъм от корена до 
върха става здрав, копринен и пълен с естествен 
блясък. Пантенолът овлажнява и регенерира. 
Редовната употреба на шампоана прави косата здрава, 
добре хидратирана, гъвкава и блестяща. Не съдържа 
парабени, изкуствени оцветители, SLS и SLES.  

Шампоан с женшен 
за мазна коса със сухи краища 350 мл



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

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

870
лв

ПРОМО цена:

8670420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Стара цена: 

1090
лв

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

Шампоан с репей  
 и Bh Intensive+ complex 200 мл

950
лв

ПРОМО цена:

8670120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

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

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

1030
лв

ПРОМО цена:

8670220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Стара цена: 

1290
лв

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

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

1160
лв

ПРОМО цена:

8670320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

Стара цена: 

1450
лв

Комплект Bh Intensive+ за растеж на косата 
4 продукта: масло, шампоан, балсам, серум с 40% 
намаление

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

3010
лв

ПРОМО цена:

867014код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2010
лв

Стара цена: 

5020
лв

 -40% 
за комплекта
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Ароматна 
грижа за 
тялото!

Хидратиращ душ гел с 
маракуя и магнолия 

Омекотяващ душ гел 
гел с пъпеш и лимон  

Енергизиращ душ гел 
с мандарина и авапухи

Fresh Juice - 500 мл
Fresh Juice е серия подхранващи и хидратиращи душ гелове. 
Нежната кремообразна консистенция обгръща тялото както с 
познати, така и с екзотични аромати на плодове, масла и подправки. 
Активните съставки действат не само на обонянието, но също така 
почистват, подхранват, тонизират, регенерират и подмладяват 
кожата, като възстановяват повърхностния слой при прекалено суха 
кожа! Освен основните 2 активни съставки, всеки душ гел съдържа 
още Комплекс от витамини и масла: вит.В3 и вит.Е, пантенол, биотин, 
млечни киселини, масло от фъстъци, масло от слънчогледови 
семки, вода от хамамелис, вода от цветове на арника.

550
лв

ПРОМО цена:

8410_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Стара цена: 

690
лв

765

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. 

990
лв

ПРОМО цена:

9200440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

1650
лв

Хидратиращ душ гел с алое вера 250 мл

Ексфолиант за тяло 
с арган. масло  и 
смокиня 300 мл

945
лв

ПРОМО цена:

8632250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

945
лв

Съдържа натурални 
солни и захарни 
кристали. 

Стара цена: 

1890
лв

1015
лв

ПРОМО цена:

9205740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Лосион за тяло 
с арганово масло 200 мл
Активни съставки: арганово масло, баде-
мово масло, витамин Е. Не съдържа SLES, SLS, 
PEG, силикони, парабени, алкохол, оцветители. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Подхранва и защитава кожата на тялото без да 
я омазнява.

Стара цена: 

1690
лв
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Балсам за втвърдена кожа 500 мл           
780

лв

ПРОМО цена:

5131140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

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, антибак-
териалното, антивирусното и антигъбичното 
действие на чаеното дърво.

Балсам за втвърдена кожа 500 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, антибак-
териалното, антивирусното и антигъбичното 
действие на чаеното дърво.

Стара цена: 

1300
лв

Алое вера 
натурален сапун - 100 г

100% растителен с 10% алое 
вера за здрава и сияйна кожа! 
Не съдържа SLS, SLES, алергени 
и оцветители. Дерматологично 
тестван!
Деликатен сапун за ежедневно 
почистване на кожата. Обра-
зува мека пяна, която почиства 
и хидратира кожата на лицето, 
на ръцете и на тялото. 

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

9200730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

590
лв 415

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

175
лв

За 1 брой 
-30%

92007002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1180
лв 590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

590
лв

За 2 броя 
-50%



Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие на на-
носреброто и нанозлатото, както и с 
противовъзпалителното действие на 
алое вера и хималайската сол! 

1660
лв

ПРОМО цена:

24485код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

710
лв

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

Стара цена: 

2370
лв

24486код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1185
лв

ПРОМО цена:

690
лв

ПРОМО цена:

90200002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Dr.Silver 
HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

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

HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя
HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя
HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

Стара цена: 

1380
лв

броя 
на цената 

на един2 

Дневни дамски превръзки
SHUYA 10 броя 

Нощни дамски превръзки   
SHUYA 10 броя

Ежедневни дамски 
превръзки  SHUYA 30 броя

Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те съдържат Патентована лентa с анионен 
чип с активен кислород и инфрачервено излъчване, които са с благоприятно въздействие върху организма. 
Имат антибактериален, противовъзпалителен и подобряващ кръвообращението ефект. Имат висока степен 
на абсорбиране.  Добавени са мента и лавандула, които създават чувство на свежест и успокояват. Във всяка 
опаковка вагинална карта – тест за самодиагностика на pH в интимната област.

1

SHUYA 10 брояSHUYA 10 броя превръзки  SHUYA 30 броя

2

3090_230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1385

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

595
лв

За 2 броя 
-30% 30903230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2380
лв 1665

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

715
лв

За 2 броя 
-30%

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

Интимен гел с лайка и алое 
за чувствителна кожа 370 мл 

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

Нормализиращ интимен гел
 с невен и чаено дърво 370 мл 

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

Успокояващ интимен гел 
с градински чай и алантоин 370 мл 

8640_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 броя 
-20% 8640_240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%

1 2 3
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  UB Parfums Дамски 
аромат - 50 мл (22%) 

UB Parfums Мъжки 
аромат - 50 мл (18%) 

Предназначен за силните и чаровни 
мъже, но и за спокойните и уравновесени 
мъже, за известните и неизвестните, 
за добрите и лошите, за мъжете на 
различна възраст, за изтънчените и 
небрежните. 

аромат - 50 мл (18%) 

Предназначен за предизвикателните 
и чаровни жени, но и за скромните 
и нежни жени, за известните и 
неизвестните, за жените на различна 
възраст, за изтънчените и небрежните. Попитайте Вашия консултант 

за предлаганите аромати!

2095
лв

ПРОМО цена:
 79_ _ _5030код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

2095
лв

ПРОМО цена:
 79_ _ _ 30код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

Алое вера Део РолOн - 50 мл

Съдържа нова „интелигентна“ естествена 
молекула, която прекъсва веригата на потта 
и предотвратява образуването на неприятна 
миризма, когато е необходимо. Заедно с 
успокояващите свойства на алоето, прави 
продукта нежен освежител за мъже и жени. Не 
оставя петна по дрехите. 

1045
лв

ПРОМО цена:

9205130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв

10135
лв

ПРОМО цена:

24416код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6755
лв

КОМПЛЕКТ 
VOLCANO ZAPPER
+ Паразитоцид 
100 мл VOLCANO  Zapper е цифрово 

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

Стара цена: 

16890
лв

2090150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3995
лв

ПРОМО цена:

5595
лв

ПРОМО цена:

2090130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

артрит, ревматоиден артрит, остео-
артроза; болки в гърба, кръста, тазовата 
област; дискова херния; простудни 
заболявания; ишиас и невралгии. При 
мускулни и ревматични болки, скованост 
на ставите, шипове, схващания, при 
мускулни спазми след обездвижване. 

само при ПРАВО

артрит, ревматоиден артрит, остео-
артроза; болки в гърба, кръста, тазовата 
област; дискова херния; простудни 
заболявания; ишиас и невралгии. При 
мускулни и ревматични болки, скованост 
на ставите, шипове, схващания, при 
мускулни спазми след обездвижване. 

Препоръчва се за подпомагане при: 

Турмалинов 
колан Hign 
Line 125 см 

Стара цена: 

7990
лв

2090250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1645
лв

ПРОМО цена:

2300
лв

ПРОМО цена:

2090230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Турмалинова 
наколенка - 1 брой

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

Препоръчва се за подпомагане при: Стара цена: 

3290
лв

Стара цена: 

4490
лв 2695

лв

ПРОМО цена:

2000640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

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

44
Neoguard Life

За здраве и 
комфорт!
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Уред за сребърна вода 
Dr.Silver Universal  

Повече от 60 000 л сребърна вода 
с питейна концентрация.
Пълен електронен контрол с програми за избор 
на концентрация на сребърни йони;
Сменяем сребърен електрод и батерия;
Светлинна индикация за избор на програма и 
изправност на електролизната клетка;
Висока производителност; 
Лекота и бързина в обслужването.

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

8940
лв

ПРОМО цена:

2005540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Стара цена: 

14900
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

20030002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

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

Стара цена: 

2300
лв

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

броя 
на цената 

на един2 
Здравословно , 

чисто и забавно!

1115
лв

ПРОМО цена:

2031530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Екологичен прах за 
пране със сапунено 
орехче BIONUR 1000 г

Естествено природно средство за пране на 
бяло и цветно пране - бялото става още по-
бяло, а на цветните дрехи цветът е по-наситен. 
Отстранява посивяване, петна, почиства и 
повишава ефективността на почистващото 
средство с помощта на сапунено орехче и 
кислород. Не съдържа хлор.

Стара цена: 

1590
лв

1310
лв

ПРОМО цена:

20312240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

870
лв

Eкологичен препарат 
за съдове BIONUR 
със сапунено орехче 
500 мл - 2 броя500 мл - 2 броя500 мл - 2 броя500 мл - 2 броя

Стара цена: 

2180
лв

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

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.

универсална кърпа 
40 х 40 см 

2510230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

350
лв

За 1 брой 
-30% 25102002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1150

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1150
лв

За 2 броя 
-50%

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

Комплект универсални гъбки 
за дома

25107002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1390
лв

За 2 броя 
-50%2510730код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 975

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

415
лв

За 1 брой 
-30%
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1435
лв

ПРОМО цена:

3100110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Веган балансиран 
бар Enervit Pro-
tein Snack черен 
шоколад и кафе – 
40-30-30, 8 броя40-30-30, 8 броя

С вкус на черен шоколад и кафе, мека 
текстура, обвивка от наситен черен шоколад. 
Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30 .
      • Богат на протеини и фибри
      • Без глутен
      • 100% веган
      • Без палмово масло
      • Обвивка от наситен черен шоколад
      • Обогатен с витамин B6.

Стара цена: 

1595
лв

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

Балансиран Хранителен режим 
40-30-30

1345
лв

ПРОМО цена:

3100310код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Балансиран бар 
Enervit Protein Snack 
черен шоколад с 
портокалови корички 
40-30-30, 8 броя40-30-30, 8 броя

Хрупкав бар с портокалови корички и основа 
от черен шоколад. Напълно съобразен с 
хранителния режим 40:30:30 – перфектно 
съотношение на въглехидрати, протеини и 
мазнини.
      • Богат на протеини и фибри
      • Без глутен
      • Без палмово масло
      • Обогатен с витамин Е.

Стара цена: 

1495
лв

Балансиран бар 
Enervit Protein 
Snack кокос 
40-30-30, 8 броя

Уникален вкус на кокос, мека текстура, 
обвивка от черен шоколад. Напълно 
съобразен с хранителния режим 40:30:30 – 
перфектно съотношение на въглехидрати, 
протеини и мазнини.
      • Богат на протеини и фибри
      • Без глутен
      • Без палмово масло
      • Уникален кокос вкус
      • Обвивка от черен шоколад.

Стара цена: 

1495
лв

1615
лв

ПРОМО цена:

3100610код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Балансиран бар 
Enervit Protein Мeal 
черен шоколад - 
40-30-30, 8 броя40-30-30, 8 броя Превъзходен хрупкав, балансиран бар с вкус на 

черен шоколад. Най-вкусният и здравословен 
начин да замените някое от дневните си 
хранения. Идеален за хора, които имат слабост 
към сладките изкушения. Напълно съобразен 
с хранителния режим 40:30:30.
      • Богат на протеини и фибри
      • Обогатен с Витамини
      • Обогатен със специални вещества в подк-
репа на здравето
      • Без глутен
      • Без палмово масло
      • Обвит в тъмен шоколад.

Стара цена: 

1795
лв

1 кутия съдържа 8 бара
1 бар (30 г) = 1 ХБ (хран. блок)
1 ХБ = 2,02 лв

895
лв

ПРОМО цена:

3101110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Балансирани 
бисквити Enervit 
Protein Dark Cacao 
40-30-30, 200 г40-30-30, 200 г

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

Стара цена: 

995
лв

990
лв

ПРОМО цена:

3101410код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

110
лв

Балансирани 
крекери Enervit 
Protein, традиционни 
40-30-30, 200 г40-30-30, 200 г Крекерите Enervit Protein са най-доброто 

решение за бързо, лесно, вкусно, солено 
балансирано хапване. Напълно съобразни с 
хранителния режим 40:30:30.
      • Богати на протеини и фибри
     • С екстра върджин зехтин
     • Без хидрогенирани мазнини
     • Супер вкус.

Стара цена: 

1100
лв
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1345
лв

ПРОМО цена:

3100510код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Опаковка: 8 пакетчета x 3 крекера (25 г)
1 пакетче (25 г) = 1 ХБ (хранителен блок).
1 ХБ = 1,24 лв

Опаковка:  200 г (32 бисквити)
4 бисквити = 1 ХБ (хранителен блок).
1 ХБ = 1,12 лв

1 кутия съдържа 8 бара
1 бар (30 г) = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ = 1,12 лв

1 кутия съдържа 8 бара
1 бар (25 г) = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ = 1,68 лв

1 кутия съдържа 8 бара
1 бар (30 г) = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ = 1,79 лв



Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 439

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 510 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

21 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 473

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 504

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

10150430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

10150450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19  см0
- 21 см1

19 см
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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 - 21 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1473230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1473250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

21 см 7695
лв

ПРОМО цена:

11151030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11151050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Стара цена: 

10990
лв

Всички продукти от каталог Magnetix с 40% отстъпка 
без ограничение.

Заявяват се с добавка на ...40 след кода на продукта.

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

Специално предложение!

Купете продукт(комплект) от каталога Magnetix с 60% отстъпка.
Може да се поръча само при право, съгласно условията по Код 2  

с добавка на ...60 след кода на продукта.



  

1 2 3
4

DAFI - бутилка за пречистване 
на вода - 500 мл, ресурс на 
филтъра 300 бутилки (150 л)

2323_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2250
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

450
лв

За 1 брой 
-20%

2323_30код 1:
При покупка на 2 продукта

Стара цена: 

2250
лв 1575

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

675
лв

За 1 брой 
-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

11

22

33

4

2935
лв

ПРОМО цена:

2080540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Wellos Абсорбатор 
на неприятни 
миризми 
АнанасАнанас Сложете край на досадния проблем с 

преждевременно развалените продукти 
и елиминирайте неприятните миризми от 
вашия хладилник: изработен изцяло от 
екологични материали, антибактериален, без 
наличие на химически компоненти, гаранти-
рано предпазва храните от разваляне като ги 
поддържа свежи, абсорбира излишната влага. 

Стара цена: 

4890
лв

Филтър Unimax  
За кана Astra

Филтър Classic 
За кана Atria Филтрите към каните 

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

150 литра чиста вода винаги с Вас; пречиства водопроводна вода от хлор, 

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

За кана Atria 2300120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1050
лв 840

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

210
лв

За 1 брой 
-20%

23001230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2100
лв 1470

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-30%

2300320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 брой 
-20%

23003230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 2 броя 
-30%

Wellos 
Антибактериална 
кухненска дъска 
за рязане Изключително здрави и удобни за 

рязане. С гъвкав дизайн за лесно 
изсипване на нарязаните продукти. 
Устойчиви на нагряване и влага. 
Компактна и лесни за съхранение. 
Със специално покритие, предпаз-
ващо повърхността от нараняване. 
Произведени от екологични 
материали. Без съдържание на ВРА 
(бисфенол А).

за рязане

1
Устойчиви на нагряване и влага. 
Компактна и лесни за съхранение. 
Със специално покритие, предпаз-
ващо повърхността от нараняване. 
Произведени от екологични 
материали. Без съдържание на ВРА 
(бисфенол А).

4

2095
лв

ПРОМО цена:

2080_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

2324_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2250
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

450
лв

За 1 брой 
-20%

2324_30код 1:
При покупка на 2 продукта

Стара цена: 

2250
лв 1575

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

675
лв

За 1 брой 
-30%

Бързо, лесно, 
здравословно!
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ПРИ ПОКУПКА НА 2 ПРОДУКТА* ЕДНОВРЕМЕННО - 30% ЗА ВСЕКИ!
(*може да правите свободна комбинация между продуктите: 

2 бутилки, 2 филтъра или бутилка и филтър)



  

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

15395
лв

ПРОМО цена:

2020030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6595
лв

2020050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

10995
лв

ПРОМО цена:

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

Вкусно, здравословно, диетично, 
икономично и екологично готвене. 
С феноменално незалепващо и 
незагарящо каменно покритие. Много 
лесен за почистване - само с топла 
вода и гъба. Не съдържа PFOA. 

С феноменално незалепващо и 

лесен за почистване - само с топла 

10495
лв

ПРОМО цена:

2251350код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

10495
лв

Стара цена: 

20990
лв
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Особено е подходящ, ако имате 
голямо семейство или ще 
посрещате гости. Устойчивото и 
незалепващо каменно покритие 
ще Ви позволи да сготвите бързо, в 
голямо количество и най-важното 
вкусна и здравословна храна за 
всички. Не съдържа PFOA. 

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

Дълбок тиган за 
готвене (Ø 28 см)  9995

лв

ПРОМО цена:

2250550код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

9995
лв

Стара цена: 

19990
лв

1735
лв

ПРОМО цена:

3020240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

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

Кристална 
хималайска сол 2 кг
Сертификат за качество 
на хранителен продукт - 

ISO-22000!

Стара цена: 

2890
лв

3960
лв

ПРОМО цена:

3091320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Гладко 
бадемово 
масло - 500 г

Стара цена: 

4950
лв

Бадемовото масло на NutVit е:
Богат източник на протеини, мононенаситени 
мастни кисе-лини, фибри, витамини и минерали 
- съдържа 1/3 повече протеини от яйцата за 
единица тегло. Отличен източник на витамин Е и 
мощни антиоксиданти. Съдържа повече калций, 
в сравнение с други ядки. Отлична подкрепа 
за сърдечно-съдовата система, за регулиране 
нивата на холестерола, дейността на мозъка и 
нервната система. 

1375
лв

ПРОМО цена:

3029040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

915
лв

Агаве Био сироп 
350 мл

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

100% природен 
подсладител!

Само 12 ккал в 1 доза 
(1ч.л.)!

Получен от сърцевината на органично 
мексиканско агаве.

Стара цена: 

2290
лв



За контакти:
GM 02/20

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

Промоционалните предложения важат от 18.01. до 14.02.2020 или до изчерпване на количествата!
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• Тонизира и релаксира.
• Премахва напрежението и болката в 
областта на гърба, раменете и кръстта.
• Подобрява кръвообращението.
• Подходящ за употреба вкъщи, офиса,на 
вилата или докато шофираш.

Масажор за гръб Jocca + ПОДАРЪК 8400
лв

ПРОМО цена:

2050209код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Стара цена: 

10500
лв

Дивият кестен притежава вено-
тонично, противовъзпалително, 
капиляроукрепващо и обезбо-
ляващо действие. Див кестен 
в комбинация с камфор, 
арника и розмарин подпомага 
възстановяването при навяхва-ния, 
натъртвания, болки в мускулите 
и ставите, отекли и подути крака. 
А в комбинация с ментола има 
охлаждащ ефект. 

Подаръкът е на стойност 5.90 лв.

ПОДАРЪК 
Гел с екстракт от 

див конски кестен 
с розмарин и 

арника - 30 мл

Размери: 55x50 см.

Чувстваш се напрегнат, а болките и схващането в гърба се усилват? Имаш 
нужда от отпускащ масаж, но ежедневието те притиска и не ти остава време? 
Масажорът за гръб Jocca ще реши този проблем! С него ще разполагаш със 
свой личен масажист, където и когато пожелаеш. По този начин ще пестиш 
както време, така и много пари.

Само с масажора за гръб 
Jocca получаваш:
• 8 типа масаж;
• 4 зони на вибрация;
• 4 нива на интензивност;
• Функция „Загряване“;
• Кабел за захранване в 
автомобил;
• Дистанционно управление 
за максимален комфорт;
• Инструкции на български.

Масажор за гръб Jocca:

8250
лв

ПРОМО цена:

2610950код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

8250
лв

Елек от мериносова 
вълна със сребро и 
магнити

Произведен от висококачествена мериносова 
вълна и е предназначен да осигури идеална 
защита на гърба и шията, както и за облекчаване 
на хронични болки в тези зони. Добавените 
магнитни ленти са разположени успоредно на 
гръбначния стълб и осигуряват благоприятен 
ефект, премахват умората и подобряват 
кръвообращението в областта на гърба. 
Продуктът е идеално допълнение към зимни 
дрехи за хора с постоянно чувство на студ. 

2610950код 1:

Произведен от висококачествена мериносова 

Стара цена: 

16500
лв

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

19140
лв

ПРОМО цена:

2610250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

19140
лв

Стара цена: 

38280
лв

Топ матрак от мериносова 
вълна и памук - 90 х 200 см

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

14740
лв

ПРОМО цена:

2610150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

14740
лв

Стара цена: 

29480
лв

Одеяло от мериносова 
вълна и памук140*200 см


