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

ограничение в количествата.

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

продукти с отстъпка по Код 2.

Закупуването на продукт по 
цените с Код 2 е възможно САМО 

след предварителна покупка 
за поне 29,90 лв.

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

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

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

44,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 2 продукта с до 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

 59,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 3 продукта с до 50% 
отстъпка от маркираните със 

специален символ - четири-
листна детелина        (Код 2). 

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

Промоционална кампания 
16.01. - 14.02.2021            

НОВА ГОДИНА - 
НОВ УСТРЕМ!



 

Dr.Nature Immune Power 
Max Имуно-пауър макс 

60 таблетки Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при:
• намален имунитет;
• в периоди на вирусни и грипни инфекции;
• възпаления на горните дихателни пътища и настинки;
• борба със свободните радикали(оксидативен стрес);
• подкрепя вродения и активира придобития имунитет;
• гарантира мощна клетъчна защита и добър метаболизъм;,
• умора, отпадналост и изтощение на организма;
• възстановява здравето, възвръща виталността и енергията.

3190
лв

ПРОМО цена:

3001820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

Стара цена: 

3990
лв

Приемът на продукта е изключително важен по време и особено 
преди периоди, в които се очакват вирусни или други инфекции.

Ехинацеята е една от най-ефикасните и използвани билки за превенция 
и лечение на заболявания на горните дихателни пътища - инфекции, 
настинки, грип, кашлици и др. Билката е мощен имуностимулатор 
с противо-възпалително действие. Насърчава Т-клетките, активира 
лимфоцитите в борбата с патогени. Ехинацеята възпрепятства 
развитието на вируси, стафилококи и стрептококи. Притежава свойството 
да пречиства кръвта, укрепва, тонизира и възстановява организма. 

Тотална подкрепа 
за имунитета, 

защита от инфекции 
и възстановяване 

на организма!

Съдържа:
Витамин С
Ехинацея - стандартизира-
на до цикорова киселина
Ехинацея - стандартизи-
рана до полифеноли
Чесън
Черен бъз
Цинк
Витамин D3
Селен

3001840код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2395
лв

ПРОМО цена:

Имуностимулиращите свойства на черния бъз са известни от хиляди години. Той осигурява мощна защита срещу бактерии и инфекции, тонизира и 
увеличава енергията, намалява риска от диабет, подобрява храносмилането и метаболитните процеси, насърчава здравословното отслабване, укрепва 
кръвоносните съдове, защитава клетките, понижава кръвното налягане. Чесънът има хилядолетна история за борба с бактерии, вируси и патогени. 
Стимулира имунитета, подобрява състоянието при възпалителни заболявания, в това число на дихателната система. Подпомага кръвообращението, 
нормализира функциите на сърдечно-съдовата система, като балансира липидния баланс. Комбинацията от цинк, селен, витамин С и витамин D3 e 
незаменим помощник за изграждане на стабилен и устойчив имунитет. Активира клетките на вродения и силно насърчава придобития имунитет. Гарантира 
ефективна защита и устойчивост към патогени. Гарантира мощна подкрепа в борбата със свободните радикали и защита на клетките.

2025
лв

ПРОМО цена:

3042030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
• при вирусни и бактериални инфекции;
• настинки и грип;
• тежки физически и психически натоварвания;
• бедно на витамини хранене;
• алергии.

Предпазва сърдечно-съдовата и нервната система, 
засилва имунитета. Укрепва кръвоносните съдове, 
участва в регулацията на холестерола, нормализира 
пропускливостта на клетъчните мембрани. 
Активира имунитета, възстановителните и реге-
неративни способности на организма. 

Стара цена: 

2890
лв

Витамин C 
120 таблетки

3042050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

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

2810
лв

ПРОМО цена:

3042017код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1870
лв

Стара цена: 

4680
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

 -40% 
за комплекта

ВИТАМИН С+Цинк+ 
Ехинацея + Шипка 

- 45 таблетки

1430
лв

ПРОМО цена:

3001720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Dr.Nature 
Витамин D3 
90 капсули х 400 IU

Стара цена: 

1790
лв

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

3001740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1075
лв

ПРОМО цена:

840
лв

ПРОМО цена:

3074620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Витамин С + облепиха, 30 капсули

Vitar препоръчва при: Отслабен имунитет, простуда, 
чести боледувания, вирусни и бактериални инфекции, грип, 
респираторни заболявания, умора, отпадналост. Подкрепя 
състоянието на кожата и функциите на сърдечно-съдовата, 
нервната и храносмилателната системи. 

Всяка капсула съдържа: Витамин С - 600 mg; екстракт от 
облепиха - 50 mg.

Стара цена: 

1050
лв

790
лв

ПРОМО цена:

3074720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Селен + цинк, 30 таблетки
Vitar препоръчва при: защита от свободните радикали и 
оксидативен стрес; чести инфекции; проблеми с щитоидната 
жлеза; проблеми със сърдечно-съдовата система; 
дерматологични проблеми; проблеми с черния   дроб; 
психически натоварвания.

Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.

Стара цена: 

990
лв

2

 ТОП продукт



Кора от бяла 
върба, 
60 капсули 1355

лв

ПРОМО цена:

3008520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

3008540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1015
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1695
лв

• Намалява възпалителните процеси;
• Намалява риска от развитие на инсулт и 
инфаркт;
• Спомага при висока температура;
• Подобрява работата на мускулите при 
физически натоварвания
• Намалява симптомите при настинки и грип;
• Повишава имунитета;
• Подобрява възстановяването; 
• Нормализира показателите на 
кръвосъсирване. 
Всяка капсула съдържа: Екстракт от кора на 
бяла върба (15% салицин) - 400 mg.

Гроздово семе + 
Витамин С, 60 капс.

Мощно антиоксидантно действие и силен 
имунитет!
Подобрява кръвообращението и кръвонос-
ните съдове. Предпазва от инсулт и 
инфаркт. Предотвратява образуването на 
разширени вени и облекчава симптомите 
при венозна недостатъчност. Действа 
противовъзпалително. Регулира стойностите 
на холестерола и кръвното налягане. 
Повишава имунитета и защитните сили Дава 
енергия и тонус на организма. Подобрява 
паметта и когнитивните функции. Подобрява 
състоянието при чувство за студени крайници. 
Ускорява възстановяването след заболявания. 

1195
лв

ПРОМО цена:

3009020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

3009040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1495
лв

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

 ТОП продукт

ВИТАМИН С+Цинк+ 
Ехинацея + Шипка 

- 45 таблетки

За добро 
здравословно 

състояние и защита 
на организма!

Стара цена: 

1390
лв

1110
лв

ПРОМО цена:

3075320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Комбинацията от Витамин C и Цинк допринася за поддържане на добро 
здравословно състояние на организма, правилното функциониране на 
имунната система и влияе положително върху качеството на кожата, 
косата и ноктите. Притежава мощно антиоксидантно действие и спомага 
за защита на клетките от оксидативен стрес, което е от важно значение 
за жизнеността на организма. Витамините и минералите допринасят 
за естествена защитна функция, особено през есеннозимните месеци.

3075340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

835
лв

ПРОМО цена:

Всяка таблетка съдържа: Витамин C - 120 mg, цинк - 15 mg, 
екстракт от ехинацея пурпуреа - 30 mg, екстракт от шипка - 30 mg, от 
които витамин C - 3 mg.

Начин на употреба: Препоръчва се по 1 таблетка на ден за лица над 
12 години, за лица от 6 до 12 години по половин таблетка. Таблетката 
директно се разтваря върху езика, не е необходимо дъвчене или 
преглъщане.

2390
лв

ПРОМО цена:

3040820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми с кръвното налягане, с нивата на 
кръвната захар и холестерола; атеросклероза 
и плаки по стените на кръвоносните 
съдове; намален имунитет; смущения в 
храносмилането; вирусни, бактериални и 
гъбични инфекции; дихателни проблеми.

Чесън 
180 капсули

Стара цена: 

2990
лв

3040840код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

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

1585
лв

ПРОМО цена:

30730220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

Ехинацея с ацерола  30 капсули - 2 бр.

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

Ехинацея с ацерола  30 капсули - 2 бр.

Стара цена: 

1980
лв

Vitar препоръчва при: 

30730002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

3

 НОВО 

4325
лв

ПРОМО цена:

24503код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1855
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+ +

Стара цена: 

6180
лв

КОМПЛЕКТ:  
Чесън, 180 капсули +
Кора от бяла върба, 60 капсули + 
Гроздово семе + Витамин С, 60 капс.Гроздово семе + Витамин С, 60 капс.Гроздово семе + Витамин С, 60 капс.

24504код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3090
лв

ПРОМО цена:

 -30% 
за комплекта

 -50% 
за комплекта



 

Sanct Bernhard препоръчва при:
срив на имунната система; грип и вирусни 
заболявания; ангини; херпеси и бактериални 
инфекции; кожни инфекции - акне, афти, 
труд-но зарастващи рани; пародонтити; 
възпаления на дихателните пътища и белите 
дробове - бронхити, пневмония; проблеми 
с пикочо-половата система - цистит, пиело-
нефрит, простатит, аденом; проблеми с 
храносмилателната система - гастрит, язва, 
колит, нарушена микрофлора; проблеми с 
костите и ставите - артрит, артроза, рахит, 
остеопороза; подагра, диабет, регулиране 
нивото на холестерола.

4795
лв

ПРОМО цена:

3046840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

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

Начин на употреба: 1-2 пъти дневно по 1 
капсула с вода. За деца - 1 капсула дневно. 
Всяка капсула съдържа: 400 mg коластра, 
от които минимум 18% Имуноглобулин G (IgG) 
- 72 mg. 

 ТОП продукт

Стара цена: 

7990
лв

4

Коластра 
90 капсули

Естествен имунитет 
и регенерация 

за всяка възраст!

715
лв

ПРОМО цена:

3011640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:
понижен имунитет;
често разболяване;
настинки, грип;
физическа и психическа умора;
за укрепване и подсилване на организма. 

Златно чудо N1
50 мл капки

За имунитет, енергия и памет! Стара цена: 

1190
лв

Джинджифил 
10 сашета

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

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

Vitar препоръчва при: 

640
лв

ПРОМО цена:

3072220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
лв

Септангин 
с исландски лишей 
16 пастили

VITAR препоръчва при: болки и възпа-
ления в гърлото; проблеми в горните 
дихателни пътища; кашлици; ринити; 
простуда, настинки.

Фантастична комбинация с исландски 
лишей, сладък корен (женско биле), 
живовляк, лайка, липа и витамин С.

710
лв

ПРОМО цена:

3074920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

890
лв

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

Съдържа: пчелен мед, екстракти от златен корен, 
гинко-билоба, живовляк, бъзов цвят, босилек.4

2695
лв

ПРОМО цена:

3043640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

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

Стара цена: 

4490
лв

Пастили с лечебна 
ружа и евкалипт  
90 пастили

За здрава 
дихателна 

система

4

Съдържа специални екстракти от Златен корен, 
семена от кавказка коприва, лиций, лимонник, 
шапиче, магарешки трън, гинко билоба.

Отличен вкус и бързо действие!



 

Магнезий + В комплекс 
30 таблетки

Стара цена: 

1490
лв Магнезият участва в огромно количество процеси - 

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

1190
лв

ПРОМО цена:

3024120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

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

3024140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

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

2170
лв

ПРОМО цена:

3024030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

930
лв

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

Калий и Магнезий  
20 сашета

Стара цена: 

3100
лв

Калият е важен макроелемент за нормалното функциониране 
на всички меки тъкани - съдове, капиляри, мускули (особено 
сърдечния), също така клетките на мозъка, черния дроб, 
бъбреците, жлезите с вътрешна секреция. 

1800
лв

ПРОМО цена:

3041220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

3041250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 
профилактика и заболявания на сърцето и мозъка; при 
проблемна кожа и зъби, чупливи нокти; проблеми с 
капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени; стерилитет; 
ПМС; артрит и проблеми със ставите; проблеми с кръвното 
налягане и нивата на холестерола и триглицеридите; 
депресии; възпалителни процеси в организма.
Всяка капсула съдържа: 500 mg ценно рибено масло 
(смесен концентрат от масло от сьомга) с над 30% естествени, 
полиненаситени омега - 3 мастни киселини EPA (~18%), DHA (~12%) 
и DPA (~2,5%) и 3,4 mg естествен витамин Е.

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

Стара цена: 

2250
лв

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

4050
лв

ПРОМО цена:

3048040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

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

Стара цена: 

6750
лв

Omega 3 Perilla oil 
150 капсули 2910

лв

ПРОМО цена:

3043740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1940
лв

Омега 3-6-9  Ленено 
масло, 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4850
лв

Омега - 3 рибено масло 
120 капсули

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

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

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



 

Кордицепс плюс 
60 капсули

с Мегавитал комплекс

СУПЕР 
ИМУНОМОДУЛАТОР

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

3030250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3030220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

3890
лв

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

3030820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30308240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 
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Мегавитал 
комплекс 
60 капсули x 530 mg

7 гъби + антиоксиданти
Dr.Nature препоръчва при: 
срив в имунната система; съпътстваща 
терапия при болни от рак;  за подпомагане 
на организма при химио- и лъчетрапия;  
като общоукрепващо средство; подобрява 
сърдечно-съдовата, храносмилателната, 
отделителната и кръвоносната системи;  
нормализира хормоналния баланс;  за регу-
лиране стойностите на кръвната захар, 
кръвното налягане и нивата на холестерола и 
триглицеридите. 

Всяка капсула съдържа: рейши - 50 mg; 
шиитаке - 50 mg; майтаке - 50mg; кордицепс 
- 50 mg; кориолус - 50 mg; агарикус - 50 mg; 
херициум - 50 mg; витамин С - 50 mg; селен - 
30μg; цинк - 6,8 mg. 

 ТОП продукт

Стара цена: 

3890
лв

3030120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30301240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

3030420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30304240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Dr.Nature препоръчва при: 
като съпътстваща терапия при раково болни; 
при отслабена имунна система; регулира 
хормоналния баланс; регулира мазнините и 
теглото; регулира нивото на кръвната захар; 
има положително действие при остеопороза; 
подобрява състоянието при хепатит и 
заболявания на черния дроб; също и сърдечно-
съдовата система. 

Майтаке плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при:
като съпътстваща терапия при раково болни; 
при отслабена имунна система; регулира 
хормоналния баланс; регулира мазнините и 
теглото; регулира нивото на кръвната захар; 
има положително действие при остеопороза; 
подобрява състоянието при хепатит и 
заболявания на черния дроб; също и сърдечно-
съдовата система. 

Майтаке плюс - 60 капсули

3031620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30316240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Превент комплекс - 60 капсули

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

Превент комплекс - 60 капсули

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



2795
лв

ПРОМО цена:

10300630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

10300650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Cannabissimo - 
Гурме кафе с коноп                        
                                  250 г                                  250 г

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

Основните ефекти на CBD:
Стара цена: 

3990
лв

3955
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1695
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2825
лв

ПРОМО цена:

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

5650
лв

 ТОП продукт

Масло от черен 
кимион + витамини 
и мастни киселини 

180 капсули
„В Черното семе има лек 

за всичко, освен смъртта“ 
Древно послание от Изток

Маслото от черен кимион се нарича „маслото на фараоните“, тъй като 
е намерено в гробниците на Тутанкамон и други египетски фараони. 
То е било неотменна част от живота в древен Рим, Гърция, Близкия и 
Среден Изток. Уникалният му състав определя основните му действия: 
имуностимулиращо, противотуморно, антибактериално. Регулира 
хормоналния и липиден баланс, стойностите на артериалното налягане. 
Подобрява функциите на тимусната жлеза, стимулира костния мозък, 
подобрява кръвоснабдяването, стимулира сексуалната активност, богат 
източник на незаменими аминокиселини. Заздравява кожата, ноктите и 
косата.

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

АЛОЕ - 1000 мл 
чист сок

Sanct Bernhard препоръчва при: 
3590

лв

ПРОМО цена:

3040320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

3040340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2695
лв

ПРОМО цена:

2515
лв

ПРОМО цена:

3070330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Vitar препоръчва при: 
отслабнал имунитет; сърцебиене и сърдечни 
проблеми; прединфарктни и слединфарктни 
състояния; хипертония; повишен холестерол; 
безсъние, избухливост; кожни проблеми; 
парадонтоза, хронична умора, стресови 
ситуации; мигрени. 

Коензим Q10 
30 капсули 
+ 30 капсули подарък

Стара цена: 

3590
лв
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Стара цена: 

4490
лв

4915
лв

ПРОМО цена:

3052840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

Моринга
240 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

240 капсули

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

Растението, което лекува повече от 
300 болести!

Стара цена: 

8190
лв

5515
лв

ПРОМО цена:

3043340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3675
лв

Спирулина 
360 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
възстановяване от тежки заболявания; 
анемия; оксидативен стрес; артритни болки; 
хипогликемия; атеросклероза, коронарни 
заболявания; пред-менструален синдром (ПМС); 
екземи; детоксикация и здравословно отслабване; 
регулиране нивата на холестерола, кръвното 
налягане и кръвната захар; стимулира полезната 
микрофлора в червата; при тежки натоварвания. 

Стара цена: 

9190
лв

Спирулината за капсулите на Sanct Bernhard 
се отглежда в естествени условия на 
хавайското крайбрежие.

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

Превент комплекс - 60 капсули

Алое вера е едно от най-популярните растения 
с изключително широко приложение за 
подобряване и възстановяване на човешкото 
здраве. Наричат го „чудотворно растение”, 
„естествено лекарство”, „лек за изгаряния”. 

Алоето предлага богат коктейл от хранителни вещества, чието комбинирано 
действие и баланс имат по-мощен съвместен ефект, отколкото може да се 
очаква от механичен сбор на отделните съставки. Това се дължи на факта, 
че те взаимно подпомагат действието си - ефект, известен като синергизъм. 
Съдържа над 75 съставки. Алоето регулира киселинно-алкалния баланс в 
организма, както и нивата на триглицеридите и холостерола. То помага не 
само на хора със здравословни проблеми. Много от тези, които го пият 
твърдят, че се чувстват по-добре,  по-спокойни, по-уравновесени и по-
енергични.



 

ЦБ За жената  
250 мл 1555

лв

ПРОМО цена:

3010240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За жената  
250 мл 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

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

Естествен щит 
и подкрепа! 

Отличен вкус за деца 
и възрастни!

 ТОП продукт
1480

лв

ПРОМО цена:

3007220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

3007250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

925
лв

ПРОМО цена:

Dr.Nature препоръчва при: нарушения от общ 
характер в здравословното състояние при деца над 
3 г.; слаб имунитет; често боледуване; преди и по 
време на грипни и вирусни инфекции; възпалителни 
заболявания; за обща подкрепа на детския организъм 
при растеж; за добра памет и концентрация. Съдържа 
коластра и комплекс от витамини В, С, Е, Д3.

Стара цена: 

1850
лв

Всяка таблетка съдържа: коластра - 30 mg; биотин 
- 12,5 µg; витамин В1 - 0,275 mg; витамин В2 - 0,350 
mg; витамин В6 - 0,350 mg; витамин В12 - 0,625 µg; 
никотинамид - 4 mg; пантотенова киселина 1,5 mg; 
фолиева киселина - 50 µg; витамин С - 20 mg; витамин 
Е - 3 mg; витамин Д3 - 1,25 µg.

Dr.Nature Нони комплекс 
за жени 946 мл

4195
лв

ПРОМО цена:

3080840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

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

1955
лв

ПРОМО цена:

3062030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
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: 
За истински женски комфорт!Стара цена: 

2790
лв

950
лв

ПРОМО цена:

3072420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Билков сироп против 
кашлица за деца 

200 мл

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв
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Стара цена: 

6990
лв

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

1555
лв

ПРОМО цена:

3010440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За детето 250 мл 

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. 

Стара цена: 

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Мумио (Shilajit) 
40 капсули

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

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

1955
лв

ПРОМО цена:

3060230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Стара цена: 

2790
лв

Коластра с 
мултивитамини 
45 таблетки за смучене 



 

2575
лв

ПРОМО цена:

3044640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1715
лв

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

Масло от тиквени 
семки - 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4290
лв

20 капсули 
повече на 

същата цена 

1375
лв

ПРОМО цена:

3061840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

915
лв

Deep Ayurveda препоръчва при: 
намалено либидо;
полова слабост;
еректилни дисфункции;
тежки физически натоварвания;
активно спортуване;
повишени нива на холестерола;
бъбречни заболявания;
заболявания на уринарния тракт.

Стара цена: 

2290
лв

Трибулус (Gokhshur) 
(бабини зъби)
40 капсули 

1900
лв

ПРОМО цена:

30061220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

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

Стара цена: 

2380
лв

30061240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1430
лв

ПРОМО цена:

4915
лв

ПРОМО цена:

3049040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

8190
лв

Валериана и маточина 
240 капсули 1115

лв

ПРОМО цена:

3035030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Модус дрийм
с мелатонин 
30 таблетки

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

Pharm LAB препоръчва за: Стара цена: 

1590
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30272002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Релаксиращ чай  
15 филтър пакетчета 
2 броя

Equilibra препоръчва при: 
нарушен сън; стрес; трудно заспиване; напрег-
натост; неврози. 
Активни съставки: 
цветове и листа от лайм, цветове и листа от глог, 
кора от сладък портокал, листа от пасифлора и 
корен от валериана.

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

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

Валериана и маточина 

Dr. Nature Гинко плюс  
30 капсули - 2 броя

 ТОП продукт

9

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

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



 

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

Equilibra препоръчва при: 

Дневен прием: 25 мл разтворени в 500 мл вода. 

2025
лв

ПРОМО цена:

3029430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Стара цена: 

2890
лв

Детокс 4 действия 
500 мл

Съдържа екстракти от диня, къдраво зеле, 
хибискус, репей, плодови концентрати от 
портокал и лимон, холин.

1610
лв

ПРОМО цена:

3026530 код 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. 

Всяка таблетка съдържа: 
Aртишок, Бял трън, Холин, 
Розмарин, Алое.

Ливърклиър 
(Livclear), 40 капсули

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

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

1575
лв

ПРОМО цена:

3060830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

2250
лв

1585
лв

ПРОМО цена:

30069220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

30069240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

Пробиотик 
комплекс + 
10 капсули - 2 броя 

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

Dr.Nature препоръчва при: 

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

10 капсули - 2 броя 

само

Стара цена: 

1980
лв

5070
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

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

Куркума
60 капсули60 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8450
лв

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

2790
лв

ПРОМО цена:

3045540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Артишок и Папая  
160 таблетки

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

Стара цена: 

4650
лв

2480
лв

ПРОМО цена:

3052620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
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: 

3100
лв

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

 ТОП продукт Следпразнично 
възстановяване 

на всички системи! 
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3060850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

Бял трън + Артишок  е високоефективен природен продукт за подкрепа на 
чернодробната функция, липидния обмен, дейността на храносмилателната 
система и пречистването на организма. Артишокът е богат източник на 
цинарин - вещество, което стимулира отделянето на отпадните продукти от 
черния дроб, ускорява извличането на излишните течности и соли. Подпомага 
очистването на организма и е ефективно при хепатит, чернодробни и 
жлъчни заболявания. Белият трън е "истински приятел" на черния дроб. 
Съдържащото се активно вещество силимарин стимулира регенерацията на 
чернодробните клетки и тези на жлъчния мехур. Добавените холин, розмарин 
и алое допълнително подпомагат действието на продукта.

Бял трън + Артишок
30 таблетки

Стара цена: 

2300
лв



 

1150
лв

ПРОМО цена:

30273002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Регулиращ Чай 
15 филтър пакетчета  
2 броя2 броя

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

Equilibra препоръчва Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

2695
лв

ПРОМО цена:

3046340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

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

Minesan - Алкално - 
минерални таблетки 
250 таблетки

Стара цена: 

4490
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

1110
лв

ПРОМО цена:

3073520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

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

МАКСИ Червена 
боровинка 30 капсули

Стара цена: 

1390
лв

Диасан МАКС 
Dr.Nature
60 капсули Контрол на нивата на кръвната захар 

и липидите!

60 капсули

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

1370
лв

ПРОМО цена:

3007530 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

590
лв

Стара цена: 

1960
лв

1955
лв

ПРОМО цена:

3061330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Диакюр (Diacure) 
40 капсули

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

Стара цена: 

2790
лв

За добър контрол на кръвната захар!

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!Equilibra препоръчва при:
повишени нива на холестерола и 
триглицеридите; нарушена мастна обмяна; 
атеросклероза; нарушения в сърдечно-
съдовата система и кръвообращението; 
хипертония. 
Всяка таблетка съдържа екстракт от червен 
ферментирал ориз (източник на монаколин К).

Холест ОК 
30 капсули 2095

лв

ПРОМО цена:

3021630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв
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проблеми с пикочните пътища и функ-
цията на бъбреците; цистит, парене и 
болка при уриниране; възпалителни 
процеси причинени от различни 
микроорганизми.

Уринеле 
12 сашета

Equilibra препоръчва при: 

1615
лв

ПРОМО цена:

3024940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Стара цена: 

2690
лв

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



 

Революционна формула 
с 3 вида колаген, босвелия 

и витами С - спира болката и 
износването на ставите!

1585
лв

ПРОМО цена:

30092220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

Dr. Nature  
Калматрикс 
30 таблетки
2 броя

Всяка таблетка съдържа: калций - 377 
mg; магнезий - 144 mg; цинк - 8 mg; витамин 
B6 - 3 mg; витамин D3 - 5µg. Прием: 1 
таблетка ден.

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

Стара цена: 

1980
лв

30092240код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

2095
лв

ПРОМО цена:

3042530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Калций + витамин D3 
150 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

2990
лв

3810
лв

ПРОМО цена:

3044140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2540
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
лесна уморяемост; чести схващания; мус-
кулни спазми (крампи) включително и такива 
по време на сън; повишава енергията и 
мускулната сила; допринася за подобряване 
на работоспособността. 

Стара цена: 

6350
лв

Креатин и Магнезий 
200 капсули

7275
лв

ПРОМО цена:

3049550код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7275
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
болки и възпаления в ставите; артрит, 
остеоартрит; ревматизъм; астма; възпаления 
на червата(колит). 

Босвелия - оказва изключително благоприятен ефект 
върху ставите. Спомага за тяхната добра подвижност 
и гъвкавост, стимулира хрущялната тъкан, оказва 
благотворно влияние върху съединителната тъкан, 
тонизира мускулите, подобрява кръвоснабдяването 
в засегнатите области. 

Стара цена: 

14550
лв

Босвелия 
180 таблетки

1830
лв

ПРОМО цена:

3071120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3071140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1375
лв

ПРОМО цена:

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

Специална формула с 3 типа когален, босвелия и 
витамин С! 

 ТОП продукт

Стара цена: 

2290
лв

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

Колаген форте +
 60 капсули

1745
лв

ПРОМО цена:

3061430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

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

Артро (Arthro) 
40 капсули

Стара цена: 

2490
лв

Подкрепя имунитета, подпомага организма 
в борбата с подагра, гръдна и коремна болка, 
мигрена, синузит и различни възпалителни 
процеси.
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За красив външен вид, здрави кости 
и жизненост!



 

Зеленоуста 
мида 

170 капсули

4760
лв

ПРОМО цена:

3041630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Всяка капсула съдържа: 500 mg чист концентрат 
от новозеландска зеленоуста мида и 12 mg глюкоза-
миногликани (GAG).
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) - уникален 
природен вид, който се среща само в акваторията 
на Нова Зеландия. Изключително богат източник на 
глюкозаминогликани (GAG), които осигуряват доброто 
здраве, комфорт и подвижност при ставите и подкрепа 
на ставната смазка. Зеленоустата мида подпомага 
запазването и регенерирането на ставите, хрущялите 
и съединителната тъкан. Приемът и намалява болките 
в ставите, повишава подвижността, оказва мощен 
противовъзпалителен ефект. 

170 капсули170 капсули

 ТОП продукт

Стара цена: 

6800
лв

2275
лв

ПРОМО цена:

3000440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1515
лв

Dr.Nature 
Глюкозамин + 
МСМ + 
Хондроитин 
90 таблетки

Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми със ставите и сухожилията;
възпалителни и дегенеративни заболявания;
скованост, износване на ставите;
артрити, остеоартрити, ревматизъм, артрози;
ишиас, ошипяване;
натоварвания на ставите.

Стара цена: 

3790
лв

Всяко таблетка съдържа: 
глюкозамин сулфат - 500 mg, метилсулфонил-
метан - 300 mg; хондроитин сулфат - 200 mg.

Комбинация от „трите златни добавки“ 
за стави, с противовъзпалително, болко-
успокояващо, регенеративно действие!

Прием: 2 таблетки дневно.

1000
лв

ПРОМО цена:

5014220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Терапевтичен 
загряващ 
гел-балсам - 100 мл

Загряващата  терапия се използва за превенция на 
хроничната болка,  като бързо намалява болката 
в мястото на нанасяне, поддържа чувството за 
релаксация на мускулите и ставите и подпомага 
кръвообращението при болки в ставите и опорно-
двигателния апарат, болки в гърба и кръста; хронични 
оплаквания като артрит, артроза, ревматизъм и др. 

Съдържа: екстракт от дяволски нокът и люта чушка, масло 
от розмарин, камфор, екстракт от невен и коприва, масло от 
карамфил, алантоин, слънчогледово масло, глицерин. Без 
парабени. 

Стара цена: 

1250
лв

1385
лв

ПРОМО цена:

51205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалителното 
си и болкоуспокояващото си действие. 

Стара цена: 

1980
лв

51205002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

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

695
лв

ПРОМО цена:

5120130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Гел-балсам 
с дяволски нокът 
250 мл 

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

250 мл 
Стара цена: 

990
лв

Крем с черен оман 
250 мл

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

735
лв

ПРОМО цена:

5120730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

1050
лв
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560
лв

ПРОМО цена:

5130830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Охлаждащ гел 
250 мл

За охлаждане и освежаване. За сваляне 
на температурата при настинки и преумора. 
При главоболие, мускулни и ставни болки, 
тежки физически натоварвания, навяхвания, 
натъртвания, отоци, болки в ставите и 
мускулите. 

Стара цена: 

800
лв

Meчи гел-балсам 
с алпийски билки 
250 мл 

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

Meчи гел-балсам 
с алпийски билки 
250 мл 

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

900
лв

ПРОМО цена:

5131930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

1290
лв

1360
лв

ПРОМО цена:

51202220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

51202002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

850
лв

ПРОМО цена:

Конски гел-балсам с екстракт от 
алпийски билки 250 мл - 2 броя

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

Стара цена: 

1700
лв

Верните помощници 
в планината!

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

1395
лв

ПРОМО цена:

3008620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лвЛутеин МАКС 

30 капсули

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

30 капсули
Стара цена: 

1745
лв

Безспорно формула No1 в грижата за 
здравето на очите!

 ТОП продукт

Супер формула с Лутеин, Зеаксантин, Бета 
каротен, Хиалуронова киселина, Рутин, 

Витамин C, Витамин E, Витамин B2, Цинк, 
Мед, Селен, Гинко билоба, Ленено масло. 
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1115
лв

ПРОМО цена:

5110130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
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

1815
лв

ПРОМО цена:

3061130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

Гарциния (Garcinia) 
40 капсули

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

1260
лв

ПРОМО цена:

3021030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Зелен чай 
40 таблетки

Зеленият чай помага на организма да 
се защити от агресията на свободните 
радикали и осигурява ефективна подкрепа 
при нискокалорични диети, насърчавайки 
премахването на течности и спомагайки за 
увеличаване изгарянето на калории. 

Equilibra препоръчва

Стара цена: 

1800
лв

Мощно антиоксидантно, отслабващо и 
детоксикиращо действие!

Дрен ананас  
14 сашета 1440

лв

ПРОМО цена:

3079140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

960
лв

Стара цена: 

2400
лв

Съдържа: ананас (екстракт и прах/бромелаин), 
екстракт от гарциния камбоджа.
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.
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Dr. Nature 
Нофатин  

60 таблетки

Революционен продукт 
за отслабване, с който 
ще изваете мечтаната 

фигура и ще постигнете 
здравословно тегло!

 ТОП продукт

Стара цена: 

3990
лв

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

3190
лв

ПРОМО цена:

3002120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

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

4795
лв

ПРОМО цена:

3041540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

L-карнитин 
200 капсули

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

Стара цена: 

7990
лв

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

3002140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2395
лв

ПРОМО цена:

+ специална 30 дневна 
програма за оформяне 

на корема, ханша, 
талията и бедрата

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



6945
лв

ПРОМО цена:

3052750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6945
лв

Връща 
младостта 

на ставите и 
кожата!

 ТОП продукт

Хиалуронова 
киселина 

120 капсули
Стара цена: 

13890
лв

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

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

1815
лв

ПРОМО цена:

3052530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Бирена мая плюс
400 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

4110
лв

ПРОМО цена:

3043940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Капсули за красота 
200 капсули

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

Стара цена: 

6850
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва: 

1785
лв

ПРОМО цена:

5013530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

5013550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1275
лв

ПРОМО цена:

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
250 мл 

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

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

Стара цена: 

2550
лв

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

Микрофибърна 
ръкавичка 415

лв

ПРОМО цена:

2050030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

175
лв

Стара цена: 

590
лв

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

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

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

С алое за суха и 
чувствителна кожа

Със зелен чай за 
комбинирана и мазна кожа

С градински чай  за кожа, 
склонна към възпаления 

Деликатни гелове за 
почистване на лице 270 мл 

1 2 3

16

485
лв

ПРОМО цена:

8620_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

205
лв

Стара цена: 

690
лв

Почистват и премахват замърсяванията, без да влияят на естествената защитна бариера на кожата - с естествено pH. Без парабени и изкуствени оцветители.



1745
лв

ПРОМО цена:

5111330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
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

1030
лв

ПРОМО цена:

5133720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Гел със секрет 
от охлюв 125 мл

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

Стара цена: 

1290
лв

5133750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

645
лв

ПРОМО цена:

895
лв

ПРОМО цена:

5133840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с масло 
от коноп 
250 мл

За лице и тяло - подходящ за всеки тип кожа. 
Съдържа антиоксиданти и е естествено богато 
на Омега 3 и Омега 6, както и полиненаситена 
мастна киселина GLA, която влияе добре при 
екзема и псориазис. Възстановява липидната 
бариера, успокоява възпалена кожа. 

Стара цена: 

1490
лв

 ТОП продукт

Секретът от охлюви притежава силни антиоксидантни и 
антибактериални свойства. Той регенерира кожата, създава защитен 
слой върху нея, като не пропуска влагата от нея да се изпари, но в 
същото време пропуска въздух, за да може тя да диша. Притежава 
също мощно регенериращо действие и изглажда бръчките. Този 
ефект се дължи и на съдържанието на алантоин, гликоева киселина, 
колаген и еластин. Има добър ефект при лечение на брадавици, 
изгорени участъци от кожата, старчески петна, справя се със стриите, 
белезите и акнето. 
Глюкозаминогликанитe (GAGs) са жизненоважни компоненти на 
съединителната тъкан - с важна роля в модулирането на структурата 
и регулирането на функциите й. Когато загуби глюкозаминогликани, 
поддържащата междуклетъчна матрица отслабва и това води до 
отпускане на кожата на лицето и тялото. GAGs имат голям капацитет за 
задържане на вода, заемат голямо пространство в извънклетъчната 
матрица и попълват по-голяма част от междуклетъчното пространство 
между протеините колаген и еластин. 

Световен хит! Първа помощ при множество 
кожни проблеми! Мултиактивен гел с 98% алое 
вера. Получен чрез студено пресоване на листата 
му. Съдържа 98% сок от алое. Не съдържа: 
парафинни масла, парабени, ароматизатори. 
Не съдържа алкохол. Ценен съюзник на кожата 
на цялото семейство с възстановително и 
успокояващо действие. Дава бързо облекчение 
във всички случаи на дисбаланс и дискомфорт. 

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

лв

ПРОМО цена:

9207630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Стара цена: 

1690
лв

1045
лв

ПРОМО цена:

5135130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Крем за ръце 
с макадамия 250 мл 

Възстановява жизнеността на кожата на 
ръцете като я прави мека, еластична. Маслото 
притежава успокояващо, омекотяващо, 
антибактериално и антиоксидантно действие. 
Масло от шеа е богато на незаменимите за 
кожата витамин А, Е и мастни киселини. 
Глицеринът и уреата са с омекотяващо 
действие. Попива бързо.

Стара цена: 

1490
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. Възста-
новява увредените клетки, защитавайки ги 
от преждевременно стареене. Има силно 
противовъзпалително и успокояващо 
действие. 

Стара цена: 

3180
лв
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VB Collagena
Серум за околоочния 
контур за всеки тип кожа - 35 мл

Прилага се в областта на Т-зоната и оклоочния 
контур. Комбинацията от колаген, еластин, 
ДНК и Алое Вера възстановява структурата на 
колагеновите влакна, възвръща и задържа 
хидратацията на кожата, подобрява здравината и 
еластичността на повърхностния слой, ускорява 
растежа и обновяването на клетките. 
Активни съставки: Патентован биологично-
активен комплекс (колаген, еластин, розова вода и 
ДНК), хиалуронова киселина и Алое вера.

2095
лв

ПРОМО цена:

9010230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв



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

NEURO Овлажняваща 
мицеларна вода 

500 мл                  

1880
лв

ПРОМО цена:
9111020код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

470
лв

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

2235
лв

ПРОМО цена:

911_ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

NEURO HIALURON 
Лифт крем-концентрат 

за лице ден & нощ 50+ 50 мл    

NEURO HIALURON 
Лифт крем-концентрат 

за лице ден & нощ 50+ 50 мл    

911 _ _50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

40 50

4495
лв

ПРОМО цена:

911403код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

Стара цена: 

8990
лв

 -50% 
за комплекта

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

с -50% намаление    

NEURO 
HIALURON                                            

Невро-клетъчно
подмладяване!

Дневен крем 
против бръчки 
със змийски пептиди 
50 мл

1745
лв

ПРОМО цена:

8420430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

Нощен крем 
против бръчки 
със змийски пептиди 
50 мл

1745
лв

ПРОМО цена:

8420530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

КОМПЛЕКТ: 
дневен крем +
нощен  крем

 -50% 
за комплекта

2490
лв

ПРОМО цена:

84204205код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2490
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

Серията се препоръчва за: кожа 25+ с мимически бръчки, която е изтощена, 
уморена, с видими линии, изискващи стягане и подмладяване. 

Стара цена: 

4980
лв

+

Кремовете въздействат въз основа на безопасно, био-технологично създаден, 
биомиметичен мио-релаксиращ трипептид myo-relaxing tripeptide с ниска 
молекулна маса, който помага на лицевите мускули да се отпускат по време на честите 
мимически движения и по този начин предотвратява образуването на бръчки. Пептидът 
имитира ефектите от Waglerin-1, естествен пептид, намиращ се в отровата на змията. 
Допълнителни активни съставки: арганово масло, масла от семки на памук и 
дамаска роза - овлажняват, успокояват и подхранват; бетаин от растителен произход и 
пантенол - интензивно овлажняват; Витамин Е - регенерира и подхранва кожата, бори 
се със свободните радикали; аромати, без алергени. Не съдържат парабени.

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

NEURO Овлажняваща 
мицеларна вода 

500 мл                  

Спестявате:

40

4495
лв

ПРОМО цена:

911503код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

Стара цена: 

8990
лв

 -50% 
за комплекта

50
Комплект NEURO HIALURON 50+ 

3 продукта: серум, мицеларна вода и крем 
с -50% намаление    

NEURO Овлажняваща 

Стара цена: 

2350
лв

2415
лв

ПРОМО цена:
9110130код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

1035
лв

NEURO HIALURON                                            
Серум за лице 

ден&нощ 30 мл                                                     

Стара цена: 

3450
лв

18



КОМПЛЕКТ: 
дневен крем +
нощен  крем

Алое вера е едно от най-популярните растения с изключително широко 
приложение за подобряване и възстановяване на човешкото здраве. 
Наричат го „чудотворно растение”, „естествено лекарство”, „лек за 
изгаряния”. Съдържа над 75 съставки, които могат да бъдат разделени в 
следните категории: витамини, минерали, аминокиселини, захари, ензими, 
растителни стероли, лигнини, сапонини, антрахинони, салицилова киселина. 
Алое вера е богато на полизахариди и е известно със способността си да 
хидратира в дълбочина, да активира и стимулира процесите на регенерация 
и обновяване на клетките. Сокът от алое стимулира производството на 
колаген, намалява възпаленията и зачервяванията, подпомага бързото 
възстановяване при лишеи, екземи и изгаряния. Алое Вера свива порите, 
регулира мастната секреция, регулира обменните процеси, активира 
регенеративните процеси в кожата, възвръща естествения блясък и свежест. 
Алое вера защитава и хидратира косaтa и кожата на скалпа. 
EQUILIBRA гарантира: най-добра поносимост на формулите, натурални 
съставки на растителна основа, без SLS и SLES, ароматизиране без алергени, 
формули без парабени. 
Козметиката с алое вера действа на кожата: защитно, успокояващо, 
омекотяващо, овлажняващо, подхранващо, тонизиращо.  При получаване 
на гел от алое вера EQUILIBRA използва методa на студено извличане, при 
който се получава 100 % гел. Не се използват методи на лиофилизация и 
рехидратация. Използват се големи количества алое вера в продуктите - от 
10% до 98%. Всички продукти са дерматологично тествани! 

Анти-ейдж крем 
за лице с алое вера 
50 мл

С 50% студено обработено алое вера, серицин, 
Витамини А, С, Е, UVA-UVB филтри! С мощен 
противобръчков и противостареещ ефект! С 
подхранващо и успокояващо действие. Кремът 
е с мека и копринена текстура, абсорбира 
се идеално, без да оставя омазняване. 
Представлява комплексно специфично 
третиране, богато на активни съставки, 
полезни за превенцията и третирането на 
бръчките и на следите от времето. Идеален и 
като основа за грим.

50 мл

Анти-ейдж серум 
за лице с алое вера
30 мл

Кадифен серум, немазен, лесно абсорбируем, 
който изравнява и прави блестяща и озарена 
кожата на лицето. Активни съставки: алое 
вера, 3 типа хиалуронова киселина, масло от 
гроздови семки, оризово масло. Природните 
съставки, които се съдържат във формулата, 
обединени в синергична смес с хиалуроновата 
киселина с диверсифицирано молекулно 
тегло, осигуряват комплексно действие срещу 
бръчките и следите на времето. 

АЛОЕ ВЕРА
Чудотворното 

растение!

 ТОП съставка

930
лв

ПРОМО цена:

9200840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Хидратиращо 
почистващо мляко 
с алое вера 200 мл

Деликатно мляко, на основата на 100% чисто 
алое вера, бадемово масло, растителен глицерин 
и бизаболол. Използвано всеки ден, премахва 
всяка следа от грим и замърсяване, без 
необходимост от изплакване, като оставя кожата 
мека и хидратирана. Алое вера, съдържащо се в 
големи количества (20%), хидратира, успокоява 
и възстановява кожата на лицето. Бадемовото 
масло и растителният глицерин придават мекота 
и подхранват. Бизабололът е натурален продукт, 
който се съдържа в цветовете на лайката, белия 
равнец и някои други растения. Въздейства 
изключително успокояващо върху кожата. Има 
бактерицидно и противовъзпалително действие. 
Ускорява процеса на регeнерация на кожата. 

Стара цена: 

1550
лв

С 40% студено обработено алое вера, глицерин, 
хидролизиран пшеничен протеин! Повдига, изпъва 
и хидратира! 
Алое вера стик, съдържащ високо количество 
алое вера (40%), е с ефективен лифтинг ефект 
за кожата около очите, като същевременно 
намалява тъмните кръгове около и торбичките 
под очите. Има  незабавен охлаждащ ефект. Алое 
вера, съдържащо се в голяма количество (40%) 
предпазва, овлажнява и успокоява зоната около 
очите. 

хидролизиран пшеничен протеин! Повдига, изпъва 
и хидратира! 
Алое вера стик, съдържащ високо количество 
алое вера (40%), е с ефективен лифтинг ефект 
за кожата около очите, като същевременно 
намалява тъмните кръгове около и торбичките 
под очите. Има  незабавен охлаждащ ефект. Алое 
вера, съдържащо се в голяма количество (40%) 
предпазва, овлажнява и успокоява зоната около 
очите. 

1860
лв

ПРОМО цена:

9201540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1240
лв

Алое вера лифтинг 
стик за кожата около 
очите - 5,5 мл

Стара цена: 

3100
лв

2765
лв

ПРОМО цена:

9201330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1185
лв

Стара цена: 

3950
лв

2515
лв

ПРОМО цена:

9201630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Стара цена: 

3590
лв

КОМПЛЕКТ 
АНТИ-ЕЙДЖ: 
крем за лице +
серум за лице

+

 -50% 
за комплекта

3770
лв

ПРОМО цена:

9201316код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3770
лв

Стара цена: 

7540
лв 19

АТРАКТИВНА 
комбинация

Освежаваща маска - почиства и 
подхранва кожата 1-2 пъти сед-
мично. Съдържа: алое вера (40%), 
зелена глина, масло от ядки на 
андироба, хиалуронова киселина, 
бадемово масло, сок от краставица, 
витамин Е. Не съдържа минерални 
и парафинни масла, силикони, 
парабени, PEG, оцветители, 
източници на формалдехид. 

Почистваща маска 
за лице с алое вера 
2 x 7,5 мл - 2 броя2 x 7,5 мл - 2 броя2 x 7,5 мл - 2 броя2 x 7,5 мл - 2 броя 630

лв

ПРОМО цена:

92101230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

Стара цена: 

900
лв



Dr.Sante Серия за коса 
с кокосово масло

Формулата на серията за коса се основава на ценните 
качества на натуралното кокосово масло. Неговите 
интензивни овлажняващи свойства възстановяват косата 
и я предпазват от изтъняване и увреждане. Кокосовото 
масло има антимикробни и противовъзпалителни свойства. 
Изключително богато е на антиоксиданти и мастни киселини, 
благдарение на които подобрява общия тонус и еластичността 
не само на косата, но и на кожата на главата. Продуктите от 
серията улесняват разресването на сухата коса, регенерират 
я и намаляват значително заплитането и чупенето на косъма. 

Хидратиращ шампоан за коса 
с кокосово масло 250 мл
Ефективно почиства и предпазва от увреждане 
косата, подхранва я в дълбочина и я предпазват от 
изтъняване и накъсване. Заздравява косъма и му 
придават блясък, мекота и еластичност. Не съдържа 
SLES, SLS, силикони и парабени.  

760
лв

ПРОМО цена:

8442020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

Хидратиращ балсам за коса 
с кокосово масло 200 мл
Хидратира, подхранва и възстановява суха и/
или увредена коса. Придава еластичност, блясък 
и улеснява разресването.  Не омазнява косата и е 
подходящ дори за много фина коса. Не съдържа 
парабени и минерални масла. 

760
лв

ПРОМО цена:

8442220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

Хидратираща маска за коса с кокосово 
масло 300 мл
Подобрява структурата на отслабената, 
увредена, прекомерно суха коса и осигурява 
нейното интензивно хидратиране. Придава 
на косата здрав вид. Придава еластичност, 
блясък и улеснява разресването.  Не съдържа 
парабени и минерални масла. 

760
лв

ПРОМО цена:

8442120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

Хидратиращ спрей за коса 
с кокосово масло 150 мл
Моментално придава блясък и осигурява лесно 
разресване. След нанасянето косата изглежда жизнена 
и пригладена. Нанася лесно и не омазнява косата. Не 
съдържа парабени и оцветители. Впръсква се върху 
чиста коса, влажна или суха от 15-20 см. Не се отмива. 

680
лв

ПРОМО цена:

8442320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

 ТОП съставка

Кокосово 
масло

Хидратиращо кокосово масло за коса 50 мл
Моментално попива и хидратира косата. Намалява 
чупливостта. Редовното използване на продукта 
подобрява ефективната регенерация при цъфтящи 
връхчета. Не съдържа парабени и минерални 
масла. Не се отмива.

1480
лв

ПРОМО цена:

8442420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

КОМПЛЕКТ Dr.Sante хидратираща серия с кокосово масло
5 продукта: шампоан, балсам, маска, спрей и серум 
с 40% намаление

3330
лв

ПРОМО цена:

844205код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2220
лв

Стара цена: 

5550
лв

 НОВО 

20

 -40% 
за комплекта

+
АТРАКТИВНА 

комбинация



1395
лв

ПРОМО цена:

9202830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Подхранва, хидратира и реструктурира 
ствола на косъма. Проучен и създаден за 
поддържане на тънката коса, която пада или 
се чупи, възстановява косъма. Ревитализира 
кожата и косата, подобрявайки функцията 
на луковицата. Активни съставки: алое вера, 
арганово масло, хидролизиран кератин, 
хидролизиран пшеничен протеин, екстракт 
от камелия, таурин, витаминен комплекс А, 
Е, С, Н, В5 и В6, зелен чай, червено грозде, 
хидролизиран соев протеин, пантенол и др. 

Стара цена: 

2990
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

9202930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Tricologica Подсилващ 
лосион против 
косопад 75 мл

Подхранва, хидратира и реструктурира 
ствола на косъма. Проучен и създаден за 
поддържане на тънката коса, която пада или 
се чупи, възстановява косъма. Ревитализира 
кожата и косата, подобрявайки функцията 
на луковицата. Активни съставки: алое вера, 
арганово масло, хидролизиран кератин, 
хидролизиран пшеничен протеин, екстракт от 
камелия, таурин, витаминен комплекс А, Е, С, 
Н, В5 и В6, зелен чай и др. 

косопад 75 мл

2490
лв

ПРОМО цена:

9202829код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2490
лв

КОМПЛЕКТ 
Tricologica
2 продукта: 
шампоан и лосион.

 -50% 
за комплекта

TRICOLOGICA с комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло и кератин)   

Подсилваща и реструктурираща 
серия за коса!

 ТОП съставка

+

Tricologica Подсилващ 
шампоан против 
косопад 
300 мл

Стара цена: 

1990
лв

Стара цена: 

4980
лв

520
лв

ПРОМО цена:

8614320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

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

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

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

Стара цена: 

650
лв

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

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

Шампоан против пърхот 
с цинк и бреза 350 мл

8610620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 86106240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%
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АТРАКТИВНА 
комбинация

Dr.Sante Серия за коса 
с кокосово масло

630
лв

ПРОМО цена:

8610220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Шампоан с коприва 
за нормална коса 350 мл
Екстрактът от коприва регулира мастните жлези, 
предотвратява косопада и се бори с пърхота. 
Пантенолът овлажнява и регенерира. Шампоанът 
подобрява микроциркулацията на скалпа, стимулира 
космените фоликули, осигурява на косата енергия, за 
да расте. При редовна употреба косата става здрава, 
добре хидратирана, гъвкава и блестяща.

Стара цена: 

790
лв 480

лв

ПРОМО цена:

8611320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Балсам с коприва за изтощена, чуплива и 
слаба коса 300 мл
Благодарение на активните съставки - хвощ, коприва, 
жълт кантарион, див кестен и червена боровинка, 
балсамът регенерира изтощената коса, укрепва крехката 
и чуплива коса, като я хидратира и подхранва. Подобрява 
работата на мастните жлези и космените фоликули.
Укрепва косата от корена до върха, предпазва от цъфтящи 
връхчета. При редовна употреба косата е по-здрава, 
гъвкава, пълна с енергия и по-лесна за разресване. 

Стара цена: 

600
лв
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Fresh Juice е серия подхранващи и хидратиращи 
душ гелове. При взимане на душ или вана 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: витамин В3 
и витамин 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

Регенериращ душ гел 
с авокадо и оризово 

мляко 500 мл

Тонизиращ душ гел 
с драконов плод и 

макадамия - 500 мл 

Освежаващ душ гел
с лимонова трева и 

ванилия - 500 мл

1 3
2

Душ-гел с карамел 
и круша - 500 мл

Душ-гел с карамел 

8

Овлажняващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв - 400 мл

8421330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30% 84213002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

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

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

Антицелулитен лосион за тяло 
със секрет от охлюв - 400 мл

8421630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1890
лв 1325

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

565
лв

За 1 брой 
-30% 84216002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3780
лв 1890

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1890
лв

За 2 броя 
-50%

Балсам за стъпала 250 мл

Освежава и възстановява уморените стъпала, 
благодарение на билките. Същевременно омеко-
тява кожата. Най-добър ефект се постига при 
масаж на стъпалата един или два пъти дневно.  
Активни съставки: масло от евкалипт, ментол, 
камфор, глицерин и уреа. Без парабени.

5130230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 695

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

295
лв

За 1 брой 
-30% 51302002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 990

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

990
лв

За 2 броя 
-50%

Крем за крака с алфа-хидрокси 
киселина и кедрово масло - 
при мазоли - 75 мл

Крем за крака с дъбова кора и 
жълтениче при лоша миризма 
и изпотяване - 100 мл

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

100 мл

Крем за крака с широколист 
живовляк и орехово масло - 

при напукване - 75 мл 
Омекотява,  регенерира  и  хидратира  
грубата  и  суха  кожа,  улеснява  отделя-
нето  на  мъртвите клетки. При редовна 
употреба мазолите и втвърдените 
участъци изтъняват и изчезват. 
Стъпалата стават меки и гладки.

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

Подпомага  естествената  защита  на  
кожата  към  бактериални  и  гъбични  
инфекции.  Намалява  прекомерното  
изпотяване,  предпазва  от  неприятната  
миризма  на  краката.

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

1

3 4

2
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765
лв

ПРОМО цена:

8631230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

Загряващо масажно масло - 200 мл 
Формула, разработена специално за загряване. 
Етеричните масла от черен пипер и канела 
подобряват микроциркулацията и премахват 
токсините от тялото. Маслото от черен пипер 
действа и като антиоксидант и помага за 
запазване на младостта на кожата. Също така 
облекчава мускулното напрежение. 

10 лв

360
лв

ПРОМО цена:
8660_20код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

090
лв

Стара цена: 

450
лв



 

Ексфолиант за тяло с арганово 
масло  и смокиня 300 мл

1135
лв

ПРОМО цена:

8632240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

755
лв

Съдържа натурални солни и захарни 
кристали. 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.

Стара цена: 

1890
лв

Интимен гел 
с алое вера - 200 мл

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

с алое вера - 200 мл 990
лв

ПРОМО цена:

9200540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

1650
лв

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

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

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

SHUYA 30 броя

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

SHUYA 10 броя 
Нощни дамски превръзки   
SHUYA 10 брояSHUYA 10 броя SHUYA 10 броя

1

SHUYA 10 брояSHUYA 10 броя

2

 ТОП продукти

Хигиена 
и грижа 

за цялото тяло! 

790
лв

ПРОМО цена:

3090_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

3090_40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

595
лв

ПРОМО цена:

950
лв

ПРОМО цена:

3090320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

3090340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

715
лв

ПРОМО цена:

23

945
лв

ПРОМО цена:

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

Стара цена: 

1350
лв



 

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.

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя
Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя
Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

Стара цена: 

1380
лв

броя 
на цената 

на един2 

С еквивалент на 30% сок алое вера! 
С деликатен вкус на мента! 97% натурални 
съставки за здрави зъби, защитени венци и 
свеж дъх! Не съдържа: захарин, флуор, SLS, 
алергени, парабени и глутен. С контролирана 
абразивност, не уврежда зъбния емайл. 
Клинично тествана. 

С еквивалент на 30% сок алое вера! 
С деликатен вкус на мента! 97% натурални 
съставки за здрави зъби, защитени венци и 
свеж дъх! Не съдържа: захарин, флуор, SLS, 
алергени, парабени и глутен. С контролирана 
абразивност, не уврежда зъбния емайл. 
Клинично тествана. 

735
лв

ПРОМО цена:

9202430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

1050
лв

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

Четка за зъби 
Nano Silver 

Четка за зъби 
Nano Silver 

Ефекти от нано среброто: 
мощно антибактериално действие, 

детоксикира, регенерира клетките и 
повишава имунитета.

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

подпомага при невралгия.

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

подпомага при невралгия.

Четка за зъби 
Nano Gold

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

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

0 1

Стара цена: 

890
лв

9012_40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

535
лв

ПРОМО цена:

710
лв

ПРОМО цена:
9012_20код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

180
лв

1045
лв

ПРОМО цена:

9205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

С „интелигентна“ естествена молекула, 
която прекъсва веригата на потта и 
предотвратява образуването на неприят-
на миризма. Успокояващите свойства 
на алоето правят продукта нежен 
освежител за мъже и жени. Не съдържа 
парабени, парафинни масла, SLS, SLES, 
алуминиев хлорид, газ и алкохол. С лек 
унисекс аромат, без алергени. 

Алое вера Део Стик 50 мл
Не оставя петна по дрехите!

Стара цена: 

1490
лв

 ТОП продукти

Хигиена 
и свежест! 

1115
лв

ПРОМО цена:

90150230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

90150002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

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

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

ROSE & HERBS - 2 брояROSE & HERBS - 2 брояROSE & HERBS - 2 броя
Стара цена: 

1590
лв

Urban Behaviour Parfums 
- Premium Collection For 
Men and Women - 100 ml

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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

дамски аромат мъжки аромат

Urban Behaviour Parfums 
- Premium Collection For 

дамски аромат мъжки аромат

- Premium Collection For 
Men and Women - 100 ml

мъжки аромат

- Premium Collection For 
Men and Women - 100 ml

дамски аромат мъжки ароматдамски ароматдамски ароматдамски ароматдамски аромат

2575
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _40код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1715
лв

Стара цена: 

4290
лв

UB Parfums 100 мл.
24

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

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



7910
лв

ПРОМО цена:

2004020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1980
лв

Стара цена: 

9890
лв

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

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

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

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

10 предимства на Dr.Silver:

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

Напълно безвреден!
Лесен за употреба!

изберете подходящ съд и налейте 
необходимото количество вода;

включете уреда, като натиснете и 
задържите на указаното място;

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

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

Употреба само в 4 лесни стъпки:

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

Уникалната сила на сребърните йони: 

2004040 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

5935
лв

ПРОМО цена:

3590
лв

ПРОМО цена:

2010120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

Намалява токсичността на въздуха; предпазва от вируси 
и бактерии; нормализира кръвното налягане; намалява 
вероятността от тромбообразуване; подобрява съня 
и премахва умората; елиминира стреса и повишава 
работоспособността; активира имунната система; 
повишава качеството на въздуха и забавя стареенетo.

Съживява кислорода 
във въздуха, 
който дишаме!

Стара цена: 

4490
лв

3190
лв

ПРОМО цена:

2007520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

Оксиметърът осигурява бърза и безболезнена проверка 
на здравния статус, като чрез него може да проследите 
нивата на кислород в кръвта и сърдечната честота (пулс). 
Помага за ранното откриване на здравословни усложнения 
и респираторни заболявания. Лесен и удобрен за употреба.

Стара цена: 

3990
лв

Артериалното кислородно насищане (SpO2) се отразява в процент, като нормалните нива на 
сатурация варират между 94-98%. Внимание: при измерени нива под 90% е задължително 
да се обърнете към вашия лекуващ лекар. Липсата на достатъчно кислород в кръвта 
причинава постоянни главоболия, задух, отпадналост, тревожност. Сатурацията влияе върху 
нормалното функциониране на вътрешните органи. Занижените нива биха могли да 
индикират и за редица заболявания, като някои е възможно да протичат безсимптомно:
• Грипни заболявания и вирусни инфекции, вкключително COVID-19;
• Развиваща се пневмония;
• Хроничен бронхит;
• Пневмоторакс;
• Астма;
• Анемия;

Антиалергенна UV прахосмукачка Volcano 

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

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

Научно сертифицирана 
UV почистваща технология 
с 99% доказана 
ефективност! 

8400
лв

ПРОМО цена:

2040020 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Елиминира опасните прахови акари, 
бактерии и вируси чрез специална 

ултравиолетова светлина. 

Мощност: 300 W

Стара цена: 

10500
лв

25

 НОВО 

Пулсов оксиметър 

• Хипоксия при хронична обструктивна 
белодробна болест;
• Белодробна фиброза или емфизем;
• Обструктивна сънна апнея, епилепсия 
и други.

Смята се, че следенето на сатурацията е важен 
знак, заедно с пулса и кръвното налягане. При 
пациенти с COVID-19 понякога се забелязват 
занижени нива на кислород, дори ако се чувстват 
добре. Важно е да се знае, че ниската сатурация 
може да бъде ранен предупредителен знак, че е 
необходима специализирана медицинска помощ. 
*Уредът работи с 2 алкални батерии ААА, 1,5V, те 
НЕ са включени в комплекта.



 

1270
лв

ПРОМО цена:

2611020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

Наколенка от мериносова вълна 
със сребро и магнити - 1 брой 

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

Стара цена: 

1590
лв

7190
лв

ПРОМО цена:

2610920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1800
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 облек-
чаване на хронични болки в тези зони. Доба-
вените магнитни ленти са разположени 
успоредно на гръбначния стълб и осигуряват 
благоприятен ефект, премахват умората и 
подобряват кръвообращението в областта на 
гърба. Той е идеално допълнение към зимни 
дрехи за хора с постоянно чувство на студ. 

магнити
Стара цена: 

8990
лв

1315
лв

ПРОМО цена:

2090540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

875
лв

Турмалинова превръзка 
за очи
Турмалинова превръзка 
за очи

Стара цена: 

2190
лв

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

 ТОП продукти

За комфорт и 
здраве на цялото 

семейство! 

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

15990
лв

ПРОМО цена:

2610220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4000
лв

Стара цена: 

19990
лв

Одеяло от 
мериносова вълна 
и памук140*200 см

26

4745
лв

ПРОМО цена:

2090650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4745
лв

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

Ортопедичен турмалинов 
колан 2 в 1 - 130 см

Стара цена: 

9490
лв

21 см

3750
лв

ПРОМО цена:

2610520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

940
лв2610520код 1:

Възглавница от 
мериносова вълна 
40 х 78 см

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

Стара цена: 

4690
лв

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



 

• 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

Дивият кестен притежава венотонич-
но, противовъзпалително, капиляро-
укрепващо и обезболяващо действие. 
Див кестен в комбинация с камфор, 
арника и розмарин подпомага 
възстановяването при навяхвания, 
натъртвания, болки в мускулите и 
ставите, отекли и подути крака. А в 
комбинация с ментола има охлаждащ 
ефект. 

Подарък 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.

Стара цена: 

10500
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 450

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

101450230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101450250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19  см
Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19  см 7695
лв

ПРОМО цена:

101444230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101444250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 509

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

11150930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11150950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

21 см
109

27

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1437230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1437250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 437

- 21,5 см
- 23 см

0
1 Стара цена: 

10990
лв



4495
лв

ПРОМО цена:

24434код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

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

ПОДАРЪК 
Резервна 

микрофибърна 
бърсалка

Стара цена: 

8990
лв

ЕКО МОП 
-50% отстъпка
+ ПОДАРЪК 

ПОДАРЪК 
на стойност     
      8.90 лв.

835
лв

ПРОМО цена:

2030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

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

Универсален 
почистващ камък 
BIONUR 300 g 

Стара цена: 

1190
лв

Течен перилен препарат 
за блестящо бяло пране 
BIONUR - 1500 мл

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

Стара цена: 

1350
лв

945
лв

ПРОМО цена:

2031630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

1100
лв

ПРОМО цена:

20451230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Кърпички Color Trap 2 in 1 
против оцветяване 
и при петна - 20 броя 
2 опаковки

Цветоулавящи кърпички - улавят 
частиците от замърсителите и 
оцветителите, преди те отново да 
попаднат върху другите текстилни 
изделия. Така нежеланите 
оцветявания и посивявания ефективно 
се предотвратяват. Подходящи за 
бяло и цветно пране, при всякакви 
температура и вид тъкани. Може и при 
ръчно пране! 

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

1950
лв

ПРОМО цена:

2043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1300
лв

Стара цена: 

3250
лв

 ТОП продукти

Екологични 
решения за 

поддържане на 
чистотата!

Стара цена: 

1580
лв
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Позволяват посудата, мивките, 
ваните, бидетата и другите подобни 
повърхности да се почистват идеално 
без изполване на препарати! Чудесно 
средство за почистване на кухненския 
плот и масата за хранене след всяка 
употреба - не задържат в себе си 
микроби и бактерии. 

Комплект 
универсални 
гъбки за дома - 
5 броя

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

975
лв

ПРОМО цена:

2510730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

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

1185
лв

ПРОМО цена:

2512230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

Стара цена: 

1695
лв

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

Универсална 
бамбукова кърпа 
8 слоя - 36 х 36 см

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

920
лв

ПРОМО цена:

2520620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Стара цена: 

1150
лв

Eкологичен препарат за съдове BIONUR 
със сапунено орехче 500 мл 

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

765
лв

ПРОМО цена:

2031230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

1610
лв

ПРОМО цена:

25101230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

25101002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1150
лв

ПРОМО цена:

Уникално тънкото влакно и специалния патентован метод на сплитане 
правят тези кърпи незаменим помощник на всички, които искат да 
почистват дома, автомобила и офиса си като професионалисти! 
Изключително ефикасни за почистване и полиране на стъклени и метални 
повърхности: прозорци, огледала, атомобили, витрини, маси, шкафове, 
кранове, батерии, кристални и стъклени сервизи, екрани на телевизори и 
друга техника. Повърхностите, избърсани с тези кърпи, ще се замърсяват по-
малко и по-бавно, тъй като  бактериите, акарите и другите микрооганизми 
са отстранени над 99, 2%! 

• Необходима Ви е само вода! 
• Без химикали! 
• Лесно и бързо! 
• Спестявате време и пари! 
• Високотехнологично корейско влакно!
• Отличен почистващ ефект!
• Не задържат неприятните миризми!
• Ултра-абсорбция!
• Бързо съхнещи!
• Лесно преносими!
• Препоръчват се за употреба 
от хора с алергии! 

• Съхранявате в най-добър вид 
Вашите мебели и предмети.
• Издържат стотици пранета, когато 
се използват и почистват правилно.
• Почистването с тези кърпи 
предпазва от алергии, поради 
намалената употреба на химикали 
и свойството на влакната да 
почистват, но не и да задържат 
микробите и бактериите. 
• Малките неща, които променят 
начина на почистване из основи! 

Предимства на кърпите от ултрамикрофибърно влакно 
Green Master®:

Професионална 
Кърпа за прозорец 
40 х 40 см - 2 броя 

Кърпа за прозорец 
40 х 40 см - 2 броя 

Кърпа за прозорец 
40 х 40 см - 2 броя 

Кърпа за прозорец 

 ТОП продукт

Стара цена: 

2300
лв

Почистване с усмивка - 
бързо, лесно и 

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

Балансиран Хранителен режим 
40-30-30

355
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

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

Стара цена: 

395
лв

кокос96

какао95

кокос96

йогурт

88 шам фъстък

89

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.

   

1795
лв

ПРОМО цена:

3101510код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

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

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

Стара цена: 

1995
лв

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

30

3590
лв

ПРОМО цена:

3058110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Оризов протеин на 
прах - натурален, 700 г

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

Стара цена: 

3990
лв

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

895
лв

ПРОМО цена:

3101110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Балансирани 
бисквити Enervit 
Protein Dark Cacao 
40-30-30, 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

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

2690
лв

ПРОМО цена:

3095110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Ostrovit Whey протеин 
ванилия, 700 г

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

Стара цена: 

2990
лв

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



18000
лв

ПРОМО цена:

2051220 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4500
лв

Стара цена: 

22500
лв

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

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

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

Еър Фрайър Jocca - черен

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

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

(за бутилки DAFI)
1 2

3 4

1800
лв

ПРОМО цена:

2324_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

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, 
гарантирано предпазва храните от 
разваляне като ги поддържа свежи, 
абсорбира излишната влага. 

Стара цена: 

4890
лв

Wellos 
Антибактериална 
кухненска дъска 
за рязане

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

Изключително здрави и удобни 

3

1795
лв

ПРОМО цена:

2080_40код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Стара цена: 

2990
лв

840
лв

ПРОМО цена:

2300120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв 1030

лв

ПРОМО цена:

2300320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Стара цена: 

1290
лв

за рязане 29
2

31

Филтър Unimax 
За кана AstraЗа кана Atria 

хлорни съединения; тежки 

нефтопродукти; неприятни 

твърдост на водата; пясък, 

Стара цена: 

1050
лв



За контакти:
GM 01/21

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

Промоционалните предложения важат от 16.01. до 14.02.2021 или до изчерпване на количествата!32

Легендарно качество от ГЕРМАНИЯ

 ТОП продукти

Сигурна функция за готвено с пара под ниско налягане: Изходният клапан е 
предназначен за равномерно и постоянно изпускане на парата. Тя се освобождава 
настрани. Спестявате до 70% от енергията и до 50% от времето, сравнено с 
традиционните тенджери.
Функционален капак с ниско налягане: възможно е незабавно отваряне по време 
на готвене; позволява спонтанно подправяне.
Лесно и интуитивно за използване: Заключването и отключването на капака става 
лесно със завъртане. Функционално готвене с максимален контрол, благодарение на 
стъкления капак. 
Здравословно хранене: Ценните витамини и хранителни вещества се запазват. 
Дръжките с неплъзгащи се силиконови протектори предотвратяват изгаряния. 

Кухненски аксесоари - 9 части

Тези аксесоари са лесни за използване, 
имат удобни ергономични дръжки, 
които не се плъзгат в ръцете. Няма 
повече петна от сос върху работния 
ви плот, благодарение на малкото 
полезно краче на дръжката, за да се 
избегне директен контакт с плота.

5590
лв

ПРОМО цена:

2258120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1400
лв

Стара цена: 

6990
лв

Предназначени за готвене и сервиране 
на храни (супи, месо, кюфтета, спаге-
ти, салата, десерти и т.н.). Когато 
ги използвате, няма да повредят/
надраскат повърхността на Вашия съд. 

Произведени са от висококачествена 
хранителна пластмаса. Материалът не 
абсорбира миризми и може лесно да 
се почисти.

Комплектът съдържа: 
1 черпак за супа, 32 см х 9.8 см
1 шпатула за риба, 33 см х 8 см
1 лъжица за сервиране с 8 отвора, 32 см х 6.5 см
1 лъжица за сервиране на спагети, 31.5 см х 6.3 см
1 лъжица за сервиране, 32 см х 6.5 см
1 шпатула, 32 см х 3.5 см
1 шпатула за сервиране на торти и сладкиши, 
34 см х 11.5 см
1 бъркалка, 30.5 см х 6 см
1 лъжица за сервиране на сос, 27.5 см х 7.5 см

В него можете да 
приготвяте всички Ваши 
любими семейни ястия 
– напълно диетично, 
без пържене, без 
мазнини. Предназначен 
за печене и готвене и на 
яхнии. Неговият обем 
позволява да нахраните 
едно средно семейство. 
Не съдържа PFOA. 

В него можете да 
приготвяте всички Ваши 
любими семейни ястия 
– напълно диетично, 
без пържене, без 
мазнини. Предназначен 
за печене и готвене и на 
яхнии. Неговият обем 
позволява да нахраните 
едно средно семейство. 

Дълбок тиган за готвене (Ø 24 см)  

7990
лв

ПРОМО цена:

2256120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2000
лв

Стара цена: 

9990
лв

7670
лв

ПРОМО цена:

2250320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1920
лв

Тиган за 
палачинки 
(Ø 25 см) 

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

Стара цена: 

9590
лв

12790
лв

ПРОМО цена:

2250220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3200
лв

Барбекю-тиган XXL 
със стъклен капак

С помощта на този широк 
тиган могат да се приготвят 
едновременно големи коли-
чества пържоли, шишчета, 
шницели, риба, зеленчуци и др. 
Незалепващото и незагарящо 
дъно ще Ви позволи да 
приготвите всичко това без 
никаква мазнина. 

Барбекю-тиган XXL 
със стъклен капак

Стара цена: 

15990
лв

размер: 35 х 24 см
обем: около 2,8 л

Комплектът включва: 
1 тенджера, Ø 24 см, h: 11.5 см, v: 4.5 л
1 тенджера, Ø 20 см, h: 9.5 см, v: 2.6 л
1 тиган, Ø 24 см, h: 6.0 см, v: 2.2 л 
1 тиган, Ø 20 см, h: 4.1 см, v: 1.0 л
3 стъклени капака,  Ø 18 см, Ø 20 см, 
Ø 24 см
1 касерола, Ø 18 см, h: 9.3 см, v: 2.0 л

Комплект кухненски съдове от 8 части

39190
лв

ПРОМО цена:

2257320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

9800
лв

Стара цена: 

48990
лв

Голям комплект съдове, 
за гурме любителите 
и любителите на 
домашната храна. Дава 
възможност за приготвя-
нето на няколко ястия 
едновременно. В тендже-
рата или касеролата, 
яденето се задушава и 
става особено крехко. 
Поради по-голямата 
плътност и равномерното 
разпределяне на топли-
ната, необходимата за 
готвене температура не 
идва само от дъното, но 
и от страните на съда.Не 
съдържат PFOA. 

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

25590
лв

ПРОМО цена:

2257020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6400
лв

Стара цена: 

31990
лв

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

Здравословно 
и забавно 

приготвяне на 
храната!


