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

Каталог 2019 и за всяка отделна 
поръчка за поне ...

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

Промоционална кампания 
15.02. - 13.03.2020            

С НЕЖНИ 
УСМИВКИ!

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.
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Dr.Nature 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:

Dr.Nature Гроздово семе + Витамин С - 60 капсули

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

1195
лв

ПРОМО цена:

3009020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

3009040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт Мощно антиоксидантно действие 
и силен имунитет!

• Подобрява кръвообращението;
• Заздравява кръвоносните съдове;
• Предпазва от инсулт и инфаркт;
• Предотватява образуването на разширени вени и облекчава симптомите при венозна недостатъчност;
• Действа противовъзпалително;
• Регулира стойностите на холестерола и кръвното налягане;
• Повишава имунитета и защитните сили на организма;
• Подобрява състоянието на кожата;
• Дава енергия и тонус на организма;
• Подобрява паметта и когнитивните функции;
• Подобрява състоянието при чувство за студени крайници;
• Ускорява възстановяването след заболявания;
• Елиминира излишните токсини от организма.

Гроздовото семе още от хилядолетия се използва заради своите полезни свойства. То е концентриран източник на биологично-активни полифеноли, 
които имат доказанo мощни антиоксидантни свойства. В най-голяма степен, в гроздовото семе се съдържат проантоцианидини, които притежават 
изключително съдоразширяващо и капиляростабилизиращо действие. По този начин те подпомагат работата на сърдечно-съдовата система, 

Стара цена: 

1695
лв

 НОВО 

Бялата върба представлява дървесен вид, който принадлежи към семейството на Върбови. Върбовата кора се 
използва още от древността, заради своите полезни свойства върху организма. Положителните ефекти се дължат на 
салицинът, който е основният активен компонент в кората на бялата върба. След като се метаболизира в организма, 
салицинът се превръща в салицилова киселина. Салициловата киселина има свойството да подпомага нормалната 
функция на сърдечно-съдовата система, като допринася за нормални показатели на кръвосъсирване. Приемът на 
салицилова киселина е изключително подходящ при хора със сърдечно-съдови заболявания, тъй като намалява 
риска от разивитие на инсулт и инфакрт. Освен това, салициловата киселина допринася и за нормална функция 
на мускулите, като спомага възстановяването след физически натоварвания. Д-р Нейчър Кора от бяла върба е 
подходящ за прием през студените месеци и сезон на чести простуди, тъй като спомага за намаляване на високата 
температура и повишава имунитета. Екстрактът от кората на бяла върба е богат и на други биологично-активни 
вещества (флавоноиди, фенолни гликозиди, танини), които допълват противовъзпалителният и антиоксидантен 
ефект.   

Натуралният салицин в Д-р Нейчър Кора от бяла върба притежава редица важни ползи за организма, 
като:
• 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. 

 ТОП продукт

Всяка капсула съдържа: 
Екстакт от кора на бяла върба 

(15% салицин) - 400 mg.

Д-р Нейчър Гроздово семе съдържа мощна комбинация от гроздово семе и Витамин C, която:

действат противовъзпалително и намаляват риска от развитите на инсулт и инфаркт. 
Антиоксидантният потенциал на гроздовото семе е 20 пъти по-силен от Витамин C. 

Стара цена: 

1495
лв

 НОВО 



3395
лв

ПРОМО цена:

3043730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1455
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

3

Природни продукти - 
основата на здравето!

Истинският приятел на сърцето и сърдечно-
съдовата система!

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

Dr. Nature Листа 
от бамбук - 42 гр.                     

Екстрактът от листа на Бамбук представлява 
поли-компонентен комплекс от синергично 
действащи вещества с мощен антиоксидантен 
ефект, с висока концентрация на флавони. 
Дългогодишни изледвания доказват, че 
приемът му ефективно подпомага при 
хипертония, хиперлипидемия, коронарни 
заболявания, нарушени сърдечни 
съкращения, нарушения в мозъчното 
кръвообращение. Наред с това:
• Регулира нивата на липидите; 
• Ефективно неутрализира свободн. 
радикали;

 ТОП продукт

• Активира ендогенната антиоксидантна активност на организма и 
предпазва клетъчните мембрани и биологични структури;
• Разширява и укрепва стените на съдовете, препятства 
атеросклерозата;
• Подобрява силата на сърдечните съкращения;
• Подобрява микроциркулацията, препятства тромбообразуването и 
сгъстяването на кръвта;
• Подкрепя възстановяването и активността на простатната жлеза;
• Подобрява храносмилането;
• Укрепва косата, ноктите, кожата; 
Подпомага: детоксикацията; пречистването на кръвта; алкализи-
рането на организма; при недостиг на кислород в кръвта; при проблеми 
с уринирането  и натрупването на пикочна киселина.

• Активира ендогенната антиоксидантна активност на организма и 

2795
лв

ПРОМО цена:

3008030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

3008050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

3990
лв

Green Detox - 
90 капсули 2095

лв

ПРОМО цена:

3008130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

100% натурален пречистен бентонит
Детоксикация и виталност!

• Мощна и ефективна детоксикация - очиства от 
токсини, тежки метали, метаболитни отпадъци;
• Алкализира организма;
• Ефективен при оксидативен стрес;
• Подпомага храносмилателните функции 
- ефективен при рефлукс, повишена 
киселинност, запек;
• Подпомага при нарушен минерален обмен;
• Подкрепа при алергии, екземи, кожни 
проблеми;
• Подобрява имунитета и съпротивителните  
сили на организма.

Бентонитът (монтморилонит) е природна глина с мощен детокси-
киращ ефект. Произходът и е вулканичен, а наименованието идва от 
района с най-големи залежи в света - Форт Бентън, Уайоминг. Ефективно 
подкрепя функциите на храносмилателната система, поддържането на 
оптимален минерален баланс и усвояването на полезните храни-телни 
вещества. Подпомага насищането на клетките с кислород. Неутра-лизира 
редица патогенни бактерии в храносмилателния тракт, като същевре-
менно подпомага функциите и акитвността на полезната микрофлора.

Dr. Nature препоръчва за:

3008150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

4055
лв

ПРОМО цена:

3046630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3046650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега - 3 
рибено масло 
400 капсули

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

400 капсули
Стара цена: 

5790
лв

5295
лв

ПРОМО цена:

3045050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5295
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло 
от облепиха  
100 капсули

Стара цена: 

10590
лв

3043750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2425
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт



2730
лв

ПРОМО цена:

3041040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1820
лв

Калций + Магнезий 
400 таблетки

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

400 таблетки
Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4550
лв

4

825
лв

ПРОМО цена:

30707230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

В комплекс + 
Витамин С 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва при:
отпадналост и умора; дисбаланс на нервната 
система; дефицит на витамини В; лющене 
на кожата, косопад, чупливи кости;  при 
небалансирано хранене; за възрастни хора 
и за подложени на повишен психически и 
физически стрес. 

Стара цена: 

1180
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3042030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

3042050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Витамин C 
с удължено 
освобождаване 
120 таблетки

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

Стара цена: 

2890
лв

1050
лв

ПРОМО цена:

30746002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1050
лв

Витамин С 
+ облепиха 
30 капсули - 2 броя

Vitar препоръчва при: 
Отслабен имунитет, простуда, чести боледу-
вания, 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: 

2100
лв

броя 
на цената 

на един2 

4650
лв

ПРОМО цена:

3047240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3100
лв

Ацерола капсули 
300 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Плодът с най-висока концентрация на 
естествен витамин С!

Стара цена: 

7750
лв

1385
лв

ПРОМО цена:

30747230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Селен + цинк 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва при: 
Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.

защита от свободните радикали и оксидативен 
стрес; чести инфекции; проблеми с щито-
видната жлеза; проблеми със сърдечно-
съдовата система; дерматологични пробле-
ми; проблеми с черния дроб; психически 
натоварвания.

Стара цена: 

1980
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

3021330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

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

Желязо с Витамин С 
и фолиева киселина 
60 капсули

Стара цена: 

1990
лв

1720
лв

ПРОМО цена:

3093220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Магнезий, Цинк и 
Витамин В6 (MgZB) 
90 таблетки

умора, отпадналост; мускулни крампи и 
схващания; физически и психически нато-
варвания; проблеми с нервната система; 
нарушен сън, проблеми с кожата, костите, 
косата; подкрепя функциите на сърдечно-
съдовата и имунната системи.

OstroVit препоръчва при: Стара цена: 

2150
лв

30747002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:



Най-добрата защита!

875
лв

ПРОМО цена:

3071730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

понижен имунитет; обща умора и отпадналост;
загуба на енергия; витаминен дефицит; възста-
новяване след заболяване; при физически и 
умствени натоварвания. 
Комплексна формула с 23 витамина и 
минерала, съобразени с потребностите на 
организма. Възстановява витаминния и 
минерален баланс, стимулира активността на 
имунната система, тонизира организма.

Мулти Форте 
20 разтворими 
таблетки

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1250
лв

Специална мултивитаминна формула за 
здраве, енергия и имунитет!

2660
лв

ПРОМО цена:

3044330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1140
лв

3044350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1900
лв

ПРОМО цена:

недостиг на витамини и минерали - за 
ежедневна употреба; след прекарано леко или 
тежко заболяване; за защита от свободните 
радикали; за изграждане на добър имунитет; 
при нерационално хранене; при физическо или 
емоционално изтощение.

Мултивитамини и 
минерали A - Z 
150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

3800
лв

1715
лв

ПРОМО цена:

3024430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

735
лв

Equilibra препоръчва при: 
болно и възпалено гърло и нос; 
бронхити; 
ангини; 
кашлица; 
възпаления и инфекции на 
горните дихателни пътища.

Спрей с прополис
20  мл

Стара цена: 

2450
лв

ИМУНОЗАЩИТА  Ехинацея + Витамин С 
20 разтворими таблетки
Equilibra препоръчва при: 
намален имунитет; вирусни инфекции;
простуда, настинки; възпалителни заболявания на дихателните 
пътища;
защита от оксидативен стрес.
Съдържа: витмин С, цинк, екстракт от ехиацея.

3029120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 1110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

280
лв

За 1 брой 
-20% 30291240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1110
лв

За 2 броя 
-40%

2695
лв

ПРОМО цена:

3043640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Пастили с лечебна 
ружа и евкалипт  
90 пастили

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

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

Ехинацея - 10 сашета
разтворима напитка 
Гореща напитка при настинки и грип! 
С вкус на къпина!

Съдържа ехинацея, ацерола, витамин С и 
цинк.

3072120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

800
лв 640

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 30721230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1120

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

480
лв

За 2 броя 
-30%
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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.

3074920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

890
лв 710

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

180
лв

За 1 брой 
-20% 30749230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1780
лв 1245

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

535
лв

За 2 броя 
-30%



1190
лв

ПРОМО цена:

30116002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1190
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 - 2 бр.50 мл капки - 2 бр.

За имунитет, енергия и памет! Стара цена: 

2380
лв

броя 
на цената 

на един2 

1815
лв

ПРОМО цена:

3060130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Ашваганда 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
хронична умора; стрес и нервно изтощение; 
намалена работоспособност; тежки физически 
и умствени натоварвания; чести инфекции 
и боледуване; възстановяване след химио-
терапия; повишени нива на холестерола и 
кръвната захар; нарушено либидо; промяна 
в условията на живот; отслабена памет и 
концентрация; тревожност; слабост.

Стара цена: 

2590
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

3040830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3040850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

проблеми с кръвното налягане; проблеми 
с нивата на кръвната захар и холестерола; 
атеросклероза и плаки по стените на 
кръвоносните съдове; намален имунитет; 
смущения в храносмилането; вирусни, бакте-
риални и гъбични инфекции; дихателни 
проблеми.

Чесън 
180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2990
лв

3080
лв

ПРОМО цена:

3092620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

770
лв

OstroVit препоръчва при: 

Астаксантинът е част от групата на каротеноидите и се получава от някои видове 
водорасли, скариди, крил и др. Именно астаксантинът придава розовия цвят на 
скаридите. Антиоксидантната му активност е изключително висока – днес се смята 
за един от най-мощните антиоксиданти, познати на човека, като наред с това е един 
от малкото, способни да достигнат до всяка човешка клетка, в това число успешно 
преминава през кръвно-мозъчната бариера, недостъпна за голяма част от другите 
антиоксиданти и активни вещества. Благодарение на това, приемът на астаксантин 
предоставя изключителна защита и подкрепа на мозъка, очите, нервната система. 
Наред с това оказва мощно противовъзпалително действие, забавя процесите на 
стареене на клетъчно ниво, подкрепя имунитета, намалява нивата на холестерола, 
стабилизира сърдечно-съдовата система и кръвното налягане, подпомага функциите 
на стомаха.

Астаксантин - 90 капсули Стара цена: 

3850
лв

Всяка капсула съдържа: 
натурално астаксантиново масло(5%) - 
12mg, витамин Е - 8.20 mg α – TE.  
Употреба: 1 капсула дневно. 

за защита от разрушителното действие на 
свободните радикали; 
натоварване и преумора на очите; 
намалено зрение и зрителна острота; 
предпазва от катаракта и макулна дегенерация; 
възстановяване след операции. 

3955
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1695
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2825
лв

ПРОМО цена:

Масло от черен кимион 
+ витамини и мастни 
киселини 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

В Черното семе има лек за всичко, 
освен смъртта!Стара цена: 

5650
лв

5515
лв

ПРОМО цена:

3043340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3675
лв

Спирулина Актив 3 
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.
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4545
лв

ПРОМО цена:

3081130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1945
лв

Dr. Nature препоръчва за подпомагане 
при: вирусни и бактериални инфекции; диабет; 
регулиране на кръвното налягане; хепатит; 
тумори; кисти; безплодие; менструални болки, 
запушени маточни тръби; артрит и ставни 
болки; остеопороза и фрактура на костите; 
при проблеми на черния дроб, бъбреците, 
пикочния мехур, дебелото черво; астма; 
синузит; кашлица; катар; бронхит; мигрена и 
главоболие; депресия;  болести на простатата;  
изгаряния.

Dr.Nature 
Нони сок от Таити  
946 мл

Стара цена: 

6490
лв

3590
лв

ПРОМО цена:

3080020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

3080040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2695
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

4490
лв

Алое вера
гел 946 мл

Гел от сърцевината на листата на Aloe Vera 
Barbadensis - 98%

Здрави и пълни 
с енергия! 4050

лв

ПРОМО цена:

3047840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Гуарана 
250 таблетки

тежки физически и психически натоварвания; 
умора, отпадналост; усилен умствен труд; 
липса на концентрация; забавен метаболизъм. 
Екстрактът от Гуарана съдържа много 
ксантити, сред които и кофеин, теобромин 
и теофилин. Повишава общия физически и 
психически тонус, подпомага преодоляването 
на умората и отпадналостта. 
Съдържа гуарана, витамин С и магнезий.

Стара цена: 

6750
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

3023130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Жен-шен плюс 
60 капсули

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

Стара цена: 

1990
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

3070340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
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

1155
лв

ПРОМО цена:

3073730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

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

Енергийна сила 
12 сашета

Стара цена: 

1650
лв

Vitar препоръчва при: 

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
Гурме кафе с коноп                        
                                  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.

Основните ефекти на CBD:
Стара цена: 

3990
лв
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Медицински гъби - източни 
тайни за добро здраве!

3030920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30309240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40% 3031320код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30313240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Dr.Nature препоръчва при: 
нарушения в храносмилането, стомашна язва, 
стомашен рак, рак на белите дробове, гърдата 
и матката,  диабет, всякакъв туморен растеж, 
грип, артрит, гъбички и кожни заболявания. 
Помага  при хипертония, нормализира сърдеч-
ния ритъм, облекчава отоци, понижава стреса.

Чага (Chaga), 60 капсули х 555мг

3031920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30319240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

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

диабет I и II тип; атеросклероза и проблем 
с оросяването; лошо храносмилане и 
нарушена микрофлора; хемороиди, 
възпаления; инфаркт и проблеми на 
кръвоносните съдове и сърдечния ритъм; 

3030320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30303240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

Рейши плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
нарушени функции на имунната система и 
съпътстваща терапия при болни от рак и при 
заболявания предизвикани от радиация; 
нарушени адаптационни способности на 
организма, хронична умора, слаби нерви, 
страх, безпокойство, нарушен сън и др; 
подпомага всички тъкани, органи и системи 
в организма, както и при остри и хронични и 
дегенеративни заболявания и др.
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Dr.Nature препоръчва при: 
съпътстваща терапия на раково болни; 
намалява страничните ефекти от химио- 
и лъчетерапия; помага при автоимунни 
заболявания;  при проблеми на стомашно-
чревния тракт; за подобряване при 
проблеми на дихателна система, пикочо-
половата система, диабет, високо кръвно 
налягане, сърце; при хронична умора, 
изтощение, отпадналост и др. 

Aгарикус блазей - 60 капсули

3031120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30311240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Гъбата на безсмъртието! 
Съдържание на полизахариди > 30%

Действа адаптогенно, антиоксидантно, иму-
номодулиращо, противовъзпалително, проти-
вовирусно.



3775
лв

ПРОМО цена:

3049840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

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

ГЛОГ плюс 
240 капсули

Стара цена: 

6290
лв

опаковка за 
60 дни 

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
лв1815

лв

ПРОМО цена:

3011330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

ЦБ За кръвоносната 
система - 250 мл 

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

Стара цена: 

2590
лв

1945
лв

ПРОМО цена:

30735230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
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. 
Съдържа: канадска червена боровинка, мечо 
грозде, бяла бреза.

МАКСИ 
Червена боровинка 
30 капсули - 2 броя

Стара цена: 

2780
лв

1615
лв

ПРОМО цена:

3024940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Уринеле 
12 сашета

Стара цена: 

2690
лв

Край на цистита! Разтворима формула с 
максимален ефект! 

Всяко саше съдържа: 
червена боровинка - 60 mg, в това число 
проантоцианидини - 18 mg; D-маноза - 
100 mg.
Начин на употреба: 
1-2 сашета дневно, приети директно или 
разтворени в малко вода. 

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.

40 капсули

Стара цена: 

2790
лв

За добър контрол на кръвната захар!

3450
лв

ПРОМО цена:

3042440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2300
лв

Канела с хром и 
цинк - 180 капсули

диабет II тип; забавен метаболизъм; повишено 
съдържание на мазнини в кръвта; повишен 
холестерол; натравяния; нездравословно 
хранене; стресов начин на живот; липса 
на движение; борба с наднормено тегло; 
простудни и грипни заболявания - антисептик.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5750
лв

Кръвоносна и отделителна 
системи - в баланс!
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Съдържа: екстракт от листа и цвят на глог, 
екстракт от плодове на глог, желязо и фолиева 
киселина.



1785
лв

ПРОМО цена:

3045930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

Произведени са по традиционни рецепти с 
внимателно подбрани съставки. Наличието 
на вит. А, С и Е - най-мощните антиоксиданти, 
е предпоставка за подсилване на имунната 
система. Куркумата също е естествен 
антиоксидант, има противовъзпалително 
действие.

Плодови бонбони 
с вит. А, C и E за деца, 
без захар - 170 грама без захар - 170 грама 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2550
лв

1350
лв

ПРОМО цена:

3007220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

3007250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1690
лв

Коластра с 
мултивитамини 
45 таблетки за 
смучене 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.

2320
лв

ПРОМО цена:

30359220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

580
лв

Pharm LAB препоръчва при: 
по време и след менопауза; хормонален 
дисбаланс; горещи вълни; нервност, 
раздразнителност; нарушен сън; остеопороза.

Клима стоп 
30 таблетки 
2 броя

Стара цена: 

2900
лв

Съдържа: магнезий, екстракт от маточина, 
екстракт от соя(40% флавоноиди), витамин С, 
витамин В6, витамин В1.

30359002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1450
лв

ПРОМО цена:

1450
лв

ПРОМО цена:

30366002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1450
лв

Авенеа 
6 таблетки - 2 броя

намалена сексуална активност при жени; 
фригидност; загуба на сексуално желание; 
менопауза.Подпомага сексуалните функции, 
действа като естествен афродизиак. Засилва 
сексуалното удоволствие, повишава 
чувствителността, възстановява сексуалното 
желание особено преди, по време и след 
менопауза. 

Pharm LAB  препоръчва при: Стара цена: 

2900
лв

броя 
на цената 

на един2 

5145
лв

ПРОМО цена:

3050750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

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

Изофлавони 
от червена детелина 
90 капсули

Стара цена: 

10290
лв

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

пантотенова киселина.

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

1600
лв

ПРОМО цена:

3061830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

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

Стара цена: 

2290
лв

Трибулус (Gokhshur) 
(бабини зъби)
40 капсули 

Проферт - 60 таблетки
Pharm LAB препоръчва при: проблеми с 
мъжката фертилност;  намалено количество 
на сперматозоидите; намалена подвижност 
на сперматозоидите; сексуална дисфункция.

Проферт - 60 таблетки
Pharm LAB препоръчва при: 
мъжката фертилност;  намалено количество 
на сперматозоидите; намалена подвижност 
на сперматозоидите; сексуална дисфункция.
Проферт представлява съвременна, 
научно обоснована формула за подкрепа 
на фертилността и репродуктивното 

2155
лв

ПРОМО цена:

3021240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Equilibra препоръчва при: 

Топ простата 
40 капсули

доброкачествена хиперплазия (уголемяване) 
на простатната жлеза; простатит, аденома; 
често, затруднено и непълно уриниране; 
възпалителни процеси в уринарния тракт; 
нарушени сексуални функции.
Съдържа: масло от тиквено семе, сао-
палмето, червена боровинка, витамин Е, цинк.

Стара цена: 

3590
лв

3036230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1890
лв 1325

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

565
лв

За 1 брой 
-30% 30362002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3780
лв 1890

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1890
лв

За 2 броя 
-50%

здраве при мъжа. Осигурява подкрепа и подпомага увеличаването на 
сперматозоидите, тяхното качество и подвижност.
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1745
лв

ПРОМО цена:

3061530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Неврокеър 
(Nervocare)
40 капсули

нервност; тревожност и безпокойство; 
раздразнителност; стрес; психическа и 
умствена умора; нарушен и непълноценен 
сън; нарушена концентрация. Релаксирайки 
нервната система, предпазва от заболявания 
на сърдечно-съдовата, храносмилателната 
системи и кожата. 

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2490
лв

Здрави и 
усмихнати!

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 1470

лв

ПРОМО цена:

3023730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

630
лв

Мелатонин 
75 таблетки

Equilibra препоръчва при: 
проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
психическо натоварване;
стрес. 
Съдържа: мелатонин - 1 mg.

Стара цена: 

2100
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 

STUDENT - 30 таблетки
Pharm LAB препоръчва по време на 
активна мозъчна дейност или учене, при 
усещане за умора, изтощение и преумора 
от работа (ментална), както и при 
намалена способност за концентриране и 
използване на менталните фукнции. 
Съдържа: DHEA (дехидроепиандростерон), 
магнезий, EPA (eйкозапентаенова киселина), 
кофеин, пантотенова киселина (витамин В5).

2690
лв

ПРОМО цена:

30071002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2690
лв

Dr. Nature Когнисел 
20 капсули - 2 броя

когнитивни, сензорни и двигателни невроло-
гични заболявания; нарушения на мозъчното 
кръвообращение (хронична мозъчно-съдова 
болест); проблеми с паметта, свързани с 
възрастта; възстановяване след мозъчни 
травми. Съдържа цитиколин, екстракт от 
гинко билоба; витамини B1, B5 /Пантотенова 
киселина/, B6, B12, цинк, селен.

Dr.Nature препоръчва при: 

20 капсули - 2 броя

Стара цена: 

5380
лв

броя 
на цената 

на един2 

870
лв

ПРОМО цена:

3036120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Алерин 
15 таблетки

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

Стара цена: 

1090
лв

3037620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20% 30376240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%
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1575
лв

ПРОМО цена:

3024230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Лактик ферментс - 
пробиотик
+ пребиотик - 10 сашета

Еquilibra препоръчва при: 
нарушена микрофлора в храносмилателния 
тракт; понижен имунитет; възстановяване след 
антибиотично лечение; хранителен дисбаланс; 
хранителни алергии; диети; храносмилателни 
разстройства; стомашни неразположения; 
гнилостни процеси в червата; дисбактериоза; 
стрес.

Стара цена: 

2250
лв

С усмивка за 
храносмила-

телната 
система!

1735
лв

ПРОМО цена:

3061640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Куркума (Curcumin) 
40 капсули

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

Стара цена: 

2890
лв

1045
лв

ПРОМО цена:

3071430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

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

Метеор СТОП 
16 сашета

Стара цена: 

1490
лв

2590
лв

ПРОМО цена:

30108002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За храносмила-
телната система 
250 мл - 2 броя
телната система 
250 мл - 2 броя

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

250 мл - 2 броя
Стара цена: 

5180
лв

броя 
на цената 

на един2 

2370
лв

ПРОМО цена:

3022840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1580
лв

Equilibra препоръчва при: 
нередовен стомах; запек; нарушена функция 
на червата и храносмилателната система; 
затруднена перисталтика; повишени нива 
на холестерола и триглециридите; особено 
подходящ за обща детоксикация и пречистване 
на храносмилателната система. 

13 билки с фибри 
100 таблетки

Стара цена: 

3950
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30270002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Пречистващ чай  
15 филтър 
пакетчета - 2 броя

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

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 
3007430код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1895
лв 1325

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

570
лв

За 1 брой 
-30% 30074002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3790
лв 1895

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1895
лв

За 2 броя 
-50%

САНИЛАКС Dr.Nature - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 
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920
лв

ПРОМО цена:

3050220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

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

рH-Показател за здраве! 
Измери своето pH и вземи мерки! 

С помощта на рН лентите можете бързо 
да проверявате киселинността на урината 
и при необходимост да вземате мерки 
за начина си на хранене или прием 
на специалните продукти на Green 
Master за повишаване на алкалността. 

Стара цена: 

1150
лв

2550
лв

ПРОМО цена:

3050140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1700
лв

Минесан на прах 
200 г    

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). 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

4250
лв

За здравословен киселинно-алкален 
баланс в организма!

1590
лв

ПРОМО цена:

3011820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3011850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

ПАРАЗИТОЦИД 
100 мл100 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
детоксикация на организма; елиминиране вредните ефекти 
от наличието на паразити в организма; като съпътстващо 
въздействие при болни от рак; понижен имунитет и тежки 
заболявания; възстановяване дейността на храносмилателната 
система; за подобряване ефекта от употреба на VOLCANO Zapper. 
Съдържа екстракти от морски пелин, орех, карамфил, котешка 
стъпка, магарешки бодил.

За живот 
без 

паразити!!!

Стара цена: 

1990
лв

3535
лв

ПРОМО цена:

3052040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2355
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми с храносмилането и 
стомаха;
подуване, газове;
нарушена обмяна на мазнините;
проблеми с черния дроб и 
жлъчката;
атеросклероза.

Артишок
150 капсули

Стара цена: 

5890
лв

1425
лв

ПРОМО цена:

30712220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Чист черен дроб 
30 таблетки - 2 бр.

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

Стара цена: 

1780
лв

30712002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

1575
лв

ПРОМО цена:

3060830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

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: Стара цена: 

2250
лв

№1 продукт за черния дроб в Аюрведа

1675
лв

ПРОМО цена:

3079330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

3079350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

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

Фаст Дрена 
500 мл

Стара цена: 

2390
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

3074840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Дрена Форте Плюс 
60 капсули

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

Vitar препоръчва при: 

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

Стара цена: 

3590
лв
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1195
лв

ПРОМО цена:

3005660код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Колаген актив терапи 
20 сашета + 4 сашета ПОДАРЪК 

Съдържа патентовани, биоактивни колагенови 
пептиди!
Стимулира хрущялните клетки!
Засилва метаболизма на хрущялната тъкан!
Намалява дискомфорта в ставите!
Подпомага движението!
Без мирис и вкус!
Отлична разтворимост!
Произведен в Германия!

Стара цена: 

2990
лв

3150
лв

ПРОМО цена:

30467230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1350
лв

30467002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2250
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

4500
лв

Колаген плюс 
120 таблетки  - 2 броя

4760
лв

ПРОМО цена:

3041630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

Зеленоуста мида 
170 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6800
лв

Капсулите с екстракт от зеленоуста мида подпомагат съхранението и 
регенерирането на ставите, хрущялите и съединителната тъкан, като 
спомагат и за нормалното функциониране на лигавицата на стомаха. 
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) се среща само в Нова Зеландия. 
Характерната зелена устна, заради която е наречена така, я отличава 
от всички други новозеландски миди. Зеленоустите миди са богати 
на гликозаминогликани (GAG), които при човека се срещат в ставните 
хрущяли и ставната течност („смазката на ставите“). Тези капсули не 
случайно са най-продаваният продукт на Sanct Bernhard в света – за 
съжаление над 50% от хората над 40 годишна възраст страдат от 
проблеми, свързани с опорно-двигателния апарат и ставите, а при по-
младите процентът застрашително расте.

2480
лв

ПРОМО цена:

3093120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Глюкозамин + МСМ 
+ Хондроитин 
90 таблетки

OstroVit препоръчва при: 
проблеми със ставите и сухожилията; възпа-
лителни и дегенеративни заболявания; 
скованост, износване на ставите; артрити, 
остеоартрити, ревматизъм, артрози; ишиас, 
ошипяване; натоварвания на ставите.

Стара цена: 

3100
лв

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

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
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Здрави кости и стави 
за снежни забави!

4795
лв

ПРОМО цена:

3043840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Аминокомплекс 
200 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

1030
лв

ПРОМО цена:

5120320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Конски гел-балсам с 
алпийски билки 500 мл 

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

Стара цена: 

1290
лв

5120350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

645
лв

ПРОМО цена:

1015
лв

ПРОМО цена:

5135430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв

Стара цена: 

1450
лв

Флуид с алпийски 
клек - 250 мл
Ефективен е при мускулни и ставни болки, 
схващания и контузии, с грижа за кожата. 
Подходящ е и при натоварвания от спортен и 
битов характер, при възпаления и разтягания 
на стави и мускули, при навяхвания и 
контузии.

14 лв

1190
лв

ПРОМО цена:

51201240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

790
лв

Гел-балсам с 
дяволски нокът 
250 мл - 2 броя

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 - 2 броя250 мл - 2 броя
Стара цена: 

1980
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. 
Използва се  при мускулни и ревматични 
болки, артрит, скованост на ставите, шипове, 
схващания, при мускулни спазми след 
обездвижване. Намалява болката и отока след 
спортни травми, изкълчване, натъртване, 
навяхване, разтягане на сухожилия или 
мускули.

Стара цена: 

1980
лв

51205002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

1735
лв

ПРОМО цена:

5132040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Крем-балсам 
с глюкозамин - 250 мл

Има успокояващ и дълбоко проникващ 
ефект, и е подходящ за ежедневна грижа 
при болки в различни части на тялото: кръст, 
гръб, врат, лакти, рамене, колене и др.,  като 
има противовъзпалителен и антисептичен 
ефект. Активни съставки: Глюкозамин фосфат, 
глицерин, екстракт от евкалипт, масло от 
сибирска ела, камфор. Без парабени. 

Стара цена: 

2890
лв
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4675
лв

ПРОМО цена:

3046240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3115
лв

CLA - Капсули 
за отслабване 
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
хора с наднормено тегло;
затлъстяване;
за редуциране на мазнините в 
тялото без загуба на мускулна маса;
за ефективно отслабване.

Стара цена: 

7790
лв

1245
лв

ПРОМО цена:

30729230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Супер линия
30 таблетки 2 броя

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

Стара цена: 

1780
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3079230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Зелено кафе дрена 
500 мл

Подпомага за: намаляване на апетита и 
поддържане на нормално телесно тегло. 
Балансиран продукт в течна формула с 
екстракти с насочено действие към засилване 
на метаболитните процеси в тялото, изгаряне 
на мазнините и извеждане на излишните 
течности и токсините от обмяната. 
Съдържа: сух екстракт от: зелено кафе, бреза, 
глухарче, сърцевина на ананас и зелен чай. 
50 мл се разтварят в 1-1,5л вода и се пият през 
целия ден.

Стара цена: 

2890
лв

2635
лв

ПРОМО цена:

3048140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1755
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Ябълков оцет 
120 таблетки

прочистване на организма; здравословно 
отслабване; забавен метаболизъм; повишено 
съдържание на мазнини в кръвта; повишен 
холестерол и висока кръвна захар; разширени 
вени; артрит, ревматизъм; за регулиране 
на телесното тегло и храносмилането; за 
детоксикация на организма.

Стара цена: 

4390
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3011440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За Идеална 
Фигура - 250 млФигура - 250 мл

наднормено тегло;
за тотално изчистване на организма;
повишен холестерол;
възстановяване след инсулти и инфаркти;
коронарна недостатъчност;
склероза на кръвоносните съдове;
нефрити, следоперативни интервенции на 
сърцето и кръвоносните съдове. 

Стара цена: 

2590
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

9202040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Антицелулитен 
крио-гел с алое вера 
200 мл

С леден ефект! Подобрява видимо порто-
каловата кожа! С 20% студено обработено 
алое вера, кофеин, карнитин, какао, азиатска 
центела и боровинка! Свеж гел, който се 
абсорбира бързо и без масаж. Използва 
свойствата на студа, като подпомага 
периферното кръвообращение и се бори със 
задържането на вода.

200 мл
Стара цена: 

3590
лв

Грижа за 
фигурата!
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намаляване на слуха, свързано с нормалния 
процес на стареене на организма.

4795
лв

ПРОМО цена:

3046540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Капсули за подобря-
ване на слуха 
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

7990
лв

Супер формула за засилване и запазване 
на слуха!

Уникална комбинация, която съдържа екстракт   
от гинко билоба, L-карнитин,  витамин С, 
магнезий, ниацин (витамин В3), витамин Е, 
цинк, витамини В1, В6, В12, фолиева киселина, 
биотин и селен. 

4110
лв

ПРОМО цена:

3040740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Лутеин Мега 
Комплекс
90 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

6850
лв

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

1395
лв

ПРОМО цена:

3008620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

3008640код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1045
лв

ПРОМО цена:

Doctor Nature 
Лутеин МАКС 
30 капсули

Предназначен за подобряване здравето 
на очите при различни състояния, свър-
зани с очни увреждания, като:
Подобрява зрителната острота и спомага при 
нарушения на зрението; Намалява риска от 
катаракта и развитие на възрастова макулна 
дегенерация; Намалява риска от очни заболя-
вания при диабетици и пушачи; Подпомага 
укрепването на капилярите и предотвратява 
обазуването на тромби в ретината; Подпомага 
функциите на окото преди и след операция от 
катаракта; Подобрява адаптацията на окото към 
светлина и тъмнина (препоръчва се при нощно 
шофиране); Помага при синдром на „уморени 
очи“ при интензивна работа с компютър в 
условия на изкуствено осветление.

Д-р Нейчър Лутеин Макс съдържа висока концентрация на активни вещества, 
които имат пряко защитно действие върху ретината на очите. Те намаляват риска 
от увреждане от свободните радикали, благодарение на химическата си структура. 
Също така, притежават свойството да поглъщат една част от високоенергийните 
лъчи в синия спектър на светлината и играят основна роля като фотопротективен 
агент. Комбинацията от активни съставки в продукта проявяват в ретината 
основните си защитни функции, като се борят успешно с вредните въздействия 
на околната среда като UV лъчи, замърсявания, възрастови изменения, работа с 
компютър, цигарен дим и други. 

Красиви и 
със силни 

сетива!

8335
лв

ПРОМО цена:

3052740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5555
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Хиалуронова кисе-
лина - 120 капсули

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. 

Стара цена: 

13890
лв

1100
лв

ПРОМО цена:

30708230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Здрава коса 
30 таблетки
2 броя

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1580
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3052530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Бирена мая плюс
400 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

Стара цена: 

1745
лв

Безспорно формула No1 в грижата за здравето на очите!

 НОВО 
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Премахват деликатно всяка следа от грим и 
замърсяване, без да е необходимо изплакване. 
За гладка и мека кожа. Напоени са с лосион, 
обогатен с бадемово масло, което подхранва; 
бизаболол, който успокоява и глицерин, който 

Кърпички за 
почистване на грим
с алое вера - 10 броя
2 опаковки

 Не съдържат парафинни масла, 
парабени, SLS, SLES, PEG и алкохол. 

Деликатно парфюмирани, без алергени. 
Офтамологично тествани.

600
лв

ПРОМО цена:

92099002 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

1200
лв

броя 
на цената 

на един2 

омекотява. Наличието на алое вера и 
липсата на алкохол ги правят деликатни и 
освежаващи. 

Освежаваща маска - почиства и подхранва 
кожата 1-2 пъти седмично. 
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 броя 630

лв

ПРОМО цена:

92101230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

Стара цена: 

900
лв

2050020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

590
лв 470

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

120
лв

За 1 брой 
-20% 20500240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1180
лв 710

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

470
лв

За 2 броя 
-40%

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 

Натурален ЕКО-продукт. Революционна технология за почистване на грим 

Микрофибърна 

1140
лв

ПРОМО цена:

84218240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Деликатен и освежаващ гел за всеки тип кожа.  
Не изисква измиване. Овлажнява кожата. 
Успокоява раздразненията и омекотява. 
Формата на мицела-рен гел е много ефективен 
начин за почистване и измиване на различен 
тип грим.

Мицеларен гел 3 в 1 
с метличина и панте-
нол 100 мл  - 2 броя

Стара цена: 

1900
лв

Деликатен и освежаващ разтвор за всеки 
тип кожа. Без  измиване. Подхранва кожата. 
Успокоява и омекотява. Запазва pH на сълзите. 
Формата на мицеларен разтвор е много 
ефективен начин за почистване и измиване на 
различен грим.

Мицеларен разтвор 
3 в 1 с алое и панте-
нол 100 мл - 2 броянол 100 мл - 2 броя

1140
лв

ПРОМО цена:

84219240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

нол 100 мл - 2 броянол 100 мл - 2 броя
Стара цена: 

1900
лв

Почистване и 
поддържане на 

перфектна кожа!
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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.

само

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

 НОВО 

920
лв

ПРОМО цена:

8621_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

8621_50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

575
лв

ПРОМО цена:

Кремове за лице Green Pharmacy
Успокояващ и бързопопиващ 
крем за лице с лайка 150 млкрем за лице с лайка 150 мл

1

Дълбоко подхранващ крем 
против бръчки с арган 150 мл
За суха и склонна към бръчки 
кожа. Осигурява балансирано 
подхранване и хидратация, нама-
лява бръчките.

 при ПРАВО

5

За нормална, суха и чувствителна кожа. 
Осигурява оптимален воден баланс, 
облекчава раздразненията.

Нормализиращ матиращ крем 
със зелен чай 150 мл

За мазна и комбинирана кожа. Матира, по-
мага за абсорбиране на излишния себум и 
регулиране на секрецията на мастните жлези. 

За мазна и комбинирана кожа. Матира, по-За мазна и комбинирана кожа. Матира, по-За мазна и комбинирана кожа. Матира, по-

6

Стара цена: 

1150
лв

Получен чрез студено пресоване на листата 
на алое вера. Съдържа 98% сок от алое. 
Не съдържа: парафинни масла, парабени, 
ароматизатори. Не съдържа алкохол. 
Дерматологично тестван! Ценен съюзник на 
кожата на цялото семейство, извършвайки 
ефикасно възстановително и успокоя-
ващо действие върху кожата. Дава бързо 
облекчение на кожата във всички случаи на 
дисбаланс и дискомфорт:

Алое вера Дермо-гел 
150 мл150 мл 1890

лв

ПРОМО цена:

9200140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1260
лв

Стара цена: 

3150
лв

Крем с маслиново 
масло 250 мл - 2 броя 990

лв

ПРОМО цена:

51107002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

За лице – подходящ за всеки тип кожа.  Предпазва 
от негативните влияния на околната среда, 
хидратира и регенерира суха и раздразнена кожа, 
като я  прави копринена и мека.  Етеричните 
съставки придават изключителен свеж аромат на 
крема.

Стара цена: 

1980
лв

броя 
на цената 

на един2 

VB Collagena - 
Активен крем 
Тайната на красотата -75 мл

Уникална формула със 100 % натурален състав 
и UV-A и UV-B защита. Незабавно премахва 
дребни дефекти, светли петна, грапавини по 
кожата. Гарантира безопасна и ефективна 
грижа за кожата, като отлично я защитава, 
регенерира и забавя процеса на стареене по 
естествен път. Осигурява дълготраен ефект на 
изравняване на тена. Придава равен и сияен 
тен. Не оставя мазни следи. 

Тайната на красотата -75 мл
2815

лв

ПРОМО цена:

9011140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1875
лв

Стара цена: 

4690
лв

990
лв

ПРОМО цена:

51309002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Гел-балсам с алое 
вера 250 мл - 2 броя

Ценен съюзник на кожата на цялото семейство, 
извършвайки ефикасно възстановително и 
успокояващо действие върху кожата. Това 
е продукт, който дава бързо облекчение на 
кожата във всички случаи на дисбаланс и 
дискомфорт: зачервявания на кожните гънки, 
успокоение след излагане на слънце и контакт 
с източници на топлина и др.

Стара цена: 

1980
лв

броя 
на цената 

на един2 

1115
лв

ПРОМО цена:

9204330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Капсули с ретинол 
за очи - 7 бр.

Ретинолът стимулира обновяването на 
клетките, което помага за ексфолиране на най-
повърхностния слой. Също така подпомага 
синтеза на колаген, подобрява цвета и степента 
на еластичност на кожата, като намалява 
бръчките и признаците на стареене в зоната на 
околоочния контур.
Активни съставки: високо концентриран 
ретинол – чистата и високоактивна форма 
на Витамин А. Създадени по технология 
Microsponge®. Не съдържат вода, парфюм и 
консерванти. 

за очи - 7 бр.

Стара цена: 

1590
лв
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Scin Clinic Professional 
Подмладяваща революция!

Ефективно повишава качеството на кожата - 
подобрява стегнатостта, еластичността, хидра-
тацията, текстурата и цвета. Той ефективно 
потиска появата на бръчки, подпомага бързото 
оздравяване на кожата след естетични или 
медицински процедури, перфектно изглажда 
кожата и придава блясък.

SCP Крем за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 50 мл

Ефективно повишава качеството на кожата - 

SCP Серум за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 30 мл

Ефективно повишава качеството на кожата 
- подобрява стегнатостта, еластичността, хид-
ратацията, текстурата и цвета. Eфективно 
потиска появата на бръчки, перфектно 
изглажда кожата и придава блясък. С високо 
съдържание на активни съставки.

Ефективно почиства и освежава кожата. Леко 
и постепенно ексфолира мъртвите клетки, 
изглажда бръчките, подобрява структурата и 
плътността на кожата и стимулира клетките 
да се регенерират, без да дразни. Интензивно 
хидратира и професионално подготвя кожата за 
нанасяне на крем или серум. 

Ефективно почиства и освежава кожата. Леко 

SCP Тоник за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 200 мл

Серия SCP с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина - 
3 продукта: крем, серум и тоник с -50% намаление

Тоникът ефективно почиства и освежава кожата. Леко и постепенно ексфолира мъртвите клетки, изглажда 
бръчките, подобрява структурата и плътността на кожата и стимулира клетките да се регенерират, без да 
дразни. Интензивно хидратира и професионално подготвя кожата за нанасяне на крем или серум. Намалява 
зачервяването и придава блясък. Не изсушава, а възстановява кожата, с рН 5.5. Кремът и серумът ефективно 
повишават качеството на кожата - подобряват стегнатостта, еластичността, хидрата-цията, текстурата и 
цвета. Ефективно потискат появата на бръчки, подпомагат бързото оздравяване на кожата след естетични 
или медицински процедури, перфектно изглаждат кожата и придават блясък.

CARBO DETOX Почистваща маска 
за мазна и комбиниран тип кожа

 с активен въглен 8 г - 2 броя
Със силен детоксикиращ ефект. Моментално 
подобрява състоянието на мазна и комбиниран 
тип кожа, кожа с пигментации и разширени пори. 
Почиства бързо и ефективно кожата от токсини, 
освежава и свива порите, намалява секрецията 
на себум, противопоставя се на акнето. Свити и 
по-малко видими пори.

625
лв

ПРОМО цена:

91720220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

CARBO DETOX Почистваща маска 
за  суха и чувствителна кожа 
с активен въглен 8 г - 2 броя

Със силен детоксикиращ ефект, която 
мигновено подобрява състоянието на суха 
и чувствителна кожа. Иновативна формула, 
базирана на натурален активен въглен, която 
бързо и ефективно почиства кожата от токсини, 
освежава, овлажнява и регенерира. Тонизира и 
укрепва тънката и деликатна кожа.

625
лв

ПРОМО цена:

91721220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

CARBO DETOX - детокс     със силата на активния въглен!

2300
лв

ПРОМО цена:

9190130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

9190230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

1155
лв

ПРОМО цена:

9190330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Стара цена: 

1650
лв

4115
лв

ПРОМО цена:

919013код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4115
лв

Стара цена: 

8230
лв

 -50% 
за комплекта
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Запълва фините бръчки по лицето и около очите и ефективно предотвратява 
образуването на нови. Стяга и изглажда кожата, подобрява структурата и 
еластичността и, забавя процесите на стареене. Интензивно овлажнява, 
намалява видимостта на разширените пори и намалява блясъка, породен 
от мастната секреция

Комплект 
NEURO COLLAGEN 40+ 
2 продукта: 
крем и серум  
с -50% намаление

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

40+
NEURO COLLAGEN 
Лифт крем-
концентрат за лице 
ден & нощ 50+ 
50 мл

NEURO COLLAGEN 
Лифт крем-
концентрат за лице 
ден & нощ 50+ 
50 мл

NEURO COLLAGEN 
Серум за лице ден 
& нощ - 30 мл                  

Ефективно стяга и повишава тонуса на кожата, подобрява плътността на 
клетъчните стени, възвръща еластичността, предпазва от отпускане и 
забавя процесите на стареене. Запълва бръчките на лицето и около очите и 
ефективно предотвратява появата на нови. Изсветлява пигментните петна, 
изравнява тена, придава блясък и интензивно овлажнява.   

Комплект 
NEURO COLLAGEN 50+ 
2 продукта: 
крем и серум 
с -50% намаление

SCP Тоник за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 200 мл

CARBO DETOX Почистваща маска 
за зряла кожа

 с активен въглен 8 г - 2 броя
Със силен детоксикиращ ефект. Моментално 
подобрява състоянието на мазна и комбиниран 
тип кожа, кожа с пигментации и разширени пори. 
Почиства бързо и ефективно кожата от токсини, 
освежава и свива порите, намалява секрецията 
на себум, противопоставя се на акнето. Свити и 
по-малко видими пори.

625
лв

ПРОМО цена:

91722220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

CARBO DETOX Почистваща маска 
с активен въглен 

2 х 6 г - 2 броя
Мигновено подобрява състоянието на комбини-
рана и мазна кожа. Почиства кожата от токсини, 
свива порите, предотвратява появата на петна. 
Гелообразната консистенция засъхва бързо 
образувайки хидропластичен слой, който 
идеално подчертава овала на лицето. Ппочиства 
в дълбочина, а порите са по-малко видими. 

880
лв

ПРОМО цена:

91719220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

CARBO DETOX - детокс     със силата на активния въглен!

Стара цена: 

1100
лв

NEURO COLLAGEN
интелигентното 

управление 
на възрастта!

Невро-клетъчното подмладяване е 
едно от последните постижения на 
козметологията, представляващо 
алтернатива на естетичната медици-
на. Невро-подмладяването блокира 
нервните импулси, водещи до възник-
ването на бръчки. 

2235
лв

ПРОМО цена:

9124030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв 50+

2235
лв

ПРОМО цена:

9125030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

2415
лв

ПРОМО цена:

9120130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

3450
лв

40+

3320
лв

ПРОМО цена:

9124001код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3320
лв

Стара цена: 

6640
лв 50+

3320
лв

ПРОМО цена:

9125001код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3320
лв

Стара цена: 

6640
лв
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 -50% 
за комплекта

 -50% 
за комплекта



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

За жизнена и впечатляваща  коса!

Комплект Dr.Sante за реструктуриране на косата 
5 продукта: шампоан, балсам, маска, спрей и 
серум с 40% намаление

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

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

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

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

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

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

760
лв

ПРОМО цена:

8441220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8441320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8441420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

3330
лв

ПРОМО цена:

8441005код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2220
лв

Стара цена: 

5550
лв

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

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

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

Балсам 
за мазна коса 
500 мл

1890
лв

ПРОМО цена:

843071код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1890
лв

Стара цена: 

3780
лв

 -50% 
за комплекта

Шампоан 
за мазна коса 
500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

Шампоан за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

Стара цена: 
90

лв

O’Herbal За къдрава и непокорна коса!

1325
лв

ПРОМО цена:

8431330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Балсам за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

1890
лв

Стара цена: 
90

лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8432030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Маска за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

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

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

лв

ПРОМО цена:

843061код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

 -50% 
за комплекта
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1115
лв

ПРОМО цена:

9207030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв1045

лв

ПРОМО цена:

9206930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

С 98% натурални съставки: арганово масло, 
екстракт от черен чай, ленено масло, пшеничен 
протеин, тенсиоактиви от растителен произход. 
Не съдържа SLES, SLS, PEG, силикони, парабени, 
алкохол, оцветители. Почиства косата, без да я 
изсушава, подхранва я в дълбочина, подсилва 
я, придава обем и блясък.

Защитен шампоан за коса 
с арганово масло - 250 мл

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1490
лв

С 98% натурални съставки: арганово масло, 
екстракт от черен чай, ленено масло, 
тенсиоактиви от растителен произход. Не 
съдържа SLES, SLS, PEG, силикони, парабени, 
алкохол, оцветители. Подхранва косата в 
дълбочина, подсилва я, придава обем и 
блясък. Омекотява и улеснява разресването.

Защитен балсам за коса 
с арганово масло - 200 мл

Стара цена: 

1590
лв

98% 
натурални 
съставки

2585
лв

ПРОМО цена:

920693код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2585
лв

Комплект за коса с арганово маслоКомплект за коса с арганово масло
Стара цена: 

5170
лв

Комплектът включва:  
шампоан, балсам и маска.

98% 
натурални 
съставки

 -50% 
за комплекта

1465
лв

ПРОМО цена:

9207130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

625
лв

С 98% натурални съставки: арганово масло, екстракт от черен чай, ленено 
масло, тенсиоактиви от растителен произход. Не съдържа SLES, SLS, PEG, 
силикони, парабени, алкохол, оцветители. Подхранва косата в дълбочина, 
подсилва я, придава обем и блясък. Омекотява и улеснява разресването.

Защитна маска за коса с арганово масло - 200 мл
Стара цена: 

2090
лв

98% 
натурални 
съставки

Защитена и силна 
коса с помощта на 
аргановото масло!

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

Шампоан с лайка за слаба, 
изтощена и третирана коса 350 мл

630
лв

ПРОМО цена:

8610420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

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

Билков еликсир за увредена, 
изтощена и боядисана коса - 250 мл

600
лв

ПРОМО цена:

8612120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

750
лв

КОМПЛЕКТ с  ЛАЙКА за увредена, 
изтощена и боядисана коса -
2 продукта с -40% намаление

925
лв

ПРОМО цена:

8610421код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

615
лв

Стара цена: 

1540
лв

 -40% 
за комплекта
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Душ геловете от серията Green Pharmacy гарантират изключително 
приятно усещане по време на къпане. Разнообразните съставки 
нежно почистват кожата, хидратират я и я предпазват, благодарение 
на неутралното pH. Подходящи са за ежедневна употреба. Душ 
геловете не съдържат парабени, силикони и PEG. 

Подхранващ душ 
гел  с арганово 

масло и смокиня

1

Освежаващ 
душ гел 

с лотос и жасмин

2

Хидратиращ душ 
гел с маслина 

и оризово мляко

3

Регенериращ душ гел 
с масло от розмарин 

и лавандула

5

Възстановяващ душ 
гел с масло от карите 

и зелено кафе

4

Всички душ гелове са в опаковка от 500 мл.

8630_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20% 8630_240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

Масло за тяло с масло от карите 
и зелено кафе 200 мл
Омекотява, овлажнява, подхранва и реге-
нерира кожата, като същевременно действа 
като естествен UV филтър. Екстрактът от 
зърна на зелено кафе е богат на фитостероли и 
линолова киселина, прави кожата по-стегната, 
хидратирана и еластична. Същевременно 
се бори със свободните радикали и запазва 
младостта на кожата.  

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

930
лв

ПРОМО цена:

8633140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

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

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

Подмладяващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

8421_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30%

8421_002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

Vis Plantis Серия за тяло 
със секрет от охлюв

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

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

Подмладяващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

4

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

Подпомага липидното подновяване на кожата, 

5

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. 

Стара цена: 

10
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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

1245
лв

ПРОМО цена:

90120230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

90120002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1780
лв

Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално 

действие, успокоява, 
детоксикира и почиства, 

подпомага при невралгия.

Стара цена: 

17

Четка за зъби 
Nano Gold
2 броя 1245

лв

ПРОМО цена:

90121230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

90121002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1780
лв

Четка за зъби 
Nano Silver
2 броя

17
Ефекти от нано среброто: 

мощно антибактериално 
действие, детоксикира, 
регенерира клетките и 
повишава имунитета.

1155
лв

ПРОМО цена:

9200530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Интимен гел 
с алое вера 200 мл

Деликатен интимен гел с успо-
кояващо и защитно действие. 
Хидратира, освежава и 
почиства деликатно без да 
дразни кожата. Поддържана 
физиологичен рН 4,5. Не 
съдържа: парабени, SLES 
и SLS. Деликатно парфю-
миран, без алергени. 
Дерматологично тестван! 

Стара цена: 

1650
лв

625
лв

ПРОМО цена:

9209630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

265
лв

Деликатни 
интимни 
кърпички
с алое вера 
12 броя

Произведени са от мека, гладка и плътна 
тъкан, 100% биоразградима в тоалетните. 
Предлагат хигиена и комфорт и извън дома, 
при пълно зачитане на физиологията на 
третираните зони, без нужда от изплакване. 

Стара цена: 

890
лв

КОМПЛЕКТ
Интимен гел и 
Деликатни 
интимни кърпички
с алое вера

1270
лв

ПРОМО цена:

9200596код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1270
лв

Стара цена: 

2540
лв

 -50% 
за комплекта

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. 

1680
лв

ПРОМО цена:

92024220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

420
лв

Стара цена: 

2100
лв

92024240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1260
лв

ПРОМО цена:

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. 

Алое вера гел-паста за зъби с тройно действие 
75 мл - 2 броя
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За чистота 
и свежест!

5935
лв

ПРОМО цена:

2004040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3955
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:
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: 

890
лв

ПРОМО цена:

20028002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

890
лв

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

Стара цена: 

1780
лв

броя 
на цената 

на един2 

Dr.Silver - сребърна 
вода - 75 мл спрей 
150 ppm - 2 броя

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

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

лв

ПРОМО цена:

90600120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

90600150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

575
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1150
лв

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 UB Parfums 100 мл.дамски аромат мъжки ароматмъжки ароматдамски ароматдамски аромат мъжки аромат

2575
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _40код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1715
лв

Стара цена: 

4290
лв

Urban Behaviour Parfums - Premium Collection 
For Men and Women - 100 ml
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1345
лв

ПРОМО цена:

3100_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

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

С вкус на черен или млечен шоколад, мека 
текстура. Напълно съобразен с хранителния 
режим 40:30:30 .
      • Богат на протеини и фибри
      • Без глутен
      • Без палмово масло
      • Обвивка от черен/млечен шоколад
      • Обогатен с витамин Е.

1 кутия съдържа 8 бара

1615
лв

ПРОМО цена:

3100910код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Балансиран бар Enervit 
Protein Meal ванилия 
40-30-30, 8 броя40-30-30, 8 броя

Превъзходен балансиран бар с вкус на 
ванилия. Най-вкусният и здравословен 
начин да замените някое от дневните си 
хранения. Напълно съобразен с хранителния 
режим 40:30:30.
      • Богат на протеини и фибри
      • Обогатен с Витамини
      • Обогатен със специални вещества в 
подкрепа на здравето
      • Без глутен
      • Без палмово масло
      • Обвит в черен шоколад

Стара цена: 

1795
лв

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

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

Стара цена: 

550
лв

2690
лв

ПРОМО цена:

3095210код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Ostrovit Whey протеин 
шоколад, 700 г

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

Стара цена: 

2990
лв

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

1120
лв

ПРОМО цена:

3101310код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

125
лв

Балансирани 
Мюсли Enervit 
Protein 40-30-30, 
230 г

Мюсли Enervit Protein за закуска – от днес 
утрото има нов вкус. Напълно съобразни с 
хранителния режим 40:30:30 – перфектно 
съотношение на въглехидрати, протеини и 
мазнини.
      • Богати на протеини и фибри
      • С черен шоколад
      • Със соеви люспи, овес и лимец
      • С парченца лешници

Стара цена: 

1245
лв

1430
лв

ПРОМО цена:

3059910код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Балансирани ризони 
(орзо) Nutriwell
40-30-30, 500 г

3 в 1 – макарони + протеин + фибри
Ризоните, известни също и като орзо са 
специален вид „паста“, нарязана във формата 
на големи оризови зърна.
Хапвате ризони и не трупате килограми:
        • Ниско съдържание на въглехидрати
        • Високо съдържание на протеини
        • Високо съдържание на фибри
        • Лесни за приготвяне.

Стара цена: 

1590
лв

28

495
лв

ПРОМО цена:

3101610код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

055
лв

Опаковка: 500 г
 (10 порции по 50 г)

Опаковка:  230 г 
3 супени лъжици = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ = 1,40 лв

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

1 кутия съдържа 8 бара
1 бар (25 г) = 1 ХБ (хран. блок)
1 ХБ = 2,02 лв

1 бар (25 г) = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ = 1,68 лв

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

Балансиран Хранителен режим 
40-30-30

Zoneчерен 
шоколад

млечен 
шоколад

Стара цена: 

1495
лв

4

2



Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

Всички продукти от каталог Magnetix 
с 50% отстъпка без ограничение.

Заявяват се с добавка на ...50 след кода на продукта.

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

Специално предложение!

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 440

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 501 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19  см

29

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1440230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1440250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19  см0
- 21,5 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

101444230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101444250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

10000
лв

ПРОМО цена:

10150130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4290
лв

10150150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 507

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

- 21,5 см Стара цена: 

10990
лв

Стара цена: 

10990
лв

Стара цена: 

14290
лв

Стара цена: 

10990
лв

1_150750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19  см0
- 21 см1

Магнитен колан с мериносова 
вълна, магнити и сребро

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

3170
лв

ПРОМО цена:

2610840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2110
лв

Стара цена: 

5280
лв

4015
лв

ПРОМО цена:

2002740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2675
лв

Магнетон БИО
код 1

Уред за нискочестотна импулсна магнито-
терапия - съвременен метод за физиотерапия, 
при който върху организма на човека се 
въздейства с постоянни или импулсни 
нискочестотни магнитни полета, оказващи 
седативно и болкоуспокояващо действие.

Стара цена: 

6690
лв

1650
лв

ПРОМО цена:

2611050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1650
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: 

3300
лв



Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ (за Кана Atria) 920

лв

ПРОМО цена:

2030920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Магьосник против 
петна BIONUR 
220 г 

Ефективна екологична формула за почистване 
на петна от дрехи, тапицерии, мека мебел, 
килими, мокети и др. текстилни тъкани. За 
отстраняване на петна от мазнина, кръв, кафе, 
мастило, сосове, плодове, вино и др. Спестява 
пари и време, щади околната среда!

220 г 
Стара цена: 

1150
лв

Универсален почистващ гел 
1000 мл
Незаменим за всяко домакинство. Бельо, 
вълнен текстил, кухненски прибори, съдове, 
всякакви дома-кински 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

2100
лв

ПРОМО цена:

25109230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

25109002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1500
лв

ПРОМО цена:

Професионална кърпа 
за прозорци и автомо-
били 60 х 40 см - 2 броя 

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

били 60 х 40 см - 2 броя 

патентован метод на сплитане правят тази 
кърпа незаменим помощник. Изключително 
ефикасна за почистване и полиране на ефикасна за почистване и полиране на 
стъклени и метални повърхности: прозорци, 

Стара цена: 

3000
лв

Универсална бамбукова кърпа 
8 слоя - 36 х 36 см
Изключително фино тъканото влакно и 
специалния патентован метод на сплитане 
правят тази кърпа най-добрата сред 
бамбуковите кърпи за дома! За подсушаване, 
дезинфекциране и почистване на прозорци, 
кухненски плотове и шкафове, мивки, 
плочки, мебели, посуда, екрани, подове и др.

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

2520620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 920

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

230
лв

За 1 брой 
-20% 25206240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1380

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

920
лв

За 2 броя 
-40%

Здравословно 
и чисто!
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Сменяем филтриращ елемент  
Unimax AquaMag Mg2+ (за Кана Astra)

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

Филтрите пречистват:

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

Докоснете се до водата, обогатена с магнезий! Dafi съчета силата на магнезия с вкусна и чиста вода, и създаде ново поколение филтриращи 
елементи, които не само пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий.

2300220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 броя 
-20%

23002230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 2 броя 
-30%

2300420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1280

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

320
лв

За 1 броя 
-20%

23004230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3200
лв 2240

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

960
лв

За 2 броя 
-30%

3120
лв

ПРОМО цена:

2051120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

3900
лв

Бамбукова еко 
кухненска везна 
JOCCA Бамбуковата еко  кухненска везна Jocca е подходящ уред за 

всяко домакинство. С нейна помощ можете да измервате с 
абсолютна точност хранителните продукти, така че стриктно 
да спазвате рецепти или хранителни режими.
Бамбукова еко кухненска везна Jocca:
• LCD дисплей
• максимална тежест: 5 кг.
• функция Тара
• точност на измерване - до 1 гр.
• мерни единици - гр, oz
• материал - бамбук
• батерия: 3V DC (наличн в кутията)
• инструкции за употреба на български.

• мерни единици - гр, oz
• материал - бамбук
• батерия: 3V DC (наличн в кутията)
• инструкции за употреба на български.

3295
лв

ПРОМО цена:

3048540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2195
лв

Стевия 
1000 
таблетки

високи нива на кръвната захар; диабет 
тип ІІ; хора с наднормено тегло; високо 
кръвно налягане. Използва се като 
напълно безвреден заместител на захарта 
-  за подслаждане на кафе, чай, напитки, 
сладкарски изделия и др. Индианците от 
племето гуарани са първите, използвали 
растението.

Sanct Bernhard препоръчва при:Стара цена: 

5490
лв

1560
лв

ПРОМО цена:

3091120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Кокосово масло 
Extra virgin - 400 г

Чисто, студенопресовано, нерафинирано, с 
прекрасен вкус! Перфектният избор за всички 
видове готвене, пържене и печене, тъй 
като издържа на високи температури без да 
поврежда структурата си, както много други 
масла! Предотвратява сърдечно-съдови забо-
лявания и високо кръвно налягане.

Стара цена: 

1950
лв

1720
лв

ПРОМО цена:

3091420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Фъстъчено масло 
със сусам - 500 г

Фъстъченото масло освен полезно е и с много 
приятен вкус и може да бъде част от нашето 
дневно хранително меню. То разполага с 
хранителни стойности и ползи за здравето. 
Сусамовите семена съдържат висока 
концентрация на фитостероли, антиоксиданти 
и ненаситени киселини. 

Стара цена: 

2150
лв

8940
лв

ПРОМО цена:

2001440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Универсален 
ултразвуков 
активатор
“VOLCANO EXPERT - M”

Предназначен за обработка на: вода, водни 
разтвори, течни хранителни продукти (мляко 
и плодови сокове) с цел дезинфекция и 
удължаване срока на съхранение. Алкохолни 
напитки с цел подобряване на вкусовите 
качества, удължаване на срока на съхранение 
и намаляване на вредни примеси. 

активатор
“VOLCANO EXPERT - M”
активатор
“VOLCANO EXPERT - M”
активатор

Стара цена: 

14900
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

2001130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Електронен уред за 
борба с гризачи

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

Стара цена: 

2990
лв
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За контакти:
GM 03/20

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

Промоционалните предложения важат от 15.02. до 13.03.2020 или до изчерпване на количествата!
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Масажираща 
лежанка Jocca 14800

лв

ПРОМО цена:

2050120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

Масажираща 
лежанка Jocca

Стара цена: 

18500
лв

 Масажиращата лежанка е перфектният избор за всеки, който страда 
от схващания и болки в областта на врата, раменете, гърба, кръста или краката. 
Релаксира мускулите, снема стреса, стимулира кръвообращението, тонизира тялото. 
 Насладете се на фантастични резултати след напрегнато и натоварено 
ежедневние, след деня прекаран в офиса или зад волана, след физически или 
психически натоварвания, или просто защото имате нужда от релаксиращ и 
възстановяващ масаж вкъщи, на вилата или докато сте в командировка.
 С избора на Масажиращата лежанка Jocca получавате:
 • 10 мотора и 4 зони за масаж;
 • 3 степени на интензивност;
 • 5 типа масаж;
 • Загряваща функция;
 • Дистанционно управление за максимално удобство и комфорт;
Jocca - истински релакс и удоволствие, докато пестите време и пари!!!

Релаксиращ и възстановяващ масаж за цялото 
тяло винаги, когато пожелаеш!

Размери в разгънато 
положение:

175 см / 60 см

18000
лв

ПРОМО цена:

2051220код 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

Квадратен тиган 
със стъклен капак и 
капачка-дозатор 
(28 х 28 см) Вкусно, здравословно, диетично, 

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

(28 х 28 см) Вкусно, здравословно, диетично, 
икономично и екологично готвене. 
С феноменално незалепващо и 
незагарящо каменно покритие. Много 
лесен за почистване - само с топла вода 
и гъба. Не съдържа PFOA. 

Стара цена: 

29600
лв

14800
лв

ПРОМО цена:

2251250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

14800
лв

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

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

с два улея (28 х 28 см) 

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

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

Стара цена: 

19990
лв

11995
лв

ПРОМО цена:

2250140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7995
лв

Удобната възглавница е в основата на спокойния 
сън, защото спомага за правилната позиция на 
тялото, като дава опора на врата и гръбначния 
стълб.  Размер: 70 х 40 х 11 см.

3300
лв

ПРОМО цена:

2611140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2200
лв

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

3300
ПРОМО цена:

2611140

Възглавница 
от мемори 
пяна

Стара цена: 

5500
лв

Турмалинов 
накитник - 1 брой
За подпомагане при: 
болка и схващане в 
областта на китките, дла-
ните и пръстите на ръ-
цете; артроза и артрит на 

Турмалинов 
накитник - 1 брой
За подпомагане при: 
болка и схващане в 
областта на китките, дла-
ните и пръстите на ръ-
цете; артроза и артрит на 

1255
лв

ПРОМО цена:

2090340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Стара цена: 

2090
лв

пръстите на ръцете; шипове, подутини и отоци 
по ръцете, дланите и пръстите; болки в ставите 
при промяна на времето; навяхване в областта 
на китките; и др.

1975
лв

ПРОМО цена:

2092040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

Турмалинова яка
За подпомагане при: 
Болка и схващане в областта 
на шията; Болки в раменете 
и горната част на гърба; 
Стрес, напрежение, тежка 
умствена работа; Шипове; 
ревматизъм; плексит; Гла-

Турмалинова яка
За подпомагане при: 
Болка и схващане в областта 
на шията; Болки в раменете 
и горната част на гърба; 
Стрес, напрежение, тежка 
умствена работа; Шипове; 
ревматизъм; плексит; Гла-

Стара цена: 

3290
лв

воболие, простуда, настинка, умора; Световъртеж; 
Втрисане; Проблеми с кръвообращението; Сънли-
вост; Проблеми с щитовидната жлеза; Хроничен 
тонзилит и др.


