
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.

15.02. - 14.03.2021            

Промоционална 
кампания 

В ТРЕПЕТНО
ОЧАКВАНЕ!
В ТРЕПЕТНО

Предложените продукти в 

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

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

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:



 

 ТОП продукт

Почти всичко, 
от което се нуждаете за 
силна имунна система, 

в 1 капсула!

Имунокомплекс 
90 капсули 5100

лв

ПРОМО цена:

3053230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

3053250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3645
лв

ПРОМО цена:

Всяка капсула съдържа: Витамин С - 120 mg, Цинк - 10 mg, Селен - 
55µg, Витамин D3 - 7,5µg, Желязо - 14 mg, Ниацин - 16 mg, пантотенова 
киселина - 6 mg, фолиева киселина - 200 µg, Витамин В2 - 1,4 mg, 
витамин В6 - 1,4 mg, Витамин В12 - 5 µg.
Имунокомплекс съдържа подбрана комбинация от витамини и 
микроелементи за здрава и силна имунна система. Селенът, цинкът, 
витамин С, витамин D, желязото, фолиевата киселина, витамин В6, 
витамин В12 допринасят за нормалното функциониране на имунната 
система. Фолиевата киселина, желязото, ниацинът, пантотеновата 
киселина, витамин В2, витамин В12, витамин В6 и витамин С помагат 
за намаляване на умората и изтощението.

Прием: 1 капсула дневно.

Ацерола
180 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: срив на имунната система; настинки 
и грип; тежки физически и психически натоварвания; бедно на витамини 
хранене; забавяне стареенето на организма; алергии; при вирусни и 
бактериални инфекции; проблеми със зъби, кожа и кости.

Ацеролата е плодът с най-висока концентрация 
на естествен витамин С, което го прави най-
лесно усвоим за човешкия организъм. Тя 
съдържа 2 пъти повече магнезий, калий и 
витамин В5 в сравнение с портокала; съдържа 
витамин А, рибофлавин и витамин В3, чието 
синергично действие с останалите съставки 
повишават биологичната активност.

Начин на употреба: 2-6 таблетки дневно, които се смучат.

2790
лв

ПРОМО цена:

3051440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Стара цена: 

4650
лв

Всяка таблетка съдържа: екстракт от ацерола - 294 mg, в това число 
чист витамин С извлечен от ацерола - 50 mg.

750
лв

ПРОМО цена:

3073240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Vitar препоръчва при: 
срив на имунната система; респираторни 
заболявания, грип, настинки, чести 
боледувания; за общо укрепване на 
организма; за подобряване състоянието на 
кожата, костите, ставите, сърдечно-съдовата 
и нервната система. 

Витамин С 
комплекс,
16 сашета

Съдържа: витамин С, цинк, екстракти от 
ацерола и шипки.

МОДЕРНА ФОРМУЛА ЗА БЪРЗ РЕЗУЛТАТСтара цена: 

1250
лв

2

710
лв

ПРОМО цена:

3075220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Витамин C + Цинк, 
30 таблeтки 

За добър имунитет! При настинка, грип и умора!
Комбинацията от Витамин C и Цинк допри-
нася за нормална функция на имунната 
система. Притежава мощно антиоксидантно 
действие и спомага за защита на клетките от 
оксидативен стрес, което е от важно значение 
за жизнеността на организма. Витамините и 
минералите допринасят за естествена защитна 
функция, особено през есенно-зимните 
месеци. Витамин C и Цинк и имат благоприятен 
ефект и върху други органи и системи, като 
спомагат за нормално функциониране на 
сърдечно-съдовата система и поддържане на 
енергийния баланс.
Прием: 1 таблетка на ден, за лица над 12г, 
и ½ таблетка за деца от 6 до 12 години. 
Таблетката директно се разтваря върху езика, 
не е необходимо дъвчене или преглъщане.

3075240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

535
лв

ПРОМО цена:

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,
60 капсули

1395
лв

ПРОМО цена:

3021330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

Съдържа: желязо, витамин С и фолиева 
киселина.

Селен 
плюс A, C и E,
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: подкрепа и мощно активиране на 
имунната система; засилване на придобития имунитет; грип и вирусни 
инфекции; оксидативен стрес; психически и физически натоварвания; 
възпалителни процеси в организма; подкрепа на самовъзстанови-
телните способности на организма; умора и изтощение на организма; 
възстановяване след заболявания.

Стара цена: 

7290
лв

Комбинацията от Витамин C и Цинк допри-
нася за нормална функция на имунната 
система. Притежава мощно антиоксидантно 
действие и спомага за защита на клетките от 
оксидативен стрес, което е от важно значение 
за жизнеността на организма. Витамините и 
минералите допринасят за естествена защитна 
функция, особено през есенно-зимните 
месеци. Витамин C и Цинк и имат благоприятен 
ефект и върху други органи и системи, като 
спомагат за нормално функциониране на 

Стара цена: 

890
лв

 НОВО 
Всяка таблетка 

съдържа: 
Витамин С - 100 mg, 

Цинк - 15 mg.



 

3430
лв

ПРОМО цена:

3053130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1470
лв

Цинк 10 mg 
210 таблетки

Стара цена: 

4900
лв

Един от най-важните елементи за добър имунитет!
Цинкът е с изключително важна роля за здрава 
имунна система и повишаване на съпротивителните 
сили на организма. Участва в безброй метаболитни 
процеси и ензимни системи. Допринася за 
поддържането на здрави кости, коса, кожа и нокти, 
доброто зрение.
Sanct Bernhard препоръчва при: 

Прием: 
1 таблетка 

дневно.

• намален имунитет;
• чести инфекции;
• трудно зарастващи рани;
• проблеми с кожата, косата, ноктите;
• нарушени либидо, фертилитет и проблеми с простата;
• за общо подобряване на метаболизма в организма.

3053150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2450
лв

ПРОМО цена:

2900
лв

ПРОМО цена:

3040630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1250
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: чести инфекции и за засилване на 
имунитета; за защита от вредното действие на свободните радикали; 
проблеми със зрението; стерилитет;  сърдечни аритмии; проблеми с 
щитовидната жлеза; дерматологични проблеми; чернодробни увреж-
дания; при засилено физическо и психическо натоварване. 

3040650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2075
лв

ПРОМО цена:

КОМПЛЕКТ ЗА СИЛЕН 
ИМУНИТЕТ SANCT 
BERNHARD:
Селен плюс A, C и E, 
120 капсули + 
Цинк, 210 таблетки

+

 -40% 
за комплекта

5430
лв

ПРОМО цена:

3040631код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3620
лв

Стара цена: 

9050
лв

КОМПЛЕКТ ЗА СИЛЕН 
ИМУНИТЕТ SANCT 
BERNHARD:
Селен плюс A, C и E, 
120 капсули + 
Цинк, 210 таблетки

+

-40% 
за комплектаза комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

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.

975
лв

ПРОМО цена:

3029130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

 

Селен 
плюс A, C и E,
120 капсули

 ТОП продукт

1195
лв

ПРОМО цена:

3075040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Кладница с облепиха 
и ехинацея, 
30 капсули

За добър имунитет и подкрепа на 
организма!
Съдържа екстракти от кладница (30% поли-
захариди), облепиха, ехинацея, витамин С.
Vitar препоръчва при: понижен имунитет;  
хронични заболвани на горните дихатени 
пътища; повишени нива на холестерола;  
проблеми със сърдечно-съдовата система; 
оксидативен стрес; тежки заболвания; за 
забавяне процесите на стареене.

Стара цена: 

1990
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.

640
лв

ПРОМО цена:

3072120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
лв

Ехинацеята убива микробите чрез стимули-
ране на имунния  отговор (неспецифичен  
имунитет), стимулира продуцирането на 
„борещите” се с инфекциите Т и В-лимфоцити, 
стимулира продукцията на интерферон - 
едно от най-мощните оръжия на организма 
в борбата с инфекциите, подпомага 
производството и активността на патоген-
поглъщащи клетки - фагоцити. 3

Съдържа: витамин С, цинк, екстракт от ехинацея.

Стара цена: 

4150
лв

Немска формула за  
супер защита и подкрепа 

на имунитета!

Селенът е изключително ценен микроелемент, със значение за синтеза на 
тиреоидните хормони на щитовидната жлеза, регулиращи метаболизма. 
Мощен антиоксидант, от който зависи нормалното функциониране на 
половата и имунната системи, сърцето, белите дробове, панкреаса, черния 
дроб, жлъчката, дебелото черво и простатата. Той е важен компонент от 
много ензимни системи. Селенът забавя стареенето като защитава от 
увреждане ДНК молекулите. Той се свързва с тежки метали като живак, 
арсен, олово, кадмий и по този начин понижава тяхната биоактивност и 
намалява токсичното им действие. Селенът подобрява мозъчната функция, 
запазва живота на мозъчните клетки, намалява риска от депресии.

Всяка капсула съдържа: 
селен - 60 µg, витамин C - 100 mg, 
витамин Е - 16,7 mg (25I.E.), бета 

каротин - 5 mg, магнезий - 40 mg.



Equilibra препоръчва при: 
срив в имунната система; 
психически и физически 
натоварвания; умора, отпадна-
лост, понижени енергийни 
функции; нарушения в обмяната 
на веществата; вирусни и 
бактериални заболявания. 
Съдържа пчелен мед, пчелно 
млечице, витамини В5 и В6.

Пчелно млечице 
плюс 10 флакона 
х 15 мл

2070
лв

ПРОМО цена:

3027540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

3450
лв

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

Септангин мед 
и лимон,
16 пастили 

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

640
лв

ПРОМО цена:

3072020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
лв

1350
лв

ПРОМО цена:

3001420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

Dr.Nature Масло от 
чесън 90 капсули

Всяко капсула съдържа: 2 mg масло от чесън 
като стандартизиран екстракт (500:1), съответстващ 
на 1000 mg чесън (50% алицин).

Dr.Nature препоръчва при: проблеми 
с нивата на холестерола и функциите на 
сърдечно-съдовата система; атеросклероза; 
хипертония; повишени нива на кръвната 
захар; вирусни и респираторни заболявания; 
заболявания на дихателната система; възпали-
телни заболявания; намален имунитет; подпо-
мага кръвообращението; действа антивирусно, 
антибактериално и противогъбично.

3001440код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1015
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

1690
лв

2070
лв

ПРОМО цена:

3007020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

Коластра 35, 
30 капсули 

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

35% имуноглобулин G(lgG)

3007040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1555
лв

ПРОМО цена:

5090
лв

ПРОМО цена:

24522код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2180
лв

Стара цена: 

7270
лв

24523код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3635
лв

ПРОМО цена:

АТРАКТИВНА 
комбинация

+
КОМПЛЕКТ ЗА СИЛЕН ИМУНИТЕТ DR.NATURE 
Коластра 35, 30 капсули + 
Монолаурин, 90 капсули +
Масло от чесън, 90 капсули

 -30% 
за комплекта

 -50% 
за комплекта

+ +

 ТОП продукт

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

Dr. Nature 
Монолаурин, 
90 капсули х 300 мг 2390

лв

ПРОМО цена:

3002020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Подкрепа при вирусни и респираторни заболя-
вания, паразитни инфекции, усложнения от бак-
териални инфекции и за засилване на имунитета!
Dr. Nature препоръчва за: мощна и ефективна 
борба с различни инфекции; противодействие 
на бактерии, вируси, гъбички и заболяванията, 
причинени от тях; подобряване на състоянието 
на кожата; подпомагане при хронична умора; 
действа като мощен антиоксидант; повишава 
активността на Т-клетките и имунитета; без 
резистентност на патогените.
Всяка капсула съдържа:  300 mg монолаурин 
(глицерол монолаурат).

Стара цена: 

2990
лв

3002040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

4

Естествен имунитет 
и регенерация!

Стара цена: 

2590
лв



 

Мултивитамини и 
минерали A - Z 50+ 

150 капсули
Пълна палитра 

за широки усмивки!

Sanct Bernhard препоръчва при:
• за жизненост, енергичност и повишаване на 
работоспособността и имунитета;
• при недостиг на витамини и минерали;
• при нерационално хранене;
• за защита на клетките от свободни радикали;
• забавяне стареенето на организма;
• за ежедневна употреба при хора над 50 годишна възраст.

Витамините  и минералите са от огромно значение за  
нормалното функциониране на човешкия организъм, 
особено в периоди на вирусни заболявания и с 
напредване на възрастта. 

Начин на употреба: по 1 капсула на ден, с много течност. 

3044450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2545
лв

ПРОМО цена:

3565
лв

ПРОМО цена:

3044430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1525
лв

Всяка капсула съдържа: витамин А - 800 μg, витамин В1 - 2,1 mg, 
витамин В2 - 2,4 mg, витамин В6 - 3,0 mg, витамин В12 - 3,0 μg, витамин 
С - 120,0 mg, витамин D3 - 5,0 μg, витамин Е - 12,0 mg, витамин К1 - 30μg, 
фолиева киселина - 300,0 μg, пантотенова киселина - 6,0 mg, ниацин - 
18,0 mg, биотин - 150,0 μg, магнезий - 75,0 mg, желязо - 3,5 mg, калий 
- 40,0 mg, йод - 100,0 μg, хлор - 36,3 mg, мед - 1,0 mg, хром - 60,0 μg, 
молибден - 25,0 μg, селен - 25,0 μg, цинк - 5,0 mg, калций - 162,0 mg.

Стара цена: 

5090
лв

30087002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1000
лв

ПРОМО цена:

1600
лв

ПРОМО цена:

30087220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Dr.Nature Магнематрикс 
30 таблетки - 2 броя

Dr.Nature Magnematrix: намалява мускул-
ните крампи и изтръпването в крайниците; 
действа благоприятно при стрес, нервност, 
раздразнителност, тревожност, безсъние; 
редуцира пристъпите на мигрена; подпомага 
работата на сърцето; дава енергия и тонус на 
организма; спомага при повишено физическо 
натоварване; нормализира обмяната на 
веществата; намалява симптомите при ПМС; 
подкрепя функциите на сърдечно-съдовата и 
имунната системи.

30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

2000
лв

Матрична формула с максимална 
бионаличност, съдържаща 

4 различни форми на магнезия: 
оксид, цитрат, лактат, глюконат и 

витамини В1, В2, В5, В6.

 ТОП продукт

2730
лв

ПРОМО цена:

3041040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1820
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: мускулни 
крампи (спазми); болезненост на ставите, чупливост 
на ноктите; остеопороза; екземи; сърцебиене, 
сърдечно-съдови заболявания; безсъние, нервност 
и избухливост; нарушено храносмилане и киселини.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
крампи (спазми); болезненост на ставите, чупливост 
на ноктите; остеопороза; екземи; сърцебиене, 
сърдечно-съдови заболявания; безсъние, нервност 
и избухливост; нарушено храносмилане и киселини.

Стара цена: 

4550
лв

Магнезият поддържа здрава имунна, ендокринна, нервна, сърдечно-
съдова системи, стабилен сърдечен ритъм, нормална мускулна функция 
и здрави кости. Магнезият участва в огромно количество процеси - 
хормонални, ензимни, обменни и др. 
Калцият е изключително важен елемент за силни и здрави кости и зъби; 
участва и в процесите на кръвообращението и обмяната на веществата; 
повишава устойчивостта на организма към инфекции и микроби, 
успокоява нервната система и оказва противовъзпалително действие.

Калций + Магнезий, 400 таблетки

Витамин В17 
60 капсули 
(Амигдалин)

2390
лв

ПРОМО цена:

3007820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3007850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Ползи и ефекти от Витамин В17:
• помага в борбата с раковите клетки;
• препоръчва се след химио и лъчетерапия;
• подпомага организма при намален имунитет;
• действа противовъзпалително и 
обезболяващо;
• подпомага извеждането на токсините, 
получени в резултат на окислителни процеси;
• препятства развитие на сърдечно-съдови 
заболявания;
• подпомага за снемане на стрес;
• забавя стареенето.

1290
лв

ПРОМО цена:

3026340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
лв

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

Витамин В 
комплекс  
30 капсули

Всяка капсула съдържа: ниацин (B3) - 
16 mg; пантотенова киселина (В5) - 6 mg, 
рибофлавин (В2) - 1,4 mg; витамин В6 - 1,4 mg; 
тиамин (В1) -1,1 mg; биотин - 500µg, фолиева 
киселина - 200 µg, витамин В12 - 2,5 mg.

Стара цена: 

2150
лв
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Стара цена: 

2990
лв

 ТОП продукт

100% амигдалин, извлечен от костилки 
на кайсиеви ядки!

Витамин В17, 60 капсули
(Амигдалин)

Всяка капсула съдържа: 
Витамин B17 - 100 mg.

Прием: 2 пъти дневно х 1 капсула.

Амигдалинът е изграден от две молекули 
глюкоза, една цианид и една бензалдехид. За да 
растат, раковите клетки се нуждаят от огромна 
енергия, т.е. глюкоза. Когато приемате витамин В17, 
раковите клетки поемат молекулите на глюкозата 
от витамин В 17, а с ензима бета-глюкозидаза 
отключват бензалдехида и цианида и предизвикват 
собствената си смърт. Благодарение на голямата 
концентрация на ензима бета-глюкозидаза, 
витамин В 17 е изключително смъртоносен за 
раковите клетки, а за другите клетки не е токсичен. 
Раковите клетки се полакомяват за глюкоза, а 
когато поглъщат витамин В 17, вече са унищожени.



 

5395
лв

ПРОМО цена:

3050950код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5395
лв

ОРС Комплекс 
90 капсули

Съдържа олигомерни 
проантоцианидини, полифе-

ноли от гроздови семки, 
червено грозде, зелен чай, 
биофлавоноиди, витамин С 

от ацерола.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТ
Олигомерните проантоцианидини са  едни
от малкото антиоксиданти, които пре-
минават през стените на клетките 
на мозъка и кръвоносните съдове. 
Антиоксидантният комплекс ефективно 
стабилизира еластичността на съдовете и 
тяхата проходимост, заздравява стените, 
предотвратява образуването на плаки и 
тромби. Подобрява се нормалната циркулация 
на кръвта в периферните съдове. ОРС 
гарантира ефективна защита на сърдечно-
съдовата система, стабилизира кръвния 
поток и артериалното налягане, подобрява 
функциите на мозъка, предоставя тотална 
антиоксидантна защита за борба със 
свободните радикали и стареенето на съдовете 
и организма като цяло.

Стара цена: 

10790
лв

5395
лв

ПРОМО цена:

3041840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3595
лв

АФА - 120 таблетки

тежки психически и физически натоварвания; 
срив на имунната система; оксидативен 
стрес; стрес, хронична умора; депресии, 
нервно-психични разстройства, нарушен 
сън; намалена умствена работоспособност; 
възстановяване след инфаркт и тежки и 
продължителни заболявания.

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

8990
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3060630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Спирулина
(Spirulina)  
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2890
лв

Спирулината е източник на ценни хранителни вещества 
- съдържа 70% протеини, както и хлорофил, витамини от 
групата В, витамин Е, желязо, бета-каротин и др. Поради 
високата си концентрация на бързоусвоими хранителни 
вещества и високото съдържание на антиоксиданти по 
естествен начин се противопоставя на стареенето. 

проблемна кожа и възпалителни заболя-
вания на кожата; акне; псориазис; алергии; 
възпалителни заболявания на дихателната 
система. Нийм е една от основните 
билки в аюрведичната медицина. Има 
кръвопречистващи, антихелминтни, анти-
гъбични, антидиабетни, антибактериални, 
антивирусни свойства. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 
1435

лв

ПРОМО цена:

3060730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

615
лв

Стара цена: 

2050
лв

Нийм (NEEM) 
40 капсули

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.

5195
лв

ПРОМО цена:

3049350код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5195
лв

Крил ойл
90 капсули

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

50 пъти по-активно от рибеното масло! 

Sanct Bernhard препоръчва като: 

Стара цена: 

10390
лв

 ТОП продукт

Всяка капсула съдържа 500 mg 
ценно рибено масло (смесен 

концентрат от масло от сьомга) 
с над 30% естествени, сложни 
ненаситени омега - 3 мастни 

киселини EPA (~18%), DHA (~12%) 
и DPA (~2,5%) и 3,4 mg естествен 

витамин Е.  

Стара цена: 

5790
лв

Редовният прием на продукти, съдържащи полиненаситени мастни 
киселини е изключително важен за всяка възраст, поради участието 
им в редица важни биохимични процеси и широкоспектърното им 
действие върху голям брой органи и системи в организма, част 
от които са следните: предпазват от сърдечносъдови заболявания 
- намаляват “лошия” холестерол в кръвта, разширяват кръвоносните 
съдове, подобряват тяхната еластичност, нормализират кръвното 
налягане; стабилизират клетъчните мембрани; активират имунната 
система; намаляват възпалителните процеси в организма; подобряват 
репродуктивните способности на организма; подобряват функционирането 
на нервната система – повишават концентрацията, усилват паметта и 
облекчават депресията; поддържат хормоналния баланс в организма; те са 
изключително важни за активно спортуващи, тъй като ускоряват мускулния 
растеж;  предпазват от развитието на различни видове ракови заболявания;
подобряват състоянието на кожата.

За здрава 
кръвоносна 

система, кожа, 
нокти, коса!      

Всяка капсула съдържа:  
Маслен екстракт от антарктически крил - Euphausia Superba (крил 
ойл - 64,9%). Всяка капсула крил ойл съдържа 500 mg чисто масло от 
крил от които 85 mg EPA (ейкозапентаенова киселина) и 40 mg DHA 
(докозахексаенова киселина).
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Коензим Q10 
плюс,

150 капсули



3895
лв

ПРОМО цена:

3081140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2595
лв

Dr. Nature препоръчва 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 др.

2695
лв

ПРОМО цена:

3080940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Dr. Nature при: срив на имунната система; 
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.

Dr. Nature Алое Вера Сок с 
червена боровинка 946 мл

Стара цена: 

4490
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; липса на концентрация.

Стара цена: 

1990
лв

ДХЕА 
30 таблетки

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

ДХЕА е „хормон майка“ и според възрастта и нуждите се превръща в тестостерон, 
естроген, прогестерон, естрадиол и др. Един от най-важните биомаркери на стареенето. 
В организма се синтезира в надбъбречните жлези, половите жлези (яйчници и тестиси) и 
в мозъка. Оптималните му нива предпазват от диабет, затлъстяване, рак, стрес, инфаркт. 
ДХЕА проявява имуностимулиращо, антивирусно, антибактериално действие, забавя 
стареенето. 

1255
лв

ПРОМО цена:

3035730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Стара цена: 

1790
лв

Dr.Nature Нони сок 
от Таити, 946 мл

 ТОП продукт

Сок от Нони - виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda citrifolia L) е един 
от най-силните антиоксиданти, познати на човека. Съдържа 18 различни 
аминокиселини и ензими, богат е на витамини (А, С, витамин В3), минерали 
(натрий, калий, желязо манган и магнезий), фитохимикали, лигнани, олиго- 
и полизахариди, флавоноиди, иридоиди, ненаситени мастни киселини, 
скополетин, катехин, бета-ситостерол, дамнакантал и алкалоиди. Съдържа най-
голямото количество проксеронин, превръщан в организма в ксеронин, който 
е свързан с всички процеси на синтез и обмяна на белтъците. Поради високото 
съдържание на дамнакантал, сокът от Нони често e използван в борбата срещу 
различни форми на рак. Наред с това ефективно подпомага състоянието и 
дейността на сърдечно-съдовата и храносмилателната системи. Има мощен 
болкоуспокояващ ефект.  Високоефективен общотонизиращ продукт. Прите-
жава антибактериални, антиалергични и противовъзпалителни свойства. 
Стимулира имунната система чрез активиране на Т-клетките и макрофагите.

Стара цена: 

6490
лв

Сокът на дълголетието! 
Мощен имуномодулатор и 

силен антиоксидант!

Коензим Q10 
плюс,

150 капсули

 ТОП продукт Енергия 
за превземането 

на всеки връх!

Стара цена: 

11390
лв

5695
лв

ПРОМО цена:

3043050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5695
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Спрете стареенето със 100% 
естествен коензим Q10!

Един от най-важните елементи 
в процеса на преобразуване на 
енергията в нашите клетки е 
коензим Q10. Той допринася за 
„изгарянето” на хранителните 
вещества и за преобразуването 
им в жизнено важна енергия 
за телесните клетки и за всички 
жизнени процеси. Играе решаваща 
роля за генерирането на клетъчна 
енергия - 95 % от общата енергия 
в организма. Произвоството му в 
организма намалява с напредване 
на възрастта. 

Всяка капсула съдържа магнезий 
- 45 mg; коензим Q10 - 50 mg; ниацин 

(никотинамид) - 24 mg; витамин Е - 
18.20 mg; пантотенова киселина - 9 mg; 
витамин В2 - 2.10 mg; витамин В6 - 2.10 

mg; витамин В1 - 1.65 mg; фолиева 
киселина - 300 µg; биотин - 75 µg; селен - 

55 µg; витамин В12 - 3.75 µg.
киселина - 300 µg; биотин - 75 µg; селен - 
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Съдържа: сух екстракт от корени на жен-шен и витамин В6. 



 

3031950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3031920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
• нарушения в храносмилането, стомашна язва,           
стомашен рак;
• рак на белите дробове, гърдата и матката;
• всякакъв туморен растеж;
• диабет;
• грип;
• артрит;
• гъбички и кожни заболявания;
• помага  при хипертония, нормализира сърдечния ритъм, 
облекчава отоци, понижава стреса;
• действа адаптогенно, антиоксидантно, имуномодулира-
що, противовъзпалително, противовирусно.

Съдържание на 
полизахариди 

> 30%

Стара цена: 

3890
лв

ГЪБАТА НА 
БЕЗСМЪРТИЕТО! 

ЧАГА (CHAGA), 
60 КАПСУЛИ Х 555МГ

Знаете ли, че... В Сибир наричат гъбата Чага „Кралицата на билките“, „Гъба на безсмъртието“ и 
„Дар от боговете“. В Китай я възприемали като „Цар на растенията“/макар че гъбата не е растение/, 
а за японците тя била „Диамантът на гората“. Считало се, че с нея може да се излекува всичко. 
Обикновено гъбата Чага започва растежа си върху наранен участък от кората на жълта или бяла 
бреза. Достигането до ефективна зрялост продължава около 20 години. Различни проучвания са 
установили, че консумацията на гъба Чага осигурява защита от оксидативно увреждане на ДНК на 
човешки лимфоцити. Чагата е сигурен залог, когато става въпрос за създаване на общо чувство за 
благосъстояние, увеличаване продължителността на живота, забавяне признаците на стареене.

3031420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30314240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Брейн комплекс - 60 капсули 

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

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%3031020код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30310240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Кориолус - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
рак на гърдата, яйчниците, простатата, 
кожа, черен дроб, левкемия и др; намалява 
страничните ефекти от химиотерапия; под-
помага при вирусни инфекции, кандидоза, 
инфекции на горните дихателни пътища, 
храносмилателната и отделителната 
система, диабет, ревматизъм и др. 
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Гастро комплекс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми на стомашно-чревния тракт, язви на 
стомаха и дванадесетопръстника; възпаления 
(стомах, панкреаса, тънките и дебелото черво); 
проблеми с чревната флора; проблеми с 
киселинността в стомаха -  рефлукс, гастрит; 
влошено храносмилане; болест на Крон, 
синдром на раздразненото черво; хемороиди.

Гастро комплекс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми на стомашно-чревния тракт, язви на 
стомаха и дванадесетопръстника; възпаления 
(стомах, панкреаса, тънките и дебелото черво); 
проблеми с чревната флора; проблеми с 
киселинността в стомаха -  рефлукс, гастрит; 
влошено храносмилане; болест на Крон, 
синдром на раздразненото черво; хемороиди.

3031520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30315240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Специална комбинация, която съдържа 
екстракти от Херициум, Копринус, Кориолус, 
Рейши, Шиитаке и Агарикус блазей.

 ТОП продукт

ГЛОГ плюс,
240 капсули



 

1085
лв

ПРОМО цена:

5130330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

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

Гел с див кестен 
и лозови листа 
250 мл

Стара цена: 

1550
лв

4435
лв

ПРОМО цена:

3050540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2955
лв

Аргинин, 
150 капсули

нужда от подобряване кръвоснабдяването 
към клетките, сърдечна недостатъчност, 
проблеми със сърдечно-съдовата система, 
затлъстяване, еректилна дисфункция, лечение 
на рани. Като участник в обмяната на азота, 
аргининът е особено важен за регулиране 
тонуса на артериалните съдове, участва в 
снабдяването с кръв на мускулните клетки, 
ефективно се противопоставя на свободните 
радикали. 

Стара цена: 

7390
лв

В комбинация с фолиева киселина 
и витамини В6 и В12.
Sanct Bernhard препоръчва при: 

3775
лв

ПРОМО цена:

3049840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

Стара цена: 

6290
лв

опаковка за 
60 дни 

1815
лв

ПРОМО цена:

3061030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Гугул,
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: високи нива 
на холестерола и триглицеридите; наднормено 
тегло; затлъстяване; артрит, остеоартрит, 
ревматоиден артрит; атеросклероза.

Гугул е една от най-използваните аюрве-
дични билки за регулиране на холестерола 
и телесното тегло. Съдържащите се в нея 
гугулстероли понижават нивата на лошия 
холестерол, предотвратяват натрупването 
на плаки върху стените на артериите, като 
по този начин предотвратяват развитието на 
атеросклероза.

Стара цена: 

2590
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

5020020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Дермокозметичен продукт за хора със 
склонност към хемороиди. Кремът подпомага 
поддържането на ректалната област в добро 
състояние. Благодарение на внимателно 
подбраните активни съставки с успокояващо, 
стягащо и защитно действие формулата 
може да се използва върху кожата около 
ануса при дискомфорт, свързан с дразнене и 
сърбеж. Екстрактите от леска и конски кестен 
допринасят за по-голяма еластичност и 
укрепване на кръвоносните съдове в зоната.

Стара цена: 

1550
лв

Крем 
РектоСтоп, 50 г

1030
лв

ПРОМО цена:

3037520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

РектоСтоп 
30 таблетки

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

Pharm LAB 
препоръчва при: 

Съдържа диосмин, екстракти от: горчив портокал (стандартизиран 
до 90% хесперидин), бодлив залист, челвена боровинка, витамин С.

Стара цена: 

1290
лв

КОМПЛЕКТ:
РектоСтоп, 30 таблетки + 
Крем РектоСтоп, 50 г

+
 -40% 

за комплекта

1700
лв

ПРОМО цена:

5020075код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1140
лв

Стара цена: 

2840
лв

+
КОМПЛЕКТ:
РектоСтоп, 30 таблетки + 
Крем РектоСтоп, 50 г

-40% АТРАКТИВНА 
комбинация
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5130350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

775
лв

ПРОМО цена:

ГЛОГ плюс,
240 капсули

 ТОП продукт

Глог - укрепва и тонизира сърдечния мускул, разширява 
коронарните съдове, предотвратява нарушения в сърдечната 
дейност, забавя стареенето на сърцето и стимулира циркулацията 
на кръвта. Той е богат източник на вещества, които разширяват 
кръвоносните съдове на сърцето и мозъка и така подобряват 
кръвоносния поток - сърдечният мускул и мозъкът получават 
повече кислород. Увеличава се силата на сърдечните съкращения. 
Глогът успокоява сърдечно-съдовата система, има мощно 
регулиращо действие върху сърдечния ритъм и кръвното налягане. 
Влияе положително върху нервната система, хипертонична болест 
и атеросклерозата. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми със сърдечно-съдовата система, 
сърдечна невроза;
нарушено кръвообращение;
атеросклeроза;
хипертония. Прием: 2 пъти по 2 капсули на ден.

Големият приятел на сърцето! 
Използван успешно вече хиляди години!



2790
лв

ПРОМО цена:

3042240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Витамини за деца 
240 таблетки240 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4650
лв

2-4 
таблетки 
дневно!

1270
лв

ПРОМО цена:

3035620 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

Вечерна роза,
30 таблетки

Pharm LAB препоръчва при: 
предменструален синдром(ПМС);
климакс;
горещи вълни, раздразнителност, 
отпадналост;
нарушен менструален цикъл;
хормонален дисбаланс;
проблемна кожа, коса, нокти.

Стара цена: 

1590
лв

Подкрепа за организма на жената!

1160
лв

ПРОМО цена:

3035920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

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

Клима стоп,
30 таблетки

Стара цена: 

1450
лв

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

2040
лв

ПРОМО цена:

3091520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

Ostro Vit препоръчва при:   
намалено либидо;
полова слабост;
еректилни дисфункции;
тежки физически 
натоварвания;
активно спортуване;
повишени нива на 
холестерола.

Всяка капсула съдържа: 
екстракт от трибулус терестрис/бабини 
зъби(90% сапонини)/ - 1000 mg.

Стара цена: 

2550
лв

Трибулус 
Терестрис 90 
(Бабини зъби)   
60 капсули

1110
лв

ПРОМО цена:

3035520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Простамин, 30 таблетки Простамин, 30 таблетки 

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

Pharm LAB препоръчва при: 

Стара цена: 

1390
лв

Маг. фармaцевт
Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За мъжа 
250 мл 

възпалителни процеси; 
простатит; затруднено и 
болезнено уриниране; 
аденома на простатата; 
простатна хипертрофия; 
намалена полова 
активност; следоперативно 
възстановяване на 
простатната жлеза.

възпалителни процеси; 
простатит; затруднено и 
болезнено уриниране; 
аденома на простатата; 
простатна хипертрофия; 
намалена полова 
активност; следоперативно 
възстановяване на 
простатната жлеза.

1815
лв

ПРОМО цена:

3010330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Стара цена: 

2590
лв

3010350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:
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Dr.Nature Омега 3 
КИДС, 30 капсули1885

лв

ПРОМО цена:

3008330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

3008350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1345
лв

ПРОМО цена:

Dr.Nature препоръчва за: подпомагане растежа и развитието 
на деца над 3 г; подкрепа на:  имунитета и устойчивостта на 
възпалителни заболявания; когнитивните функции и доброто 
зрение; емоционалната и поведенческа стабилност; подходящи за 
прием по време на бременност. 

Специална формула за деца с оптимално съотношение на 
Омега-3 + витамини Е и D! Със страхотен вкус и подходящи за 
дъвчене!
Всяка капсула съдържа: BioPure DHA® - рибено масло, в това число 
DHA(докозахексаенова киселина) - 119 mg, ЕPA(ейкозапентаенова 
киселина) - 31 mg, витамин Е - 2.5 mg /алфа ТЕ, витамин D - 2.5 µg.

 ТОП продукт

КИДС, 30 капсули
Стара цена: 

2690
лв



 

2490
лв

ПРОМО цена:

3040540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1660
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
хроничен стрес; умора, отпадналост, безсъние; безпокойство, нервност; 
неврози; депресивни състояния; главоболие; мускулна слабост; 
сърцебиене; превъзбуда; храносмилателни проблеми, липса на апетит; 
възпаление на кожата, пърхот; при засилено физическо и психическо 
натоварване. 

Сила за нервната система, 
180 капсули

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

РЕЛАКС Ден и Нощ 
50 таблетки 1575

лв

ПРОМО цена:

3023830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

2250
лв

1495
лв

ПРОМО цена:

3061540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
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: 

40 капсули

Стара цена: 

2490
лв

Ай кю макс 
30 таблетки

Dr.Nature препоръчва при: 
нарушено кръвооросяване на мозъка 
и крайниците; подпомага за по-лесно 
запаметяване и повишава паметовите 
възможности като цяло; стимулира 
мозъчните функции и интелигентността;  
благоприятства сърдечно-съдовата дей-
ност; намалена концентрация; шум в 
ушите, световъртеж.

1535
лв

ПРОМО цена:

3006030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

Стара цена: 

2190
лв

5550
лв

ПРОМО цена:

3040440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

Гинко Билоба, 
240 капсули

Стара цена: 

9250
лв

Гарантирано качество на 
високоефективен стандартизиран 

екстракт от Sanct Bernhard!
Sanct Bernhard препоръчва при: 

Маг. фармaцевт
Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За мъжа 
250 мл 

3006050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1095
лв

ПРОМО цена:

Гинко Билоба - фармакологичните ефекти на гинко билоба се дължат на съдържащите се в листата на растението флавоноиди и терпенови трилактони, 
като флавоноидите притежават антиоксидантни свойства, а терпеновите трилактони подобряват кръвообращението, оросяването на мозъка и крайниците, 
подобряват паметта. Гинко Билоба действа съдоразширяващо, укрепва стените на кръвоносните съдове, възпрепятства агрегацията на тромбоцитите. 
Увеличава работоспособността и издържливостта на хората, занимаващи се с умствена дейност. Подобряването на циркулацията става по три различни 
начина: Първо, предизвиква отпускане на артериите, водейки до тяхното разширяване и позволявайки с всеки удар на сърцето през артериалната система 
да преминава повече кръв. Второ, намалява вискозитета на кръвта, като я разрежда и по този начин улеснява движението й през малките капиляри. И трето, 
упражнява необяснима регулация на венозния и артериален съдов тонус, за оптимизиране разпространението на кръвта до места, които са исхемични, без 
да жертва кръвообращението към другите тъкани.

11

Съдържа: гинко билоба,  магнезий, 
родиола, гроздови семки, фосфати-

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

отслабване на паметта; старческа деменция; 
нарушено оросяване и кръвоснабдяване на 

крайниците; намалено внимание; болест 
на Алцхаймер; шум в ушите; световъртеж, 
главоболие; сърдечна аритмия; глаукома; 

периферни съдови смущения; нервно 
изтощение, стрес. 

 ТОП продукт

Всяка капсула съдържа: 
75 mg екстракт от Гинко 

Билоба. 

Dr. Nature 
Фиторелакс нощ 
30 капсули, 2 броя30 капсули, 2 броя

Стара цена: 

1980
лв

Dr.Nature препоръчва при: 

1385
лв

ПРОМО цена:

30093230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

30093002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Съдържа мелатонин, екстракт от Пасифлора, 
5-Хидрокситриптофан и витамин B6

смущения в съня - безсъние, трудно 
заспиване, чести събуждания, краткотраен 
сън - успокоява нервната система; депресия, 
тревожност и стрес-синдром; мигрена 
и главоболие, причинени от нервно 
пренапрежение; облекчаване симптомите на 
фибромиалгия; предменструален синдром. 

Кажете не на стреса! 
Заздравете 

нервната система! 

Стара цена: 

4150
лв

Всяка капсула съдържа:
калций - 64,8 mg, витаминозна мая - 40 mg, никотинамид (витамин В3) -      
20 mg, D-пантотенoва киселина - 10 mg, витамин B1 - 1,6 mg, витамин B2 -  
2 mg, витамин B6 - 1,9 mg, витамин B12  - 1μg.
Прием: 1-2 капсули на ден с чаша вода.

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

Прием: 1 капсула дневно, 30 мин преди сън. 
За още по-силен ефект могат да се приемат 
и 2 капсули. Има бързо настъпващ ефект и 
действие, продължаващо от 6 до 8 часа.

 ТОП продукт



 ТОП продукт

Д-р Нейчър Пробиотик Максимус е научно разработен синбиотик с изключително широк спектър на полезно действие. Синергизмът на всички 7 
биосъвместими бактериални щама обуславя едновременното повлияване на имунитета, възстановяване баланса на чревната микрофлора след прием на 
антибиотици, детоксикация и подпомагане при редица други храносмилателни проблеми. 

Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при:
• Прием на антибиотици;
• Понижен имунитет и често боледуване;
• Нарушена чревна микрофлора;
• Храносмилателни проблеми, подуване и газове;
• Недобро усвояване на хранителни вещества, 
включително лактозна нетолерантност;
• Гъбични и бактериални инфекции;
• Болки в корема, запек и диария;
• Възпалителни заболявания на червата;
• Стрес и забавен метаболизъм; 
• Лоши хранителни навици; 
• Само 1 капсула от продукта съдържа повече  живи 
бактерии, в сравнение с цяла опаковка от обикновените 
пробиотици!

2095
лв

ПРОМО цена:

3002230 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Всяка капсула съдържа: Lactobacillus bulgaricus, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus plantarum - общ пробиотичен микс от 
не по малко от 210 милиарда CFU във всяка капсула; 
късоверижен инулин (пребиотик) - 100 mg.

Д-р Нейчър 
Пробиотик Максимус  

15 капсули 

Ново поколение пробиотик + пребиотик! 
Максимално съдържание на 210 милиарда 

полезни бактерии в капсула! 
7 биосъвместими пробиотични щама за 

добра чревна флора!

Стара цена: 

2990
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3061630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
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

3475
лв

ПРОМО цена:

3049240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2315
лв

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

Джинджифил 
250 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5790
лв

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 2370

лв

ПРОМО цена:

3022840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1580
лв

Стара цена: 

3950
лв

1170
лв

ПРОМО цена:

3022740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Растителен въглен 
50 таблетки

Еquilibra препоръчва при:
хранителни или химически интоксикации; 
метеоризъм (газове в червата); подуване на 
стомаха; диарии; диспепсии; хиперацидитет; 
след злоупотреба с алкохол.

Стара цена: 

1950
лв
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Начин на употреба: За възрастни и деца се препоръчва прием от 1 капсула дневно, преди или след хранене. При антибиотична терапия, приемайте 
пробиотика 2 часа след прием на антибиотика. Д-р Нейчър Пробиотик Максимус е подходящ за заквасване на домашно кисело мляко – още едно 
доказатество за ефективността. Чрез специално селектираните пробиотични щамове се получава здравословно, висококачествено и хомогенно кисело 
мляко. Вижте повече за технологията за приготвяне на www.green-master.eu.

„Златната богиня“ на Аюрведа



Чай  диджестив 
15 филтър пакетчета 
2 броя

Equilibra препоръчва този  ефективен 
и натурален чай за подпомагане 
функцията на храносмилателната 
система. При болки и газове. 

Стара цена: 

2300
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30271002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

броя 
на цената 

на един2 

 ТОП продукт

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

Глюкозин,
30 таблетки 

Pharm LAB препоръчва при: 

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

1000 
лв

ПРОМО цена:

3035320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Стара цена: 

1250
лв
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1395
лв

ПРОМО цена:

3011830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3011850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

ПАРАЗИТОЦИД 
100 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. 

За живот 
без 

паразити!!!

Стара цена: 

1990
лв

1425
лв

ПРОМО цена:

30712220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лвЧист черен дроб 

30 таблетки, 2 броя

Vitar препоръчва при: детоксикация на 
черния дроб; при заболявания на храносми-
лателната система, черния дроб, жлъчката; 
повишени нива на холестерол и мазнини. 
Всяка таблетка съдържа: екстракт от бял 
трън – 150 mg, биотин - 12,5 mg; витамин B1 
- 0,275 mg; витамин В2 - 0,35 mg; витамин В6 - 
0,35 mg; витамин В12 - 0,625 mg; никотинамид 
- 4 mg; пантотенова киселина - 1,5mg; фолиева 
киселина - 50 mg; витамин С - 20 mg; витамин 
Е – 3 mg.

Стара цена: 

1780
лв

30712002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

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

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.

Фаст Дрена 
500 мл

Стара цена: 

2390
лв

1675
лв

ПРОМО цена:

3079330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Състав в 50 мл:  течен екстракт от корени на аспарагус 
- 120 mg; течен екстракт от корени на репей - 120 
mg; течен екстракт от листа на болдо - 120 mg; течен 
екстракт от листа на артишок - 120 mg; екстракт от 
бял трън - 120 mg, от които силимарин - 22 mg; течен 
екстракт от коренище на куркума - 120 mg; течен 
екстракт от корени на глухарче - 120 mg; екстракт от 
листа на черно френско грозде - 120 mg.

Съдържа: див копър, корен от сладник, 
семена от зелен анасон, ментови листа, 
кора от сладък портокал и цветове от 
лайка.

1555
лв

ПРОМО цена:

3010840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За храносмилател-
ната система 250 мл

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

ната система 250 мл

Стара цена: 

2590
лв

Дневен прием:  50 мл разтворени в 1-1,5 л вода.

Съдържа екстракти от морски пелин, орех, 
карамфил, котешка стъпка, магарешки бодил.

 ТОП продукт

При честа употреба на алкохол, 
цигари и мазни храни. 

Детоксикира, регенерира и 
витализира черния дроб! 



5100
лв

ПРОМО цена:

3042830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

3042850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3645
лв

ПРОМО цена:

Колаген Голд 
екстра 525 г

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

7290
лв

2085
лв

ПРОМО цена:

30352230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Артростав 
30 таблетки, 2 броя

Pharm LAB препоръчва при: 
болки и възпаления в ставите; артрит, 
остеоартрит; ревматизъм; артрози; ишиас, 
ошипяване; фрактури; натоварвания на 
ставите от физическа активност или повишено 
тегло; активни спортисти; менопауза. 

Стара цена: 

2980
лв

5445
лв

ПРОМО цена:

3049650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5445
лв

Зеленоуста мида 
Плюс, 120 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: 

10890
лв

Съдържа: чист концентрат от новозеландска 
зеленоуста мида, коензим Q10, ниацин, 
пантотенова киселина, селен, витамин B1, B2, 
B6, B12 и други.

1365
лв

ПРОМО цена:

5132830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

585
лв

Крем със 
зеленоуста мида, 
250 мл

Подпомага нормалното функциониране на 
ставите, сухожилията и мускулите. Екстрактът 
от зеленоуста мида действа активно за 
подхранване и релаксация на ставите и 
мускулите. Маслото от алпийски клек има 
противовъзпалително действие. В комбинация 
с камфора, евкалипта и глицерина помагат на 
тялото да се възстанови бързо.

Стара цена: 

1950
лв

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

ВСAА - Аминокиселини 
с разклонени вериги, 
100 таблетки 3600

лв

ПРОМО цена:

3023640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

Стара цена: 

6000
лв

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

1800
лв

ПРОМО цена:

3046720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

3046750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

2250
лв

Колаген плюс 
120 таблетки
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Всяка таблетка съдържа: 
глюкозамин сулфат - 125 mg; хондроитин 
сулфат - 75 mg; витамин С - 80 mg; хиалуронова 
киселина - 5 mg; екстракт от босвелия - 50 mg;  
хидролизиран колаген - 4 mg.

 ТОП съставка

КОЛАГЕН

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

Всяка таблетка съдържа: 
хидролизиран колаген - 

333,5 mg, калций – 19,2 mg, 
магнезий – 6,3 mg, натурален 

витамин С (от плодове на 
ацерола ) - 2,5 mg.

За млада кожа, 
без бръчки! 

За здрави стави и кости
за дълги разходки! 



3115
лв

ПРОМО цена:

3047140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2075
лв

Супер калций от 
червени коралови
водорасли 120 капсули 

намалена костна плътност; остеопороза; 
артрит, остеоартрит; проблеми и болки в 
костите и ставите; за здрави кости, зъби, коса, 
кожа и нокти; сърдечно-съдови проблеми. 

Природен калциий с най-висока степен 
на усвояемост!

Стара цена: 

5190
лв

Всяка капсула съдържа: 610 mg екстракт 
от червени коралови водорасли, като от тях 
калций - 180 mg.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

4795
лв

ПРОМО цена:

3081940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

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

Dr.Nature препоръчва при:

Джойнт Протект 
946 мл

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

7990
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3008830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Dr.Nature 
Хиалурон 
Комплекс,
30 капсули

Dr.Nature Хиалурон комплекс:
благоприятства поддържането на здрави и гъвкави 
хрущялни тъкани; подпомага смазването на 
ставите; намалява дискомфорта в ставната област; 
подпомага движението, особено в напреднала 
възраст; поддържа венозната система; допринася 
за здрава, гладка и добре хидратирана кожа. 

Комплексна грижа за ставите и кожата!

680
лв

ПРОМО цена:

3036420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Витамин К2 
60 таблетки

Pharm LAB препоръчва при: проблеми 
с костите и ставите; остеопороза/загуба 
на костна плътност; менопауза; риск от 
фрактури; препятства калцирането на 
артерии и меки тъкани; за заздравяване на 
кръвоносните съдове; при прием на калций 
и витамин Д3.

Витаминът, който предотвратява отлага-
нето на излишния калций (калцирането) по 
стените на съдовете.

Стара цена: 

850
лв

3008850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

2390
лв

ПРОМО цена:

3092820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Хондроитин,
60 таблетки

болки, скованост, проблеми със ставите и 
сухожилията;
дегенеративни заболявания на ставите;
артрози, артрити, остеоартрити;
натоварвания на ставите.

OstroVit препоръчва при: 

60 таблетки

Стара цена: 

2990
лв

Всяка таблетка съдържа: 
хондроитин(сулфат) - 800 mg.

Прием: 1 таблетка дневно.
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Всяко капсула съдържа: хиалуронова киселина 
(ниско молекулно тегло - 30 mg, средно молекулно 
тегло - 60 mg, високо молекулно тегло - 30 mg), 
екстракт от босвелия - 50 mg, диосмин/хесперидин 
- 100 mg, глюкозамин - 100 mg, витамин С - 40 mg, 
манган - 2 mg, селен - 14 µg. 

Стара цена: 

2890
лв

 ТОП продукт

Хиалуроновата киселина е основен компонент 
на синовиалната течност на ставите, като осигурява 
смазването и безпроблемия контакт на костните 

структури. Тя играе роля на „възглавница“ между две артикулиращи кости. 
Поради специфичното и свойство да задържа влага, тя е перфектно средство 
за поддържане на здрава, еластична и хидратирана кожа. 

Прием: 1 капсула дневно.

5875
лв

ПРОМО цена:

3043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3915
лв

Gelenk�t 
240 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
хронични проблеми на опорно-двигателната 
система; артрити, артрози, спондилози, ишиас, 
дископатии; при проблеми с костите, ставите, 
мускулите, хрущялите и сухожилията; при 
скованост, болка и износване на ставите.

Стара цена: 

9790
лв

СУПЕР ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВИ СТАВИ!

Всяка капсула съдържа: глюкозамин от 
черупкови организми, хондроитин сулфат, 
калций, магнезий, ниацин, пантотенова кисе-
лина, витамин В6, витамин В2, витамин В1, 
фолиева киселина, биотин, витамин В12.

Комбинацията от трите типа хиалуронова киселина обуславя макси-
малното усвояване от страна на организма и правилното разпределение в 
отделните тъкани. Поради специфичното и свойство да задържа влага, тя 
е перфектно средство за поддържане на здрава, еластична и хидратирана 
кожа. Екстрактът от босвелия в продукта има мощен противовъзпалителен 
ефект. Комплексът от микронизиран диосмин и хесперидин (9:1) има силен 
антиоксидантен ефект и поддържа здравината и еластичността на венозната 
система. Подпомага кръвоснабдяваното на ставните тъкани и доставката на 
кислород и хранителни вещества.



 

1030
лв

ПРОМО цена:

5120320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки 
500 мл 

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

Стара цена: 

1290
лв

5120340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

775
лв

ПРОМО цена:

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

1000
лв

ПРОМО цена:

5014120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Охлаждащата терапия може да облекчи остра 
болка, както да подпомогне при оток, като 
улесни подвижността. Подходящ и при хронични 
оплаквания като артрит, артроза, ревматизъм и др.
Активни съставки: екстракт от дяволски нокът, 
алое вера, камфор, масло от мента, ментол, пантенол, 
глицерин. Без парабени. 

Стара цена: 

1250
лв

Терапевтичен 
охлаждащ гел 
100 мл

990
лв

ПРОМО цена:

5135540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Класическа рецепта със съдържание на 
екстракт от арника, масло от алпийски клек, 
камфор, ментол! 
Флуидът е подходящ 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 и др.

Стара цена: 

1650
лв

Флуид с арника 
250 мл

1155
лв

ПРОМО цена:

5120630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Крем с мас от мурмел и 
алпийски клек 250 мл 

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

Стара цена: 

1650
лв

1045
лв

ПРОМО цена:

5135030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Крем с лечебна кал, 
чили и евкалипт 
250 мл

Съдържа лечебна кал, екстракт от евкалипт, 
екстракт от чили(капсаицин). 
В комбинация трите съставки имат загряващо 
действие, което прави кремът подходящ 
при проблеми с опорно-двигателния апарат, 
мускулни болки и нервно напрежение. 
Подходящ е след тежки физически 
натоварвания. Успокоява болката. 

Стара цена: 

1490
лв

Грижа за костите, 
ставите и 

мускулите!

 ТОП продукти
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 ТОП продукт

Лутеин Мега 
Комплекс 

90 капсули
Запазете зрението си!

4110
лв

ПРОМО цена:

3040740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

• 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.

Всяка капсула съдържа:
лутеин - 6 mg, бета-каротин - 2 mg, 
зеаксантин - 0,9 mg, екстракт от черни 
боровинки - 100 mg, витамин E - 10 mg, 
витамин B2 - 2,8 mg,
цинк- 4 mg, селен - 20 μg. 

1245
лв

ПРОМО цена:

30718230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Vitar  препоръчва при: 
умора и намалено зрение; продължителна 
работа с компютър; продължително шофи-
ране; намалена зрителна острота; операция 
на очите; особено подходящ за възрастни 
хора и за предотвратяване развитие на перде 
и макулна дегенерация.
Съдържа лутеин, зеаксантин, екстракт от 
черна боровинка, витамини С, Е, В2, цинк.

Здрави очи 
30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

1780
лв

намаляване на слуха, свързано с нормалния 
процес на стареене на организма.

4795
лв

ПРОМО цена:

3046540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Капсули за подобряване 
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. 

4290
лв

ПРОМО цена:

3052140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2860
лв

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

Коприва плюс 
300 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 

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

Стара цена: 

7150
лв

4495
лв

ПРОМО цена:

3045340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2995
лв

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.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7490
лв

Червена боровинка 
90 капсули 950

лв

ПРОМО цена:

3072320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Билков сироп 
Боровинка, 200 мл 

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв

 ТОП продукт

Коприва - пречиства кръвта, действа като диуретик и е идеална за 
предотвратяване образуването на бъбречни камъни. Съдържа съставки, 
които намаляват възпалението и увеличават отделянето на урина. При 
мъжете тя се използва и при проблеми свързани с простатата: често нощно 
уриниране, твърде чести позиви, болезненост, неспособност за уриниране 
и раздразнения на пикочния мехур. Копривата се приема при инфекции и 
възпаления на пикочните пътища (ИПП), камъни в бъбреците и др. 

Против възпаления и камъни 
в бъбреците, с диуретичен и 

детоксикиращ ефект!
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 ТОП продукт

Стара цена: 

3290
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 горчив портокал 
- 12 mg; хром - 40 μg; витамин С - 40 mg.

Стара цена: 

1780
лв

30729002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

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

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

лв

ПРОМО цена:

8631130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

CLA + Зелен чай + 
L-карнитин 
90 капсули

Всяка капсула 
съдържа: 

CLA (конюгирана 
линолова киселина) 
- 300 mg, екстракт от 

зелен чай - 200 mg 
(полифеноли - 100 

mg, кофеин - 18 mg), 
L-карнитин - 138 mg.

2630
лв

ПРОМО цена:

3001020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

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

1555
лв

ПРОМО цена:

3061240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Обезит (Obesit) 
40 капсули

наднормено тегло; затлъстяване; забавен 
метаболизъм; повишен холестерол.

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

Стимулира естествения процес на отслабване 
и изгаряне на излишните мазнини. Активира 
метаболизма, потиска апетита, чувството за 
глад и желанието за консумиране на сладки 
храни. 

Луз уейт 
60 капсули

хора контролиращи теглото си; изгаряне 
на телесните мазнини; за намаляване на 
апетита; детоксикация на организма.

За бързо и трайно отслабване с 
доказана ефективност!

1495
лв

ПРОМО цена:

3027840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

Стара цена: 

2490
лв

Equilibra 
препоръчва при: 

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

2590
лв

ПРОМО цена:

30114002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

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

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

Стара цена: 

5180
лв

ЦБ За Идеална 
Фигура 250 мл 
2 броя
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Мощна комбинация 
с тройно действие за 
максимален ефект!

броя 
на цената 

на един2 

3001050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1645
лв

ПРОМО цена:



 

Крем с маслиново 
масло 250 мл 695

лв

ПРОМО цена:

5110730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
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: 

990
лв

Нежна грижа за Вашата кожа с 
хилядолетна история!

Активни съставки: маслиново масло, 
глицерин, етерични съставки. Без парабени. 19

Мултиактивно 
дермо масло, 100 мл

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

99% 
натурални 
съставки

2070
лв

ПРОМО цена:

9205340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

3450
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

Бирена мая -150 г 
375 таблетки

Equilibra препоръчва при:
недостиг на всички витамини от група В 
и витамините А, С и Е; недостиг на ценни 
аминокиселини, минерали и микроелементи; 
подобряване на редица кожни проблеми - 
акне, екземи, себорея; за гладка и еластична 
кожа; за блестяща и мека коса.

1885
лв

ПРОМО цена:

3022330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

1015
лв

ПРОМО цена:

5131740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Подходящ при невродермит. За проблемна 
и чувствителна кожа. Предотвратява 
дехидратацията и спомага за облекчаване 
на сърбежа при проблемна и суха 
кожа, която е много по-чувствителна от 
нормалната. Съдържа урея и масло от шеа. 

Крем с вечерна роза 
250 мл

Стара цена: 

1690
лв

За лице и тяло.

Капсулите с хиалулинова киселина 
осигуряват незабавен изглаждащ ефект, 
помага бръчките да станат по-малко 
видими, като киселината с високото 
молекулно тегло има изглаждащо действие 
на повърхността, а тази с ниското - действа 
в дълбочина, допълвайки функцията на 
колагена. Не съдържат вода, парфюм и 
консерванти. 

Капсули с хиалуронова 
киселина за лице - 28 бр.

Колаген бюти  
10 сашета

Стара цена: 

3190
лв

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

1915
лв

ПРОМО цена:

3028640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

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

 ТОП продукт

2995
лв

ПРОМО цена:

9204940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Стара цена: 

4990
лв



 

 ТОП продукт

За здрава 
и защитена кожа!

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 

30 мл - 2 броя 

Стара цена: 

1180
лв

945
лв

ПРОМО цена:

50105220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

50105240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

710
лв

ПРОМО цена:

Чаеното дърво е храст или ниско дърво, което е наречено 
“Зеленото злато” на Австралия. Аборигените го използвали като 
лек още в древността. След 1970 година са създадени специални 
плантации,  в които се отглежда и се предоставя на козметичната 
и фармацевтичната промишленост. Има силно антибактериално 
действие върху три групи микроорганизми - бактерии, гъбички 
и вируси. Маслото от чаено дърво има антибактериално, 
антисептично, антивирусно и противогъбично действие. 
Притежава същопротивовъзпалително, регенериращо, 
подхранващо и хидратиращо действие. Превантивно може да 
се използва за предпазване от кожни проблеми, при излизане 
сред природата -  срещу ухапвания от насекоми и възпаление 
от досег с растения.

1185
лв

ПРОМО цена:

5130630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

За лице и тяло. Превантивно за предпазване 
от кожни проблеми, при излизане сред 
природата. Подходящ и за ежедневна грижа.

Крем с масло 
от чаено дърво 250 мл

Стара цена: 

1690
лв

Продуктите с чаено дърво са подходящи за:  акне, малки пъпчици, 
дерматити, алергии, различни херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, ухапвания от насекоми, 
ожулвания и кожни раздразнения. 

2095
лв

ПРОМО цена:

9010830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Гел с патентована формула и уникално 
действие. Комбинацията от съставки 
идеално подхранва и регенерира кожата, а 
също така я възстановява при наличие на 
възпалителни процеси. Подхранва и успокоява 
раздразнената и увредена кожа, включително 
след бръснене и след епилация. Подходящ за 
третиране на възпалена кожа - при наличие на 
рани, одрасквания и подсичания, ужилвания 
и ухапвания от насекоми. Подпомага 
отстраняването на малките дефекти по кожата 
/гнойни пъпки, увреждания от слънчеви и 
термични изгаряния, херпеси/. 

Тотал ефект гел 
с прополис,
чаено дърво 
и Алое Вера 75 мл

Стара цена: 

2990
лв

Премиум 
Алое Вера гел
30 мл

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

455
лв

ПРОМО цена:

5015030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

195
лв

С 90% чист гел от листа на Алое Вера! 

1290
лв

ПРОМО цена:

51353002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

Крем с Q10 
250 мл, 2 броя

Q10 играе важна роля в енергийния 
баланс на клетката. Производството 
и преобразуването на енергията 
в клетки тее немислимо без 
Q10. С увеличаване на възрастта 
намалява производството му, което 
води до нарушаване процеса на 
регенерация на кожата. Кремът 
снабдява кожата с коензима и я 
хидратира в дълбочина.

250 мл, 2 броя

За всички типове кожа, 
включително чувстви-
телна, нежна, склонна 
към раздразнение.

За деликатна и чувстви-
телна кожа, склонна към 

раздразнения, изиск-
ваща регенериране. 

555
лв

ПРОМО цена:

8622_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

790
лв1 2

Мицеларен разтвор с екстракт 
от лайка за почистване на грим 

3 в 1 - 250 мл

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

Почистват, тонизират и овлажняват кожата 
на лицето. С неутрално рН. Подходящи за 

ежедневна грижа. Без изплакване. 
Не съдържат: парабени, сапуни, 

изкуствени оцветители и ароматизатори.
20

Стара цена: 

650
лв

Стара цена: 

2580
лв

броя 
на цената 

на един2 



 

СЕКРЕТ ОТ ОХЛЮВ
Подмладяващата съставка!

 ТОП съставка

Подмладяващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

8421430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30% 84214002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

Бързо и ефективно облекчава суха, груба, лющеща се и 
чувствителна кожа, лишена от мекота и елатичност. За 
красива кожа, 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.

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

8421530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30% 84215002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

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.

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. Едно от най-новите открития 
в козметологията с много широк спектър от 
клинично доказан ефект. 
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Подмладяващ 
дневен крем 
със секрет 
от охлюв 50 мл

1745
лв

ПРОМО цена:

8421030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

Подмладяващ 
нощен крем 
със секрет 
от охлюв 50 мл

1745
лв

ПРОМО цена:

8421130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

КОМПЛЕКТ: 
дневен крем +
нощен  крем

 -50% 
за комплекта

2490
лв

ПРОМО цена:

8421011код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2490
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

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

+
Стара цена: 

4980
лв



CBD конопено масло
Овлажнява, предпазва, 

детоксикира и регенерира кожата!

 ТОП съставка

CBD масло за почистване 
на лице 140 мл

2445
лв

ПРОМО цена:

9184230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

КОМПЛЕКТ CBD за 
комбинирана/мазна - 

крем, серум, маска

2445
лв

ПРОМО цена:

9183130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

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

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

Стара цена: 

3490
лв

2375
лв

ПРОМО цена:

9183030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1015
лв

CBD крем 50 млСтара цена: 

3390
лв Съдържа и комплекс 

ANTIPOLLUTION (против 
замърсяване), който 
предпазва кожата 
от замърсяване, 
тежки метали и 
смог. Подходящ за 
ежедневна употреба.

CBD крем 50 мл

2375
лв

ПРОМО цена:

9184030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1015
лв

Стара цена: 

3390
лв Съдържа и комплекс 

ANTIPOLLUTION (против 
замърсяване) който 
предпазва кожата 
от замърсяване, 
тежки метали и 
смог. Подходящ за 
ежедневна употреба.

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

CBD маска 8 г 

390
лв

ПРОМО цена:

9184320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

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

Стара цена: 

490
лв

3685
лв

ПРОМО цена:

9183035код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3685
лв

КОМПЛЕКТ CBD за Стара цена: 

7370
лв

CBD маска 8 г 

390
лв

ПРОМО цена:

9183320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Стара цена: 

490
лв

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

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

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

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

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

CBD масло 15 мл

2445
лв

ПРОМО цена:

9184130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

Стара цена: 

3490
лв Абсорбира се бързо, 

овлажнява кожата в 
дълбочина. Подходящо 
за ежедневна употреба.

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

КОМПЛЕКТ CBD за суха/
чувствителна кожа - крем, 

масло, масло, маска

5430
лв

ПРОМО цена:

9184045код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5430
лв

КОМПЛЕКТ CBD за суха/

Спестявате:

Кожата изглежда много 

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

10860
лв

+

АТРАКТИВНА 
комбинация
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 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

3490
лв



Шампоан с репей - против косопад 
за всички типове коси - 350 мл
Намалява секрецията на себум така, че косата 
не се омазнява бързо и остава красива за по-
дълго време. Подхранва корените, намалява 
косопада, стимулира растежа на косата, 
хидратира косата и кожата.

630
лв

ПРОМО цена:

8610320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

Билков еликсир против косопад 250 мл
Укрепва и подхранва космените фоликули. 
Екстрактите от синя лупина, хвощ, конски 
кестен, репей и соев протеин намаляват 
косопада, дават жизненост на коста от корените 
до върха и я правят здрава, гъста, гъвкава 
и блестяща. Не се изплаква, не оставя косата 
лепкава и тежка.

600
лв

ПРОМО цена:

8612220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

750
лв

За здрава 
коса!

Билково масло за скалп  с репей 
и хвощ - против косопад - 100 мл
Екстрактът от корен на репей в чисто растително 
масло укрепва структурата на косъма, подхранва 
космените фоликули, стимулира растежа, намалява 
себореята. Също така има противовъзпалително 
действие и се бори с пърхота. Добавеният екстракт от 
хвощ е призната натурална съставка за предпазване 
от косопад и пърхот. Косъмът става по-плътен, а 
косата по-гъста, по-силна и блестяща. Не съдържа 
парабени. 

520
лв

ПРОМО цена:

8614220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Стара цена: 

650
лв

Стара цена: 

6

КОМПЛЕКТ за коса с репей против косопад 
3 продукта: билково масло, шампоан и 
еликсир

От векове е известно, че коренът от репей е подходящ за грижа за всички 
типове коса. Иновативните формули с екстракт от корен на репей укрепват 
структурата на косъма, подхранват космените фоликули, стимулират 
растежа и намаляват себореята. Също така имат противовъзпалително 
действие и се борят с пърхота. 

Стара цена: 

2190
лв 1535

лв

ПРОМО цена:

861034код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

 ТОП съставка

Екстракт 
от репей

АТРАКТИВНА 
комбинация  -30% 

за комплекта+

Копринен серум за сухи краища 30 мл
870

лв

ПРОМО цена:

8613120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Активни съставки: съдържа екстракт от алое 
вера и ориз, масло от маслина, кедър и камелия. 
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, 
SLS и SLES. 

Серумът изглажда 
връхчетата на косата, 
като ги защитава 
от разцепване и 
заплитане. Създава 
копринен ефект по 
цялата дължина на 
косата. 

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

Шампоан с женшен 
за мазна коса 
със сухи краища 350 мл

630
лв

ПРОМО цена:

8610520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

КОМПЛЕКТ за 
сухи краища
2 продукта: 
шампоан и 
серум

1130
лв

ПРОМО цена:

8610531код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

750
лв

Стара цена: 

1090
лв

 -40% 
за комплекта

+
Стара цена: 

1880
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация
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Крем за кожата 
около очите 
с арганово масло 
15 мл

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

Не съдържа: PEG, силикони, парабени, минерални 
масла, оцветители, източници на формалдехид. 

Деликатно ароматизиран, без алергени.

98% 
натурални 
съставки

1720
лв

ПРОМО цена:

9206520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Стара цена: 

2150
лв

С 98% натурални съставки, масла 
от арган, шеа, бадем,  екстракти 
от гардения и бял божур, коензим 
Q10, вит.А и  вит.Е. Омекотява, стяга, 
подхранва в дълбочина кожата и се 
бори с бръчките. 

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

98% 
натурални 
съставки

720
лв

ПРОМО цена:

92068220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

900
лв Не съдържа: PEG, силикони, 

парабени, минерални масла, 
оцветители, източници на 
формалдехид. Деликатно 

ароматизирана, без алергени. 

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

3045
лв

ПРОМО цена:

9206103 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3045
лв

Стара цена: 

6090
лв

98% 
натурални 
съставки

 -50% 
за комплекта

Арганово масло
За регенерирана и 

впечатляваща кожа!

 ТОП съставка

Арганово масло
За регенерирана и 

впечатляваща кожа!
За регенерирана и 

впечатляваща кожа!
За регенерирана и 

ТОП съставка

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

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

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

източници на формалдехид. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. 

Дерматологично и клинично тестван.

Крем против бръчки 
с арганово масло 
50 мл

98% 
натурални 
съставки

2445
лв

ПРОМО цена:

9206130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

Стара цена: 

3490
лв

Мицеларна вода 
с арганово масло 75 мл

С 98% натурални съставки, арганово масло, 
хиалуронова киселина, екстракт от гардения. 
Не съдържа PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, източници на 
формалдехид. Деликатно аро-матизиранa, без 
алергени. Почиства идеално грима от очите, 
лицето и устните, като подхранва кожата и я 
оставя мека и тонизирана.

98% 
натурални 
съставки

930
лв

ПРОМО цена:

9206640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

750
лв

ПРОМО цена:

9206340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Кърпички 
с арганово масло 
за почистване 
на грим - 25 броя

Активни съставки: масла от арган, бадем, ориз, шеа, мицеларно масло. 
Почистват идеално грима от очите, лицето и устните, като подхранват 
кожата и я оставя мека и свежа. Деликатно ароматизирани, без алергени.

Не съдържат PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, 

източници на формалдехид. 

Стара цена: 

1250
лв 97% 

натурални 
съставки
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За регенерирана и 
впечатляваща кожа!

Dr.Sante

Регенерира косата отвътре и отвън, като 
прави косъма гладък, мек и еластичен, като 
намалява значително заплитането и чупенето 
на косъма. Не съдържа SLES, SLS и парабени. 

Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

760
лв

ПРОМО цена:

8440620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

Регенерираща маска 
за коса с арган 300 мл

Улеснява разресването на косата, регенерира 
косата отвътре навън, подсилва я и я прави 
по-еластична и намалява значително 
заплитането и чупенето на косъма. Не 
съдържа парабени и минерални масла. 

Улеснява разресването на косата, регенерира 
косата отвътре навън, подсилва я и я прави 
по-еластична и намалява значително 
заплитането и чупенето на косъма. Не 
съдържа парабени и минерални масла. 

760
лв

ПРОМО цена:

8440720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

Регенериращ спрей 
за коса с арган 150 мл

Улеснява разресването на косата, регенерира косата 
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична и 
намалява значително заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа парабени и оцветители. Впръсква се върху 
чиста коса, влажна или суха от 15-20 см. Не се отмива. 

680
лв

ПРОМО цена:

8440820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

Регенериращо масло 
за коса с арган 50 мл

Улеснява разресването на косата, регенерира косата 
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична и 
намалява значително заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа парабени и минерални масла. Втрийте 1-2 
капки от маслото с ръцете си върху чиста коса, влажна 
или суха. Не се отмива.

1480
лв

ПРОМО цена:

8440920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лвСтара цена: 

1850
лв

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло 
и кератин), хидролизиран 
пшеничен протеин и витамин 
Е. За плътни и силни коси! С 
добавени липиди и комплекс 
серамиди (задравяват косъ-
ма и създават защитен 
слой).  Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители, 
SLS, SLES. Дерматологично 
тестван. 

Tricologica Реструктуриращ и 
укрепващ шампоан 250 мл

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло 
и кератин), хидролизиран 
пшеничен протеин и витамин 
Е. За плътни и силни коси! С 
добавени липиди и комплекс 
серамиди (задравяват косъма 
и създават защитен слой). 
Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители. 
Дерматологично тестван.

Tricologica Реструктуриращ и 
укрепващ шампоан 250 мл

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло 
и кератин), хидролизиран 
пшеничен протеин и витамин 
Е. За плътни и силни коси! С 
добавени липиди и комплекс 
серамиди (задравяват косъма 
и създават защитен слой). 
Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители. 
Дерматологично тестван.

 ТОП съставка

Серия за коса 
с арганово масло

КОМПЛЕКТ Dr.Sante серия за коса с арган 4 продукта: шамшоан, маска, спрей и масло
Продуктите от серията улесняват разресването на косата, регенерират косата отвътре навън, 
подсилват я и я правят по-еластична и намаляват значително заплитането и чупенето на косъма. 
Аргановото масло овлажнява и изглажда косата, прави я лъскава, мека, еластична, лесна за 
разресване и стилизиране, като същевременно я заздравява, защитава и предпазва да е прекалено 
пухкава. Подхранва кожата на главата. Кератинът попълва увредените зони и възстановява косъма 
отвътре, като го прави гладък и блестящ. Предпазва косата от вредното действие на околната среда. 
Покрива косъма с незабележим защитен филм. Пшеничните протеини намаляват чупливостта 
на косъма  над 80%. Алое вера е богато на полизахариди, които защитават и хидратират косите и 
кожата на скалпа. 

2760
лв

ПРОМО цена:

24471код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1840
лв

Стара цена: 

4600
лв

 -40% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

1395
лв

ПРОМО цена:

9210930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

1255
лв

ПРОМО цена:

9211030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Стара цена: 

1790
лв

Tricologica Реструктуриращ 
и укрепващ балсам 200 мл

За почистване и 
омекотяване на 
суха и накъсана 
коса и лесното й 
разресване след 
всяко измиване.

АТРАКТИВНА 
комбинация

За почистване и 
омекотяване на 
суха и накъсана 
коса и лесното й 
разресване след 
всяко измиване.

+
Реструктуриращ 
КОМПЛЕКТ 
за коса Tricologica
шампоан и 
балсам

1890
лв

ПРОМО цена:

9210910код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1890
лв

Стара цена: 

3780
лв
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Ежедневни дамски 
превръзки   

SHUYA 30 броя

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

SHUYA 10 броя 
Нощни дамски превръзки   
SHUYA 8 брояSHUYA 10 броя SHUYA 8 броя

1

SHUYA 8 брояSHUYA 8 броя

2

790
лв

ПРОМО цена:

3090_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

950
лв

ПРОМО цена:

3090320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

Успокояващ интимен гел 
с млечна киселина, дъбова 

кора и лайка 300 мл 

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

Защитен интимен гел 
с млечна киселина, дъбова кора 

и червена боровинка 300 мл

4 5

945
лв

ПРОМО цена:

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

Стара цена: 

1350
лв

Деликатни интимни 
кърпички с алое вера 

12 броя

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

Комфорт и свежест навсякъде 
и във всеки период!

9209620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

890
лв 710

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

180
лв

За 1 брой 
-20%

92096002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1780
лв 890

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

890
лв

За 2 броя 
-50%

26

1350
лв

ПРОМО цена:

24515код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

335
лв

24516код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

ПРОМО цена:

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие на 

нанозлатото!  Пастата е с модерна формула 
за изключителен резултат! С активен въглен, 
сребърни йони, алое вера, кокосово масло, 

мента! Без флуорид, захар, парабени!
Предпазва от кариеси и зъбна плака, 

заздравява венците!

само при ПРАВО

за изключителен резултат! С активен въглен, 
сребърни йони, алое вера, кокосово масло, 

Стара цена: 

1685
лв

Паста за зъби Dr. Silver 
Black&White - 75 мл
+ Четка за зъби 
Nano Gold

1110
лв

ПРОМО цена:

24520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

275
лв

24521 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

695
лв

ПРОМО цена:

Пасти за зъби Dr.Silver 75 мл +
Dr. Silver Black&White 75 мл

Стара цена: 

1385
лв

-50%
Намаление:

840
лв

ПРОМО цена:

9202320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Стара цена: 

1050
лв

Алое вера гел-паста 
за чувствителни 
зъби 
75 мл 

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен 
вкус на мента! 96% натурални съставки за 
здрави зъби и защитени венци! Не съдържа: 
захарин, флуор, SLS, алергени, парабени 
и глутен. С контролирана абразивност, не 
уврежда зъбния емайл. Клинично тествана. 

за чувствителни 

96% 
натурални 
съставки

Иновативни формули за изключителен резултат! 
С активен въглен, сребърни йони, алое вера, 
кокосово масло, мента! Освежават, почистват 
и енергизират. Предпазват от кариеси и зъбна 

плака и заздравяват венците

За свежест и 
чистота!

 ТОП продукти



Крем-масло за тяло 
с  маслина и карите - 250 мл 
За тяло - подходящ за всеки тип кожа. За 
подхранване, омекотяване и хидратиране 
на кожата. Забавя процесите на стареене и 
отпускане на кожата. Особено подходящо 
за зоната на деколтето и раменете. 
Екзотичното масло от шеа омекотява, 
овлажнява, подхранва и регенерира 
кожата, като същевременно действа като 
естествен UV филтър. 
Активни съставки: масло от маслина, 
масло от карите (шеа), урея.

955
лв

ПРОМО цена:

5131240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв

Стара цена: 

1590
лв

Масло за тяло 
с арганово масло 
и смокиня 200 мл 

Аргановото масло има свойството да 
овлажнява и подхранва кожата, като 
й помага да запази своята младост, 
изпълвайки я с жизненост и енергия. А 
екстрактът от смокиня й придава мека, 
кадифена гладкост.

930
лв

ПРОМО цена:

8633440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

VВ DEO се препоръчва за: ефективно неутрализиране 
на неприятната миризма, без да се нарушава естествения 
процес на потене; за ежедневна употреба и при активен 
живот; спиране на кръвотечение при бръснене(стипца); 
подпомагане на интимната хигиена. Изгражда защитен 
слой, без да запушва порите, създавайки среда, 
невъзможна за проникването и развитието на бактерии, 
като премахва 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

      
Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men and Women - 50 ml
Серия 50 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 

само при ПРАВО (стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

2390
лв

ПРОМО цена:

 79_ _ _5020код1 дамски:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

2990
лв

UB Parfums 50 мл.

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men and Women - 50 ml
Серия 50 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.

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men and Women - 50 ml

мъжки аромат

 796 _ _20код1 мъжки:

 79_ _ _5040код2 дамски:

 796 _ _40код2 мъжки:дамски аромат

Балсам 
за втвърдена кожа 
500 мл           

Специално предназначен за груби пети, 
мазоли по краката, втвърдени кожни 
участъци по стъпалата, лактите и 
коленете. Редуцира втвърдената кожа 
нежно и ефективно, като съчетава 
хидратиращото действие на уреята с 
антисептичното, антибактериалното, 
антивирусното и антигъбичното 
действие на чаеното дърво.

780
лв

ПРОМО цена:

5131140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

Стара цена: 

1300
лв

Омекотяващ 
душ гел гел с 

пъпеш и лимон  

Енергизиращ душ 
гел с мандарина и 

авапухи

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

550
лв

ПРОМО цена:

8410_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Стара цена: 

690
лв

Стягащ душ 
гел с личи и 

малина

4 6 75

Хидратиращ душ 
гел с маракуя 

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

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

22590
лв

18070
лв

ПРОМО цена:

2610420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4520
лв

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. 

2150
лв

ПРОМО цена:

2610820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Стара цена: 

2690
лв

1975
лв

ПРОМО цена:

2090240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

Турмалинова 
наколенка - 1 брой

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

Препоръчва се за подпомагане при: Стара цена: 

3290
лв

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; Главоболие, простуда, 
настинка, умора; Световъртеж; Втрисане; 
Проблеми с кръвообращението; Сънливост; 
Проблеми с щитовидната жлеза; Хроничен 
тонзилит и др.

Стара цена: 

3290
лв

Основни ефекти на продуктите 
от мериносова вълна WOOLMARK:
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3030
лв

ПРОМО цена:

2610320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Калъфка за 
възглавница от 
мериносова вълна 
и памук - 40 х 78 см За бързо възстановяване при болка 

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

мериносова вълна 
и памук - 40 х 78 см

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

Стара цена: 

3790
лв

Лице: 100% мериносова вълна; 
Гръб: 100% памук.

8940
лв

ПРОМО цена:

2001540 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

VOLCANO ZAPPER V2

VOLCANO Zapper е цифрово електронно 
устройство, което убива болестотворни 
паразити, бактерии, вируси и гъбички 
чрез електромагнитни вълни на принципа 
на биорезонанса без използване на 
медикаментозни средства. Действието 
им се базира на теорията за избирателно 
електропоразяване на патогени, разработена 
от американския лекар д-р Райф и развита в 
края на 20 век от д-р Хулда Кларк и потвърдена 
от десетки изследователи по всички краища 
на света. След продължителни изследвания 
д-р Райф установява, че в човешкия 
организъм живеят много видове патогенни 
организми, явяващи се причинители на 
повечето заболявания. Д-р Райф потвърждава 
откритието на Тесла, че всеки организъм има 
собствена резонансна честота и че, ако му 
се въздейства с външен сигнали със същата 
честота, той изпада в резонанс и загива.

Стара цена: 

14900
лв

За здраве и удобство 
на всички поколения!

Запазва прохладата през лятото 
и гарантира топлина през 
зимата. Поддържа оптимална 
телесна температура. Подпо-
мага организма при простудни 
заболявания, възпалителни 
процеси, болки. Антимикробно 
и хипоалергенно действие. 

Одеяло от 
мериносова вълна 
двойно - 140 х 200 см

22390
лв

ПРОМО цена:

2610720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5600
лв

Стара цена: 

27990
лв

 ТОП продукти

Помощ при:
• борбата с вируси, бактерии, гъбички и 
други паразити, както и заболяванията, 
причинявани от тях;
• тежки и хронични заболявания;
• настинки, грип, вирусни инфекции;
• срив на имунната система;
• възпалителни процеси;
• хронична умора;
• заболявания на храносмилателната система;
• болка и болкови синдроми;
• алергии и кожни заболявания.



Магнитен колан Vital Vida - за изправяне на стойката

3120
лв

ПРОМО цена:

2050520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Измъчват те постоянни болки в гърба и раменете? Това вероятно 
се дължи на неправилната стойка, в която несъзнателно стоиш през по-
голямата част от деня. Магнитният колан Vital Vida ще държи раменете ти 
изправени през целия ден, като по този начин постепенно стойката ти ще 
се коригира и ще се върне в естественото си състояние. 

Произведен от специална материя с регулируеми еластични ленти, които перфектно прилепват по 
тялото, осигурявайки правилна позиция на гръбнака. Коланът е достатъчно дискретен и може да се 
носи под всякакви дрехи. Може да се носи навсякъде - вкъщи, в офиса, в колата или по време на 
разходка. Изключително подходящ е за хора, които работят пред компютър или шофират дълго.

Добавените към колана 12 магнита 
имат благоприятно действие при:  
 • мускулни проблеми
 • дископатия
 • шипове
 • ишиас
 • спортни травми
 • възпаления и др.

Универсален размер, 
максимална 

дължина: 110 см.  

Стара цена: 

3900
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 445

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

9240
лв

ПРОМО цена:

1_1445230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3960
лв

1_1445250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

6600
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

13200
лв

- 19  см0
- 21 см1 132
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Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 473

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

- 19  см0
- 21 см1 - 21 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1473230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1473250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв
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Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 506

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_150650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19 см
Стара цена: 

10990
лв109

0
- 21 см1

Гел за чисти ръце 
80 мл 370

лв

ПРОМО цена:

2002930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Бързо почиства и хигиенизира кожата на ръцете 
без измиване. Образува предпазен слой от сре-
бърни йони върху ръцете, който ги защитава 
дълготрайно от вируси и бактерии. Хидратира, 
омекотява и подхранва кожата на ръцете.
Колоидното сребро е надеждна защита срещу 
повече от 650 вида болестотворни вируси и бактерии, 
гъбички и паразити, от които страдат 1/3 от всички 
хора на Земята. Среброто е най-мощният естествен 
антибиотик, който унищожава вируси и бактерии. 
Съдържа: етанол(65%), колоидно сребро, 
колаген, алое вера.

Максимална дезинфекция и защита!Стара цена: 

525
лв

3985
лв

ПРОМО цена:

2002630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1705
лв

Стара цена: 

5690
лв

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

Повече от 10 000 л сребърна вода с питейна концентрация

Стара цена: 

5690
лв

Dr.Silver MINI1815
лв

ПРОМО цена:

2000830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Magnolia Silver

Магнитен декарбонизатор с дезинфекционен 
ефект - два ефекта, за по-добро пране и мие-
не на съдове. Прибор от ново поколение, 
с помощта на който успешно се решават 
проблемите с твърдата вода и се повишава 
качеството на пране и миене на съдове.  

Стара цена: 

2590
лв

тотална дезинфекция в перални и съдомиялни 
Magnolia Silver гарантира:

машини, благодарение на последно поколение дезинфекционна система 
- Nano Silver Technology; ефективна неутрализация на образуването на 
накипи по нагревателните елементи на перални и съдомиялни машини, 
което значително увеличава тяхната експлоатация; 100% икономия на 
омекотители за вода;  до 65% икономия на перилни препарати.
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Zone
Хранителният режим 40-30-30 се оповава най-вече на баланса между 
въглехидрати и протеини. 
Въглехидратите са пряко свързани с хормона инсулин, а протеините 
с хормона глюкагон. Тези два хормона вървят „ръка за ръка“. Може да 
се каже, че инсулинът е складиращият хормон – този, който придвижва 
калориите до клетките, но и който превръща излишните, неусвоени 
– в мазнини. Глюкагонът е хормонът, който поддържа нормалните 
нива на кръвната захар. Повишаването нивата на глюкагон намаля 
нивата на инсулин, а точно високите нива на инсулин са причината за 
напълняване или невъзможност за отслабване. 
Мазнините също са важна и незаменима част от балансирания 
хранителен режим 40:30:30. Да, има лоши мазнини, които е добре да 
избягваме и да сведем до минимум, но добрите мазнини са жизнено 
важни. Те стимулират синтеза на добрите Айказаноиди – най-важните, 
свръх хормоните, които „отварят вратите“ към доброто здраве и 
дългия живот.  Целта е да приемате правилното съотношение между 
въглехидрати, протеини и мазнини, с цел постигане на хормонален 
баланс, който е ключът към идеалната фигура и перфектното здраве, 
както и избавянето от така нареченото тихо възпаление, или казано с 
други думи – възпаление на клетъчно ниво, което е основна причина 
за трупането на килограми и влошаване на здравословното състояние. 
Тихото възпаление може да се потуши при постигане на хормонален 
баланс. Това няма как да се случи само и единствено чрез правилното, 
балансирано хранене. Тялото ни трябва да бъде снабдено също и с 
достатъчно количество Омега 3, както и с Полифеноли.

Балансиран Хранителен режим 
40-30-30

355
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

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

бисквитка

тирамису

бисквитка

мента87
Стара цена: 

395
лв

90

92

3120
лв

ПРОМО цена:

2051120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
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.

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

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Кристална 
хималайска сол 
500 г 520

лв

ПРОМО цена:

3020120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Стара цена: 

650
лв

  Балансирани веган 
бисквити Enervit 
Protein ябълка с чиа 
40-30-30, 200 г 100% веган! С неповторим вкус на ябълка и чиа. 

Бисквитите Enervit Protein са богати на протеини 
и фибри. Напълно съобразни с хранителния 
режим 40:30:30 – перфектно съотношение на 
въглехидрати, протеини и мазнини.
  • 29% протеин
  • Изцяло с екстра върджин зехтин
  • Без палмово масло
  • С намален гликемичен индекс
  • 100% веган.
200 г (32 бисквити)
4 бисквити = 1 ХБ (хранителен блок)

Стара цена: 

995
лв

895
лв

ПРОМО цена:

3101010код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

3360
лв

ПРОМО цена:

3058210код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

Редукта плюс 
шоколад, 540 г

Вкусен шейк, богат на протеини, минерали и 
витамини. Много подходящ е за хора, които 
следват балансиран хранителен режим 40:30:30
• Превъзходен шоколадов вкус;
• Богат на протеини;
• Богат на витамини и минерали.

Стара цена: 

3735
лв

Една доза: 40 гр. (3 супени лъжици)

990
лв

ПРОМО цена:

3101410код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

110
лв

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

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

Стара цена: 

1100
лв

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

Стара цена: 

3900
лв

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.

2480
лв

ПРОМО цена:

3048520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
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: 

3100
лв
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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!

BIONUR 220 г 800
лв

ПРОМО цена:

2030930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Стара цена: 

1150
лв

Кана Atria 
с филтър 
Classic

Нюансите на цветовете са примерни.

1 - бял
3 - червен
4 - син

Изберете цвят:

2760
лв

ПРОМО цена:

2310_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

3030
лв

ПРОМО цена:

2330_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Стара цена: 

3790
лв

Филтрите към каните DAFI 
пречистват: хлор и хлорни 

съединения; тежки и радиоактивни 
метали; нефтопродукти; неприятни 

миризми; пестициди и токсини; 
високата твърдост на водата; 

пясък, ръжда, глина, механични 
замърсители. 

 Кана Astra 
 с филтър 

Unimax

5 - сив
6 - оранж
7 - мента

Филтър Unimax  За кана Astra - 2 брояФилтър Classic За кана Atria - 2 броя Филтрите към каните 
DAFI пречистват: хлор 
и хлорни съединения; 
тежки и радиоактивни 

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

глина, механични 
замърсители. 

Филтър Unimax  За кана Astra - 2 брояФилтрите към каните 
DAFI пречистват: хлор 
и хлорни съединения; 
тежки и радиоактивни 

метали; нефтопродукти; 

водата; пясък, ръжда, 
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С тази кърпа можете да замените оби-
чайните гъби за съдове. С лекота ще 
измиете всякаква посуда в кухнята, 
включително и мазни съдове след 
готвене, при това без да използвате 
миещи препарати. А самата кърпа само 
се изплаква с хладка вода под чешмата и 
от нея пада цялата мърсотия и мазнина. 

Бамбукова кърпа 
за съдове Bamboo 
Dish Premium
20 х 20 см

Стара цена: 

750
лв

525
лв

ПРОМО цена:

2520330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

225
лв

955
лв

ПРОМО цена:

2031540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв

Екологичен прах за 
пране със сапунено 
орехче BIONUR 1000 г

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

Стара цена: 

1590
лв

1200
лв

ПРОМО цена:

2510920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

2510940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:

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

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

Стара цена: 

1500
лв

Професионална 
универсална кърпа 
40 х 40 см 

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

универсална кърпа 
40 х 40 см 

2510220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 920

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

230
лв

За 1 брой 
-20% 25102002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1150

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1150
лв

За 2 броя 
-50%

Стара цена: 

2100
лв

1470
лв

ПРОМО цена:
23001230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

630
лв 1800

лв

ПРОМО цена:
23003230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

2580
лв
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Легендарно качество от ГЕРМАНИЯ

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: 

12990
лв

10390
лв

ПРОМО цена:

2250120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2600
лв

Многофункционален двоен тиган: 
-  незалепваща гладка повърхност 
-   и грил (оребрена) повърхност.

2 тигана в 1! За готвене, печене, задушаване, барбекю!

Може да се използват като 2 отделни ти-
гана. Отлично разпределение на топли-
ната: спестява енергия и време. Работи и 
като тенджера под налягане, но с ниско 
налягане - може да се отваряне по време 
на готвене, а излишното налягане се 
освобождава през вграден изпускателен 
клапан. С ергономична дръжка и уникално 
магнитно затваряне. Не съдържа PFOA. 

15190
лв

ПРОМО цена:

2254920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3800
лв

Стара цена: 

18990
лв

Многофункционален двоен тиган 27х22 смТенджера XXL 
със стъклен 
капак (Ø 28 см)

Гладкото каменно пок-
ритие улеснява процеса 
на готвене, гарантира 
Ви превъзходни вкусови 
качества, с малко съдър-
жание на мазнини и се 
почиства идеално. 

2256620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

16790
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

4200
лв

Oсобено подходяща за многочленни семейства, защото в нея може 
да се приготви голямо количество храна.  Не съдържа PFOA. 

Стара цена: 

20990
лв

Стара цена: 

27990
лв 22390

лв

ПРОМО цена:

2256720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5600
лв

Капакът няма да Ви служи само 
като предмет за задушаване 
на самото блюдо, но спокойно 
можете да готвите две различни 
ястия на едно място във фурната. 
Ще можете да запържвате или 
задушавате и върху котлоните, 
включително и индукционните. 
Не съдържа PFOA. 

Правоъгълен гювеч 
с капак и индукционно 
дъно (40 x 22 см)

Вътрешни 
размери: 
32 x 20 см

Стара цена: 

12990
лв 10390

лв

ПРОМО цена:

2251320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2600
лв

Предназначен за задушаване и 
пържене на ястия. Уникалното 
предимство на този тиган е, 
че можете, докато готвите да 
допълвате и подходящи сосове 
към ястието, благодарение на 
вградения дозатор в самата 
капачка. Не съдържа PFOA. 

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

Комплект кухненски съдове от 4 части

Капакът няма да Ви служи само 
като предмет за задушаване 
на самото блюдо, но спокойно 
можете да готвите две различни 
ястия на едно място във фурната. 
Ще можете да запържвате или 
задушавате и върху котлоните, 
включително и индукционните. 

Това е един малък, но много функционален 
комплект, за да си приготви всяко малко 
семейство пълноценен обяд или вечеря.
Не съдържат PFOA. 

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

23190
лв

ПРОМО цена:

2257120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5800
лв

Стара цена: 

28990
лв

Дъски от закалено стъкло - 2 броя, 40 х 30 см и 20 х 30 см

3990
лв

ПРОМО цена:

2258220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1000
лв

Стара цена: 

4990
лв

Мултифункционални дъски - за рязане, за 
приготвяне, за сервиране, като увеселителен 
съд или като допълнителен плот на плота.
Устойчиви на чупене и на топлина. 

Миризма неутрална: миризмите не се 
задържат върху повърхността им.
Лесно се почистват благодарение на 
гладката си повърхност.

 ТОП продукти


