
Промоционална кампания 
14.03. - 10.04.2020            

ПРОЛЕТНО
НАСТРОЕНИЕ!

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

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

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

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.



Витамин В17 
60 капсули 
(Амигдалин) 2390

лв

ПРОМО цена:

3007820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3007840код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

Амигдалинът се описва за първи път от френски 
химици в началото на 19 век, когато изолират 
вмеществото от горчиви бадеми. В средата на 20 
век, америганският биохимик д-р Ернст Кребс му 

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 токсичните вещества, 
получени в резултат на окислителни процеси;
• Препятства развитие на сърдечно-съдови 
заболявания;
• Подпомага за снемане на стрес;
• Забавя стареенето.

дава наименованието витамин В17. Среща се основно в семената на диви 
растения като горчив бадем, кайсии, някои сливи, череши и др. Изграден 
е 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.

Стара цена: 

2990
лв

 ТОП продукт

3051450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2325
лв

ПРОМО цена:

3255
лв

ПРОМО цена:

3051430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Ацерола 
180 таблетки

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

625
лв

ПРОМО цена:

3073250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

625
лв

Vitar препоръчва при: срив на имунната 
система; респираторни заболявания, грип, 
настинки, чести боле-дувания; 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 аце-
рола и шипки.

МОДЕРНА ФОРМУЛА ЗА БЪРЗ РЕЗУЛТАТ
Стара цена: 

1250
лв

965
лв

ПРОМО цена:

30705230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Vitar препоръчва при: 
намален имунитет;
инфекциозни процеси;
за защита от оксидативен стрес; 
за подобряване съпротивителните сили на 
организма, при грип, простуди и настинки. 

Витамин C + Цинк 20 разтворими 
таблетки  + 4 таблетки ПОДАРЪК - 2 броя

Стара цена: 

1380
лв

3010150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

1815
лв

ПРОМО цена:

3010130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

ЦБ Златна 
формула - 250 млформула - 250 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 
хронична умора, отпадналост; нарушения в паметта 
и оросяването; понижени жизнени функции; тежки 
умствени и физически натоварвания; алергии; 
възпалителни процеси на ухото; нарушени функции 
на главния мозък; мигрена, мозъчна умора; парези, 
спазми на мозъчните съдове; промяна в условията 
на живот, резки климатични промени.

Стара цена: 

2590
лв

2

870
лв

ПРОМО цена:

3073440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

580
лв

Билков сироп 
с желязо и коприва  
200 мл

Vitar препоръчва при: 
проблеми с кръвотворните способности на 
организма; анемии, кръвозагуба; умора, 
отпадналост, намалена работоспобност; под-
ходящ за хора с нарушена обмяна на желязото, 
вегетарианци или лица на нискокалорична 
диета. 

Стара цена: 

1450
лв

Съдържа eкстракт от коприва, екстракт от 
моркови, желязо(като фумарат), витамин С, 
витамини В2, В6, В12. 

Гел за чисти ръце 
90 мл 20029код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Бързо почиства и хигиенизира кожата на ръцете 
без измиване. Образува предпазен слой от 
сребърни 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. 

Стара цена: 

4650
лв

Дезинфекция и защита!

Цена: 

450
лв

на цената 
на 80 мл

90 мл 



3185
лв

ПРОМО цена:

3044030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1365
лв

Масло от черен 
дроб на треска 
200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
лечение на заболявания на костите и ста-
вите; за намаляване на холестерола и тригли-
церидите; зрителни нарушения; заболявания 
на кожата и лигавиците; за активиране 
на имунната система; за профилактика на 
сърдечно-съдовата система.

Стара цена: 

4550
лв

3

Палитра 
за здраве - 

витамини, минерали, 
мастни киселини!

30087240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1200
лв

ПРОМО цена:

1600
лв

ПРОМО цена:

30087220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Dr.Nature 
Магнематрикс 
30 таблетки 
2 броя

намалява мускулните 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; допринася за нормал-но развитие на плода по 
време на бременност; нормализира обмяната на веществата; намалява 
симптомите при ПМС; подкрепя функциите на сърдечно-съдовата и 
имунната системи.

1860
лв

ПРОМО цена:

3024040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1240
лв

Equilibra препоръчва при: 

Калий и Магнезий 
20 сашета

мускулни спазми, крампи, депресии; 
предменструален синдром; липса на 
енергия; контрол на кръвното налягане и 
др. Отлична комбинация за здравето на 
сърцето, кръвоносната система, опорно-
двигателната и нервната системи. 

Стара цена: 

3100
лв

3044450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2545
лв

ПРОМО цена:

3565
лв

ПРОМО цена:

3044430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1525
лв

Мултивитамини и 
минерали A - Z 50+ 
150 капсули

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.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5090
лв

1575
лв

ПРОМО цена:

3041230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

3041250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

Омега - 3 
рибено масло 
120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 120 капсули
Стара цена: 

2250
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

3006530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3006550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

Dr.Nature препоръчва при: 

Ленено масло 1000
90 капсули  

повишен холестерол и триглицериди; 
проблеми със сърдечно-съдовата 
система и кръвоносните съдове; артрит 
и проблеми с опорно-двигателната 
система; за подобряване на паметта и 
функцията на мозъка;  хипертония.

само

Dr.Nature препоръчва при: 
повишен холестерол и триглицериди; 
проблеми със сърдечно-съдовата 
система и кръвоносните съдове; артрит 
и проблеми с опорно-двигателната 
система; за подобряване на паметта и 
функцията на мозъка;  хипертония.

Стара цена: 

1990
лв

2 броя
Стара цена: 

2000
лв

Dr.Nature препоръчва при: 

3044050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2275
лв

ПРОМО цена:

 НОВО 

Матрична формула с макси-
мална бионаличност, съдър-
жаща 4 различни форми 
на магнезия: оксид, цитрат, 
лактат, глюконат и витамини 
В1, В2, В5, В6.



отслабен имунитет; оксидативен стрес; 
възстановяване след боледуване; повишава 
устойчивостта при вируси и инфекции; 
проблеми с храносмилателната система - 
хронични заболявания, трудна проходимост 
на червата, запек, диария; повишава 
производството на левкоцити и антитела; 
понижава общата заболеваемост.

3450
лв

ПРОМО цена:

3052440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2300
лв

Баобаб - 160 г

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

5750
лв

Здраве от дървото на живота!

4

3046850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3995
лв

ПРОМО цена:

5595
лв

ПРОМО цена:

3046830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

Коластра 
90 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

7990
лв

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 й  
наготово активни вещества.

4795
лв

ПРОМО цена:

3046940 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Капсули витамини + 
пчелно млечице 
120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

7990
лв

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

1990
лв

ПРОМО цена:

30750002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

Кладница с облепиха 
и ехинацея 
30 капсули - 2 броя

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.

30 капсули - 2 броя

Стара цена: 

3980
лв

броя 
на цената 

на един2 

1190
лв

ПРОМО цена:

30743002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1190
лв

високоефективни антиоксиданти  и коензим 
Q10, тъй като тя гарантира: мощна подкрепа 
на имунитета; подобряване на физическото 
и психическо състояние на организма; 
предпазва от оксидативен стрес като 
елиминира свободните радикали; забавя 
процесите на стареене; витализира организма; 
намалява умората и изтощението. 
Съдържа витамин С, цинк, витамин Е, бета 
каротен, селен, коензим Q10!

Мултивита плюс 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва уникална комбинация отСтара цена: 

2380
лв

броя 
на цената 

на един2 
3072220код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

800
лв 640

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 30722230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1120

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

480
лв

За 2 броя 
-30%

Джинджифил - 10 сашета

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

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

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!

30720230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1120

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

480
лв

За 2 броя 
-30%3072020код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

800
лв 640

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20%

Силен имунитет – сигурна защита!



2990
лв

ПРОМО цена:

103001002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2990
лв

Фитнес кафе 
Антиоксидант 
мляно кафе 250г 2 броя

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

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

мляно кафе 250г 2 броямляно кафе 250г 2 броя

Стара цена: 

5980
лв

броя 
на цената 

на един2 

Защитени 
и пълни 

с енергия!
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5395
лв

ПРОМО цена:

3050950код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5395
лв

ОРС Комплекс
90 капсули

Съдържа олигомерни проантоцианидини, полифеноли от гроздови сем-
ки, червено грозде, зелен чай, биофлавоноиди, витамин С от ацерола.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТ

Олигомерните проантоцианидини са едни от малкото антиоксиданти, 
които преминават 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.

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! 100% АФА!

Стара цена: 

8990
лв

1735
лв

ПРОМО цена:

3060640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Спирулина (Spirulina)  
40 капсули

анемия; болезнена и нередовна менструация; 
възпалителни заболявания; забавен мета-
болизъм; 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

Стара цена: 

10790
лв

3955
лв

ПРОМО цена:

3080140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2635
лв

Здравословен комплекс 
от седемте супер 
растения - 946 мл

Dr.Nature препоръчва редовния прием на комплекса, 
като изключително полезен за подобряване на общото 
здравословно състояние, имунитета, енергийния 
тонус и антиоксидантната активност, както и като богат 
източник на важни за организма витамини (В1, В2, В3, 
С и Е), минерали (калций, магнезий, фосфор и калий), 
незаменими мастни киселини (Омега 3-6-9), незаменими 
аминокиселини, протеини, фибри и полизахариди.
Състав: годжи, мангостийн, нони, акаи, каму-каму, 
макуи и алое вера. 

Стара цена: 

6590
лв

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

АЛОЕ - 1000 мл 
чист сок

Sanct Bernhard препоръчва при: 
3590

лв

ПРОМО цена:

3040320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

3040340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2695
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

4490
лв

6835
лв

ПРОМО цена:

3043040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4555
лв

Коензим Q10 плюс 
150 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Спрете стареенето със 100% 
естествен коензим Q10!

Стара цена: 

11390
лв

Спирулината е една от най-използваните суперхрани в 
Аюрведа. Тя е източник на ценни хранителни вещества – 
съдържа 70% протеини, както и хлорофил, витамини от 
групата В, витамин Е, желязо, бета-каротин и др.



Медицински гъби - 
силните имуномодулатори!

3030420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30304240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

Майтаке плюс - 60 капсули

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

3030820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30308240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 
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3030120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30301240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Мегавитал комплекс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
срив в имунната система; съпътстваща терапия 
при болни от рак;  за подпомагане на организма 
при химио- и лъчетрапия;  като общоукрепващо 
средство; подобрява сърдечно-съдовата, 
храносмилателната, отделителната и кръво-
носната системи;  нормализира хормоналния 
баланс;  за регулиране стойностите на кръв-
ната захар, кръвното налягане и нивата на 
холестерола и триглицеридите. 

Мегавитал комплекс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при:
срив в имунната система; съпътстваща терапия 
при болни от рак;  за подпомагане на организма 
при химио- и лъчетрапия;  като общоукрепващо 
средство; подобрява сърдечно-съдовата, 
храносмилателната, отделителната и кръво-
носната системи;  нормализира хормоналния 
баланс;  за регулиране стойностите на кръв-
ната захар, кръвното налягане и нивата на 
холестерола и триглицеридите. 

Кордицепс плюс 
60 капсули 

Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми с дихателната, кръвоносната, 
отделителата системи; туморни заболя-
вания; подкрепя  организма при химио- и 
лъчетерапия; подпомага имунната система 
и общата деток-сикация на организма; 
действа като мощен природен антибиотик;  
подпомага дейността и функциите на 
черния дроб - хепатопротектор; повишава 
либидото; подпомага опорно-двигателния 
апарат и сърдечно-съдовата система; 
ефективна при синдром на умората.

3031820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30318240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Dr.Nature препоръчва при: 
алергии;  бронхиална астма; автоимунни 
заболявания - мултиплена склероза, систе-
мен лупус еритематозус, склеродермия, 
полиартрит, енцефалопатия и др.

Алерджи комплекс - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при:
алергии;  бронхиална астма; автоимунни 
заболявания - мултиплена склероза, систе-
мен лупус еритематозус, склеродермия, 
полиартрит, енцефалопатия и др.

Алерджи комплекс - 60 капсули

Специална комбинация, която съдържа 
екстракти от Рейши, Шиитаке, Агарикус 
блазей, Кордицепс, Херициум и Майтаке.

3030250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3030220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

3890
лв



Алерджи комплекс - 60 капсули

2490
лв

ПРОМО цена:

3040540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1660
лв

Стара цена: 

4150
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 1000

лв

ПРОМО цена:

3072520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Vitar препоръчва при: 

Билков сироп 
Спокоен сън - 200 мл

нарушен сън;
стрес;
трудно заспиване;
напрегнатост;
неврози.
Съдържа:
екстракти от мента, мащерка, жълт 
кантарион, валериана, витамин С.

Стара цена: 

1250
лв

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

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

990
лв

ПРОМО цена:

30093002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Dr. Nature 
Фиторелакс нощ - 
30 капсули - 2 броя

Спокойни, 
балансирани и 
фокусирани!
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30060240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

4380
лв 2630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1750
лв

За 2 броя 
-40%3006020код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2190
лв 1750

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

440
лв

За 1 брой 
-20%

Съдържа ефективен комплекс от 
мелатонин, екстракт от пасифлора, 
5-хидрокситриптофан и витамин 
B6, която подкрепя дейността на 
нервната система през нощта, 
успокоява и релаксира мозъка 
и допринася за здрав и спокоен 
сън. Подходящ за хора, страдащи 
от безсъние и нарушения на 
съня. Спомага за намаляване на 
времето, необходимо за заспиване, 
регулира т.нар биологичен часов-

ник и цикъла сън-бодърстване. Фиторелакс Нощ се препоръчва за хора, 
подложени на стрес, хора с променлив график на съня и хора, пътуващи до 
отдалечени страни с голяма часова разлика. 

Стара цена: 

1980
лв

броя 
на цената 

на един2 

 НОВО 

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

Dr.Nature препоръчва при: 



1410
лв

ПРОМО цена:

3008440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

940
лв

Dr. Nature Имуно-
комплекс кидс - 100 мл

835
лв

ПРОМО цена:

3072430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Билков сироп
 за деца - 200 мл

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв

1535
лв

ПРОМО цена:

5011730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

Натурален продукт за силно чувствителна, 
деликатна или проблемна кожа. С пчелен 
восък, масла от бадем, жожоба, невен, 
жълт кантарион, лавандула и екстракт от 
лайка. Предпазва кожата от изсушаване и 
стабилизира защитните й функции, успокоява 
и регенерира 

Детски крем-
балсам - 50 мл

Немско качество, с фантастична грижа 
за любимите ни малчугани!

Стара цена: 

2190
лв

ЦБ За жената  
250 мл 1555

лв

ПРОМО цена:

3010240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

250 мл 

Стара цена: 

2590
лв навлизане в менопауза; месечни неразпо-

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

980
лв

ПРОМО цена:

30365230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

420
лв

Фолиева киселина 
30 таблетки - 2 бр.

преди, по време и след бременност; дефицит 
на фолиева киселина; непълноценно хране-
не; за регулиране нивата на хомоцистеина; 
хронична умора, нервност, депресия.

Pharm LAB препоръчва при: 

Всяка таблетка съдържа 
400 µg фолиева киселина.

Стара цена: 

1400
лв
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Сироп за деца с бета глюкани и облепиха!Стара цена: 

2350
лв

 НОВО 

Специално разработена хранителна добавка, 
която допринася за нормално функциониране 
на детската имунна система и спомага за 
защита на клетките от оксидативен стрес.
• Съдържа бета глюкани, сушен сок от облепиха, 
конкцентрат от круша, концентрат от ябълка;
• За деца над 1 година;
• 100% натурален продукт;
• БЕЗ: добавена захар, подсладители, оцвети-
тели и вредни вещества.

Бета глюканите са природни полизахариди, които подобряват работата на 
имунната система като активират ключови клетки в организма, наречени 
макрофаги. Тяхната роля е да прихванат и унищожат опасните за човека вируси, 
бактерии и паразити. Макрофагите са клетки на имунната система и когато 
техният брой е недостатъчен в рискови зони като гърлото, устната кухина, носа, 
кожата, белите дробове, рискът от развитие на болестотворни патогени е много 
голям. Доказано е, че при вирусни инфекци и грип бета глюканите повишават 
продукцията и активността на Т-лимфоцитите, които заедно с активираните 
макрофаги атакуват и унищожават вирусите. Бета глюканите имат силен 
антиоксидантен ефект. Те укрепват имунната система по естествен начин, без 
да я превъзбуждат прекомерно като някои синтетични имуностимуланти. Бета 
глюканите подсилват издръжливостта на организма при стрес, при тежки 
физически и психически натоварвания. 
Прием: Деца от 1 до 3 години: 1 чаена лъжичка дневно. 
Деца над 3 години: 2 пъти х 1 чаена лъжичка дневно.



2940
лв

ПРОМО цена:

3042940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1960
лв

Масло от вечерна 
роза - 200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
предменструален синдром(ПМС); нарушен 
менструален цикъл; възпалителни гинеко-
логични заболявания; климакс (горещи 
вълни, раздразнителност, отпадналост 
и др.); повишено ниво на холестерола и 
триглицеридите; хипертония; склонност към 
образуване на тромби; диабет; бронхиална 
астма; кожни проблеми.

Стара цена: 

4900
лв

4195
лв

ПРОМО цена:

3051050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4195
лв

чувствително подобряване на либидото при 
мъжа и при жената; за повече енергия, сила 
и страст.
Всяка капсула съдържа: 
корен от Мака на прах - 380 mg, концентрат 
от стриди - 120 mg, пчелно млечице -17 mg, 
витамин Е - 5,9 mg, цинк -1 mg.

Сила за него и нея
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва за: Стара цена: 

8390
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3010340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За мъжа
250 мл 

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

250 мл 
Стара цена: 

2590
лв

3000
лв

ПРОМО цена:

3044630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

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

Масло от тиквени 
семки - 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4290
лв

20 капсули 
повече на 

същата цена 

1015
лв

ПРОМО цена:

3036030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв

Панер 
30 таблетки

Pharm LAB препоръчва за: 
нарушена полова активност; еректилна 
дисфункция; намалено либидо; полова 
слабост; стрес и изтощение. 
Съдържа: L-аргинин, сух екстракт 
от сибирски жен-шен; сух екстракт от 
бабини зъби; селен.

Стара цена: 

1450
лв

Най-доброто 
за здравето 
на малките 

и на големите!
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3044650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2145
лв

ПРОМО цена:



5070
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

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

Куркума
60 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8450
лв

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

2790
лв

ПРОМО цена:

3045540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Артишок и Папая  
160 таблетки

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

Стара цена: 

4650
лв

1990
лв

ПРОМО цена:

3048820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Ябълкови фибри
55 таблетки за дъвчене

недостиг на фибри в основното меню; висок 
холестерол; интоксикация с тежки метали; 
язва, гастрит; газове в стомаха и червата; 
дивертикули на колона; хемороиди, запек и 
др. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2490
лв

680
лв

ПРОМО цена:

3070220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

РЕСТАРТ 
20 разтворими 
таблетки

рестартиране на тялото след „тежка вечер“; пре-
комерна употреба на алкохол; спира махмурлука; 
неутрализира повишеното отделяне на стомашни 
киселини; намалява дискомфорта в стомаха; повишена 
киселинност след хранене; рефлукс; прекомерна 
употреба на храни и алкохол.

Vitar препоръчва при: 

СТОП НА МАХМУРЛУКА! Неутрализира киселините след 
прекомерна употреба на храни и напитки!

Стара цена: 

850
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3043140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Бял трън 
90 капсули

детоксикация на черния дроб; чернодробни 
и жлъчни заболявания; токсични поражения 
на черния дроб; хепатит, цироза; заболявания 
на храносмилателната система; панкреатит; 
повишен холестерол; диабет. 
Прием: 1 капсула дневно.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Мощен източник на силимарин!

Стара цена: 

7990
лв

Най-добрият приятел на черния дроб!

1815
лв

ПРОМО цена:

3011530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Царски билки 
DETOXIN 250 мл
Царски билки 
DETOXIN 250 мл

Стара цена: 

2590
лв

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

1955
лв

ПРОМО цена:

3060230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

3060250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1395
лв

ПРОМО цена:

Мумио (Shilajit) 
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2790
лв
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НОВА
по-добра

цена 

3011550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

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



Подкрепа за 
храносмилателната 

и отделителната 
системи! 

2995
лв

ПРОМО цена:

3062240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

детоксикация на организма; нарушен 
метаболизъм; заболявания на храносмила-
телната система; запек, нередовен стомах; 
ставни заболявания; възпалителни проблеми; 
алергични и кожни заболявания.
Прием: 2-3 пъти  дневно х 2 г, приети директно 
или изпити с 200 мл вода.

ВИРОГ (VIROG) 200 г

Стара цена: 

4990
лв

Deep Ayurveda препоръчва при: 

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

835
лв

ПРОМО цена:

3072330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
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

4495
лв

ПРОМО цена:

3045340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2995
лв

Червена боровинка 
90 капсули

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.
Прием: 2 капсули дневно. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7490
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3061730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Урокеър хърбъл 
40 капсули

проблеми с бъбреците; нарушени бъбречни 
функции; проблеми и възпаления на 
пикочните пътища; камъни и пясък в 
бъбреците; повишен креатинин; повишена 
пикочна киселина; подагра.

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

3007530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1960
лв 1370

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

590
лв

За 1 брой 
-30% 30075002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3920
лв 1960

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1960
лв

За 2 броя 
-50%

Диасан МАКС Dr.Nature - 60 капсули
Контрол на нивата на кръвната захар и липидите!
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Диасан МАКС Dr.Nature - 60 капсули

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



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

1385
лв

ПРОМО цена:

30092230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

30092002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Dr. Nature 
Калматрикс 
30 таблетки - 2 броя

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, панто-
тенова 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

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. 
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.

Стара цена: 

2980
лв
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30 таблетки - 2 броя
Стара цена: 

1980
лв

Благодарение на матричната си формула 
от витамини и минерали, Калматрикс 
има благоприятно въздействие върху 
редица органи и системи, като:
допринася за красива коса, кожа и 
нокти; поддържа здрави костите и 
зъбите; намалява риска от развитие на 
остеопороза (при жени след менопауза);  
подпомага работата на нервите и 
сърдечния мускул; подобрява ставната 
подвижност; повишава имунитета;  
набавя необходимите по време на 
бременност калции и магнезий; 
спомага за заздравяване на костите при 
рехабилитация след травми; подходящ е 
при усилени физически натоварвания.

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

Калматрикс е специално разработена хранителна добавка, която 
съдържа уникална комбинация от витамини и минерали.
Калматрикс е специално разработена хранителна добавка, която 

 НОВО 



За движение 
с лекота!

3810
лв

ПРОМО цена:

3044140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2540
лв

Креатин и Магнезий 
200 капсули

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

Стара цена: 

6350
лв

4435
лв

ПРОМО цена:

3050540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2955
лв

Аргинин 
150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
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.

1745
лв

ПРОМО цена:

3062130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Арджуна 
40 капсули

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

Основният сърдечен тоник в Аюрведа!Стара цена: 

2490
лв

Арджуна е част от "Златния списък на Аюрведа". В 
древни източници за нея е записано: "Ние намерихме 
растение, което прави чудеса, които е трудно да си 
представим, че съществуват в действителност".

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: 

1190
лв

ПРОМО цена:

30364230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

Витамин К2 
60 таблетки - 2 броя

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 отлагането 
на излишния калций (калцирането) по стени-
те на съдовете.

Стара цена: 

1700
лв

7275
лв

ПРОМО цена:

3049550код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7275
лв

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

Босвелия 
180 таблетки

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

Стара цена: 

14550
лв
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1000
лв

ПРОМО цена:

5014220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Терапевтичен загряващ гел-
балсам - 100 мл

Загряващата  терапия се използва за превенция на 
хроничната болка,  като бързо намалява болката в 
мястото на нанасяне, поддържа чувството за релаксация 
на мускулите и ставите и подпомага кръвообращението 
при болки в ставите и опорно-двигателния апарат, болки в 
гърба и кръста; хронични оплаквания като артрит, артроза, 
ревматизъм и др. 
Съдържа: екстракт от дяволски нокът и люта чушка, масло 
от розмарин, камфор, екстракт от невен и коприва, масло от 
карамфил, алантоин, слънчогледово масло, глицерин. Без 
парабени. 

Стара цена: 

1250
лв

 НОВО 

960
лв

ПРОМО цена:

51308240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Охлаждащ гел 
250 мл - 2 броя

За охлаждане и освежаване. За сваляне 
на температурата при настинки и преумора. 
При главоболие, мускулни и ставни болки, 
тежки физически натоварвания, навяхвания, 
натъртвания, отоци, болки в ставите и 
мускулите. 
Активни съставки: масло от евкалипт, 
камфор, ментол, глицерин. Без парабени.

Стара цена: 

1600
лв

1155
лв

ПРОМО цена:

5135530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
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

Крем с черен оман 
250 мл

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

900
лв

ПРОМО цена:

5135230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки, 
кестен и лозови 
листа - 250 мл Подходящ е при: разширени вени, 

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. 

Стара цена: 

1290
лв

1360
лв

ПРОМО цена:

51202220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

51202002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

850
лв

ПРОМО цена:

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

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

Стара цена: 

1700
лв

В ТОП
форма 

без болка!
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735
лв

ПРОМО цена:

5120730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

1050
лв

5135250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

645
лв

ПРОМО цена:



4110
лв

ПРОМО цена:

3043940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Капсули за красота 
200 капсули

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

Стара цена: 

6850
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва: 

1070
лв

ПРОМО цена:

30710240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

710
лв

Акнестоп  
30 капсули - 2 броя

Vitar препоръчва при: 
проблемна кожа;
акне, комедони, повишена мастна секреция 
на кожата;
хормонални проблеми;
за активна детоксикация на организма;
за здрава кожа, коса и нокти. 
Прием: 1 капсула дневно.

Стара цена: 

1780
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3061130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3041540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

L-карнитин 
200 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

Луз уейт - 60 капсули

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

Equilibra препоръчва при: 

Съдържа: екстракти от amorphophallus konjac 
(глюкоманан) и кафяви водорасли.

3027820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2490
лв 1990

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

500
лв

За 1 брой 
-20% 30278240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

4980
лв 2990

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1990
лв

За 2 броя 
-40%

5145
лв

ПРОМО цена:

3050650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

Зелено кафе 
120 капсули120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
лица контролиращи теглото си; ефективно 
изгаряне на мазнините; подобряване 
качеството на кожата; регулиране 
липидния баланс и нивата на кръвната 
захар. 
Съдържа екстракт от зелено кафе и хром.
Прием: 1-2 капсули дневно.

Стара цена: 

10290
лв
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4720
лв

ПРОМО цена:

2051020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1180
лв

Електронен кантар 
JOCCA - за измерване 
на тегло и телесни 
мазнини При спазване на определен 

хранителен режим или при 
активно спортуване, с цел 
постигане на по-добро здраве и 
идеална фигура, много важно е 
ежедневно да измерваме прогреса 
си. Електронният кантар Jocca е 
перфектното средство за това.

мазнини

Електронен кантар Jocca - за измерване на телесни мазнини:
• Измерване на тегло;
• Измерване на % телесни мазнини;
• Измерване съдържанието на вода в организма;
• Измерване на мускулната маса;
• Измерване на костната маса;
• Индекс на телесната маса;
• Запаметяване данните на до 10 различни човека;
• Закалено стъкло.

Цвят: черен

Лесен за употреба. В кутията ще намериш инструкции на български, 
съдържащи таблици със стойности, чрез които да определяш по-ясно 
моментното си състояние и целите си.

Гарциния (Garcinia) 
40 капсули

Стара цена: 

5900
лв



Обогатен с екстракт от 
алое вера за дълбоко 
хидратиране и успокояване 
на раздразненията при суха и 
чувствителна кожа. Почиства 
и премахва замърсяванията, 
без да влияе на естествената 
защитна бариера на кожата - 
с естествено pH. Без парабени 
и изкуствени оцветители.

Обогатен с екстракт от зелен 
чайс противовъзпалителни 
свойства. Подходящ и за 
кожа, склонна към появата 
на акне. Танинът в зеления 
чай помага на порите да се 
свиват. Почиства и премахва 
замърсяванията има 
естествено pH. Без парабени 
и изкуствени оцветители.

С екстракт от градински чай 
- успокоява раздразненията. 
Има противовъзпалителен и 
антибактериален ефект, като 
ускорява регенерацията 
на кожата. Почиства и 
премахва замърсяванията 
има естествено pH. Без 
парабени и изкуствени 
оцветители.

С алое 
за суха и чувствителна кожа

Със зелен чай 
за комбинирана и мазна кожа

С градински чай  за кожа, 
склонна към възпаления 3

Деликатни гелове 
за почистване на лице 270 мл - 2 броя 965

лв

ПРОМО цена:

8620_230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1380
лв
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Обогатен с екстракт от 
алое вера за дълбоко 
хидратиране и успокояване 
на раздразненията при суха и 
чувствителна кожа. Почиства 
и премахва замърсяванията, 
без да влияе на естествената 
защитна бариера на кожата - 
с естествено pH. Без парабени 
и изкуствени оцветители.

Бързопопиващ крем против 
бръчки с роза 150 мл

За зряла, отпусната и увредена кожа. 
Осигурява интензивна регенерация и 
оптимален воден баланс.

3

Освежаващ и овлажняващ 
крем за лице с невен 150 мл

За суха и дехидратирана кожа. 
Осигурява оптимален воден баланс. 
Дава усещане за свежест.

2

Подхранващ и подсил-ващ крем 
за лице с алое вера 150 мл

За увредена, суха и чувстви-телна кожа. 
Осигурява интен-зивно подхранване и реге-
нериране.

4

920
лв

ПРОМО цена:

8621_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

8621_50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

575
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1150
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:

Подходящ при: 
акне, малки пъпчици, дерматити, 
алергии, различни херпеси, малки 
брадавици, напукана и възпалена кожа, 
екземи, лишеи, изгаряне, ухапвания от 
насекоми, декубитивни рани, гъбички 
по кожата.

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
30 мл - 2 броя 30 мл - 2 броя 

Стара цена: 

1180
лв

695
лв

ПРОМО цена:

5131030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Екстрактът от невен има противо-
възпалително, успокояващо, регене-
риращо и овлажняващо действие, 
неутрализира свободните радикали, 
укрепва капилярите на кожата, като 
същевременно я тонизира и омекотява. 
Изключителен ефект има и при 
чувствителна и раздразнена кожа.

Унгвент-балсам 
с невен - 250 мл 

Стара цена: 

990
лв
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1690
лв

ПРОМО цена:

51317002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1690
лв

Подходящ при невродермит. За хора с проб-
лемна и чувствителна кожа. Предотвратява 
дехидратацията и спомага за облекчаване на 
сърбежа при  проблемна и суха кожа, която 
е много по-чувствителна от нормалната. 
Добавените в крема, урея и масло от шеа 
стимулират нейната регенеративна способност. 
Подходящ за лицето и тялото.

Крем с вечерна роза 
250 мл - 2 броя

Стара цена: 

3380
лв

броя 
на цената 

на един2 

2085
лв

ПРОМО цена:

51321230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

51321002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

Крем със секрет 
от охлюв 150 мл  
2 броя

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

2 броя
Стара цена: 

2980
лв

895
лв

ПРОМО цена:

5133840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с масло 
от коноп 250 мл

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

Стара цена: 

1490
лв

Крем с масло 
от коноп 250 мл

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/. 

Total e�ect gel Тотал 
ефект гел с прополис, 
чаено дърво и Алое 
Вера 75 мл Вера 75 мл Стара цена: 

2990
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

9122030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Скъпоценното арганово масло разкрасява, 
обновява и регенерира Вашите лице, тяло 
и коса. Нежно подсилва и възстановява 
здравословния блясък и нормалното 
състояние на косата и тялото. Отлични 
резултати има и при третиране на чупливи 
нокти и кожата около тях. Използва се 
успешно при стрии.

Стара цена: 

2990
лв

Златно масло Арган 3 в 1 за лице, 
тяло и коса 150 мл

2095
лв

ПРОМО цена:

9122130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

Богато на мастни киселини Омега-3 и 
Омега-9, които спомагат за поддържането 
на добра хидратация на кожата, еластич-
ност и устойчивост на външни фактори. 
Композицията от подхранващи съставки 
хидратира, регенерира и изглажда кожата, 
подобрявайки еластичността й. Възстановява 
блясъка на косата и тялото.

Стара цена: 

29
Златно масло Авокадо 3 в 1 за лице, 
тяло и коса 150 мл

За 
прекрасна 

кожа и коса!
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YOUTH THERAPY
Подмладяваща терапия за зряла кожа - световна 
иновация със секрет от охлюв и 24 каратово злато!

YOUTH THERAPY е иновативна козметична линия против бръчки, създадена 
специално за нуждите на зрялата кожа. Изключително ефективните формули 
се основават на абсолютното козметично откритие от последните години: 
секретът от охлюв, който осигурява дълбоко възстановяване на кожата. 
Допълнителното съдържание на 24 каратово злато и други ценни активни 
вещества гарантират дълбока хидратация и представляват изключително 
напреднала система, която забавя процесите на стареене на кожата. Секретът от 
охлюв подпомага възстановяването, подмладяването и дълбокото хидратиране 
на кожата, възстановява естествения цвят на кожата. 

Секретът от охлюв съдържа: алантоин, който стимулира регенерацията на 
епидермиса, интензивно овлажнява и успокоява раздразненията; протеини, 
които подхранват, изглаждат и подобряват структурата на кожата, озарявайки 
тена; колаген и еластин, които правят кожата по-стегната и еластична, 
предпазвайки я от увисване и премахвайки бръчките. Витамините А, С и Е, които 
подхранват и регенерират кожата с мощен противобръчков ефект. Гликолова 
киселина, която забавя процеса на стареене на кожата, изглажда, освежава и 
регенерира кожата, намалява отделянето на себум.

24-каратовото злато е под формата на наночастици. То стимулира клетките 
на кожата да произвеждат колаген; укрепва, регенерира и забавя стареенето на 
кожата, намалява обезцветяването, успокоява раздразненията.

Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл

Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл

Възстановяващ 
серум против 
бръчки 30 мл

Ревитализираща 
маска против 
бръчки 23 г

Повдигаща 
маска против 
бръчки около 
очите 10 г

Овлажняващ 
крем против 
бръчки около 
очите 15 мл

2550
лв

ПРОМО цена:

9160120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2550
лв

ПРОМО цена:

9160220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2760
лв

ПРОМО цена:

9160320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

760
лв

ПРОМО цена:

9160420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

9160520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

1510
лв

ПРОМО цена:

9160620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

380
лв

Стара цена: 

1890
лв
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YOUTH THERAPY
Подмладяваща терапия за зряла кожа - световна 
иновация със секрет от охлюв и 24 каратово злато!

КОМПЛЕКТ 40+ (5 продукта):
Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки - 23 г
+ Овлажняващ крем против бръчки 
около очите 15 мл
+ Повдигаща 
маска против бръчки около очите 10 г

Овлажняващ крем против бръчки 
около очите 15 мл 
+ Повдигаща маска против бръчки 
около очите 10 г  - 2 броя

2655
лв

ПРОМО цена:

916056код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1135
лв

КОМПЛЕКТ 40+ (3 продукта)
Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки 23 г

4555
лв

ПРОМО цена:

9160134код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3035
лв

Стара цена: 

7590
лв

 -30% 
за комплекта

 -40% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ 50+ (3 продукта)
Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки 23 г

4555
лв

ПРОМО цена:

9160234код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3035
лв

Стара цена: 

7590
лв

 -40% 
за комплекта

5215
лв

ПРОМО цена:

916015код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

10430
лв

КОМПЛЕКТ 40+ (5 продукта):
Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки - 23 г
+ Овлажняващ крем против бръчки 
около очите 15 мл
+ Повдигаща 
маска против бръчки около очите 10 г

5215
лв

ПРОМО цена:

916025код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

Стара цена: 

10430
лв

 -50% 
за комплекта
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КОМПЛЕКТ ЗА ОЧИ (3 продукта)

Екстрактът от жълтениче има 
дезинфектиращ ефект, успокоява 
раздразненията и заедно с глицерина 
действат хидратиращо. Естественoто 
pH, индентично с pH на кожата прави 
течния сапун перфектна грижа дори за 
суха, раздразнена и чувствителна кожа. 
Предпазва кожата от изсушаване. 

Течен сапун 
с жълтениче 
465 мл 

8650_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

650
лв 520

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

130
лв

За 1 брой 
-20% 8650_230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1300
лв 910

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

390
лв

За 2 броя 
-30%

Регенериращ и успокояващ течен 
сапун от лайка. Гъстият гел почиства и 
подхранва ръцете.   Идеален е дори за 
суха, раздразнена и чувствителна кожа, 
като я предпазва от изсушаване. Лайката 
има антисептично, регенериращо и 
успокояващо действие. Подхранващ и подмладяващ. Гъстият гел 

почиства и подхранва ръцете. Идеален е дори 
за суха, раздразнена и чувствителна кожа, 
като я предпазва от изсушаване. Облепихата 
е изключително богата на витамини, на 
макро и микроелементи, има защитни, 
регенеративни антиоксидантни свойства, 
като предотвратява стареенето на кожата.

3
4

5

Течен сапун 
с облепиха - за 

подмладяване 
и подхранване

465 мл

Течен сапун с лайка - за регене-
риране и успокоение - 465 мл

 НОВО 
 НОВО 

Стара цена: 

3790
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. 

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. 

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.

КОМПЛЕКТ Dr.Sante серия за коса с арган
4 продукта: шамшоан, маска, спрей и масло с -40% намаление
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. 

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. 

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. съдържа парабени и минерални масла. 

Серия за коса с арган
Dr.Sante

Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

760
лв

ПРОМО цена:

8440620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8440720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8440820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8440920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

20

2760
лв

ПРОМО цена:

24471код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1840
лв

Стара цена: 

4600
лв

 -40% 
за комплекта



Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

O’Herbal За придаване на обем на косата!

Шампоан 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

Балсам 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

Маска 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

Съдържат екстракт от арника, кератин и млечни протеини. 
Нежно почистват тънката коса, като увеличават обема и 
еластичността й. 
Не съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени оцветители. 

1325
лв

ПРОМО цена:

8430430код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

КОМПЛЕКТ O’Herbal за придаване на обем на косата 
3 продукта: шампоан, балсам, маска с 50% намаление

2965
лв

ПРОМО цена:

843041код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

 -50% 
за комплекта

За ежедневна употреба!

Съдържат екстракт от от бреза, млечна 
киселина и млечни протеини. Шампоанът 
нежно почиства косата, като запазва здравия 
й вид и блясък. Балсамът и маската улесняват 
разресването, придават на косата блясък, 
мекота и еластичност, като запазват здравия 
й вид и жизненост. Не съдържат SLES, SLS, 
силикони и изкуствени оцветители. 

Комплект O’Herbal за ежедневна употреба:
3 продукта - шампоан, балсам и маска

Шампоан за 
ежедневна 
употреба 
500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Балсам за 
ежедневна 
употреба 
500 мл

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Маска за 
нормална 
коса 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

2965
лв

ПРОМО цена:

843051код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

 -50% 
за комплекта

O’Herbal
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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

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

КОМПЛЕКТ за коса с репей против косопад
3 продукта: билково масло, шампоан и еликсир 
с -40% намаление
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: 

650
лв
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За здрава коса!

Стара цена: 

6

Стара цена: 

2190
лв

 -40% 
за комплекта 861033 код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1315
лв

ПРОМО цена:



Билков еликсир против косопад 
250 мл

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

Шампоан с невен
за нормална и мазна 
коса 350 мл

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

Шампоан против пърхот 
с цинк и бреза 350 мл

8610620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 86106240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%

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

550
лв

ПРОМО цена:

8410_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Стара цена: 

690
лв

Регенериращ душ гел 
с авокадо и оризово 
мляко 500 мл

Тонизиращ душ гел 
с драконов плод и 
макадамия - 500 мл 

Освежаващ душ гел
с лимонова трева и 
ванилия - 500 мл

1 32

1125
лв

ПРОМО цена:

9191250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1125
лв

Детоксикиращо душ-масло с двойно действие 
- превъзходно измива и освежава тялото, 
като същевременно обезпечава грижа 
и интензивно овлажняване по време на 
измиването. Ефективно почиства кожата от 
токсини и други замърсители.

CARBO DETOX 
Душ гел - масло с активен въглен 
440 мл

Стара цена: 

2250
лв

Крем-масло за тяло 
с  маслина и карите - 250 мл 
За тяло - подходящ за всеки тип кожа. За подхран-
ване, омекотяване и хидратиране на кожата. 
Забавя процесите на стареене и отпускане на 
кожата. Особено подходящо за зоната на деколтето 
и раменете. Активни съставки: масло от маслина, 
масло от карите (шеа), урея.

5131230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-20% 51312002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

Душ-гел с карамел 
и круша - 500 мл
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 НОВО 

8610120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 86101240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%



Усещане 
за свежест и 

комфорт 
на цялото тяло!990

лв

ПРОМО цена:

51302002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Балсам за стъпала 
250 мл - 2 броя

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

броя 
на цената 

на един2 

Стара цена: 

1980
лв

315
лв

ПРОМО цена:

2_ _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

135
лв

Супер 
бамбукови чорапи 
и/или терлици 
ACTIVE 
THERAPY Произведени от 100% еко бамбук с използване 

на патентована технология, която не стяга 
краката и подобрява кръвообращението.           
С прикрепени микрокапсули от Алое Вера.

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

Стара цена: 

450
лв

1085
лв

ПРОМО цена:

5020030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

Крем РектоСтоп - 50 г

Дермокозметичен продукт, предназначен 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 аналната област.

Стара цена: 

1550
лв

Стара цена: 

15

690
лв

ПРОМО цена:

90200002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

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

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

Стара цена: 

1380
лв

броя 
на цената 

на един2 

1185
лв

ПРОМО цена:

90120120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

90120150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

740
лв

ПРОМО цена:

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

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие на 

наносреброто и нанозлатото, както и с 
противовъзпалителното действие на алое 

вера и хималайската сол! 

Nano GoldNano Gold
Стара цена: 

1480
лв

1185
лв

ПРОМО цена:

90121120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

90121150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

740
лв

ПРОМО цена:

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

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на наносреброто, както и с 
противовъзпалителното действие на алое 

вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1480
лв

Дермокозметичен продукт за поддържане 
на добро състояние на лигавицата в устната 
кухина. Препоръчва при болезнени ожулвания 
и увреждания на епитела на лигавицата 
на устната кухина, причинени от протези и 
ортодонтични устройства, както и при появата 
на афти и млечница (гъбички в устата), 
възпаление на венците. С антибактериалното 
си действие ускорява регенерацията на 
лигавичния епител, повлиява за подобряване 
на състоянието на венците, подпомага 
за предотвратяване на раздразненията и 
допринася за облекчаване на болката.

1160
лв

ПРОМО цена:

5020420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

Течност за 
поддържане на 
устната кухина 
LIPS LIQUID - 100 мл

Стара цена: 

1450
лв
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Дневни дамски превръзки
SHUYA 10 броя 

Нощни дамски превръзки   
SHUYA 10 броя

Ежедневни дамски 
превръзки  SHUYA 30 броя

1

SHUYA 10 брояSHUYA 10 броя превръзки  SHUYA 30 броя

2

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

Антицелулитен лосион 
за тяло със секрет 
от охлюв - 400 мл

8421630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1890
лв 1325

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

565
лв

За 1 брой 
-30% 84216002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3780
лв 1890

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1890
лв

За 2 броя 
-50%

Успокояващ интимен гел 
с млечна киселина, дъбова 

кора и лайка 300 мл 

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

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

Защитен интимен гел 
с млечна киселина, дъбова кора 

и червена боровинка 300 мл

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

4 65 7

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1350
лв 945

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

405
лв

За 1 брой 
-20%

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

Овлажняващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 
400 мл

8421330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30% 84213002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

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



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 

дамски аромат

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.

            

мъжки аромат

 79_ _ _20код1 мъжки:

 79_ _ _5040код2 дамски:

 79_ _ _40код2 мъжки:

4745
лв

ПРОМО цена:

2090650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4745
лв

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

Ортопедичен турмалинов 
колан 2 в 1 - 130 см

Стара цена: 

9490
лв

1315
лв

ПРОМО цена:

2090540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

875
лв

Турмалинова 
превръзка 
за очи

Стара цена: 

2190
лв

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

3740
лв

ПРОМО цена:

2610350код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3740
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

и умора в очите; за подобряване на 
кръвообращението в областта на очите; 
и умора в очите; за подобряване на 
кръвообращението в областта на очите; 
и умора в очите; за подобряване на 

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: 

7480
лв

14190
лв

ПРОМО цена:

2610650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

14190
лв

Одеяло от 
мериносова вълна
140 х 200 см

За истински комфорт и здраве: запазва 
прохладата през лятото и гарантира топлина 
през зимата; поддържа оптимална телесна 
температура; подпомага организма при 
простудни заболявания, възпалителни 
процеси, болки; антимикробно и 
хипоалергенно действие.

Стара цена: 

28380
лв
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Свежест, чистота и удобство у дома!

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



9990
лв

ПРОМО цена:

24487код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6900
лв

КОМПЛЕКТ 
VOLCANO ZAPPER
+ Паразитоцид 
100 мл

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

Стара цена: 

16890
лв

3590
лв

ПРОМО цена:

2010120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

Стара цена: 

4490
лв

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

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

4490
лв

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

Съживява кислорода във въздуха, 
който дишаме!

Кана Atria 
с филтър 
Classic

Нюансите на цветовете са примерни.

1 - бял
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

27

6925
лв

ПРОМО цена:

2004030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

9890
лв

Dr. Silver М Генератор на сребърни йони

Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация
Сертифициран по TÜV Сертификат № 359_BSP-16P2.0032.0 - C01

Лабораторно изследван, с доказан ефект 
с Протокол за определяне на влиянието на сребърна вода върху патогени 

от Института по микробиология към БАН

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

10 предимства на Dr.Silver:

Напълно безвреден!
Лесен за употреба!

Dr. Silver М Dr. Silver М Генератор на сребърни йони

изберете подходящ съд и налейте 
необходимото количество вода;

включете уреда, като натиснете и 
задържите на указаното място;

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

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

Употреба само в 4 лесни стъпки:

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

Уникалната сила на сребърните йони: 

ТОП
ЦЕНА



1615
лв

ПРОМО цена:

3100_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

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

Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30 .
      • Богат на протеини и фибри
      • Обогатен с Витамини
      • Обогатен със специални вещества в  
      подкрепа на здравето
      • Без глутен
      • Без палмово масло
      • Обвит в млечен/бял шоколад.
      1 кутия съдържа 8 бара

355
лв

ПРОМО цена:

3059_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

Супер вкусен бар с вкус на тирамису/какао, 
изготвен 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;

  Балансирани веган 
бисквити Enervit 
Protein ябълка с чиа 
40-30-30, 200 г40-30-30, 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

1610
лв

ПРОМО цена:

3059710код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Балансирани спагети 
Nutriwell – 40-30-30, 
500 г

3 в 1 – спагети + протеин + фибри
Хапвате спагети и не трупате килограми? Това 
ви се струва невероятно? Вече спокойно може 
да върнете спагетите в менюто си:
  • Ниско съдържание на въглехидрати
  • Високо съдържание на протеини
  • Високо съдържание на фибри
  • Лесни за приготвяне, съобразно балансиран 
хранителен режим 40-30-30.

Стара цена: 

1790
лв

Опаковка: 500 гр (10 порции по 50 гр)
(около 1,61 лв. за 1 ХБ)

895
лв

ПРОМО цена:

3101210код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Балансирани 
бисквити Enervit 
Protein овес и соя 
40-30-30, 200 г

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

Стара цена: 

995
лв

4490
лв

ПРОМО цена:

3058310код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Редукта плюс – 
зеленчукова супа, 
540 г Зеленчуковата супа е превъзходно решение за 

всеки, който иска да редуцира теглото си, хапвайки 
нещо вкусно и полезно. Перфектно се вписва в 
балансиран режим на хранене 40:30:30.
  • С парченца зеленчуци
  • Съдържа всички хранителни вещества,витамини 
и минерали, от които се нуждае организмът
  • Богата на протеини и фибри
  • Страхотен вкус
  • Бързо и лесно приготвяне.

Стара цена: 

4990
лв
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895
лв

ПРОМО цена:

3101010код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Опаковка: 540 г  (около 14 супи x 40 г)
1 супа = 40 г от сместа, разтворени в 300 мл гореща вода.
Цена за 1 супа около 3,20 лв.

200 г (32 бисквити)
4 бисквити = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ - 1.12 лв.

1 ХБ - 1.12 лв.

  • С L-карнитин и L-орнитин;
 • С креатин монохидрат.

1 бар (30 г) = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ = 2,02 лв

Хранителният режим 40-30-30 се оповава най-вече на баланса между 
въглехидрати и протеини. Въглехидратите са пряко свързани с хормона 
инсулин, а протеините с хормона глюкагон. Тези два хормона вървят „ръка 
за ръка“. Може да се каже, че инсулинът е складиращият хормон – този, 
който придвижва калориите до клетките, но и който превръща излишните, 
неусвоени – в мазнини. Глюкагонът е хормонът, който поддържа нормалните 
нива на кръвната захар. Мазнините също са важна и незаменима част от 
балансирания хранителен режим 40:30:30. Да, има лоши мазнини, но добрите 
мазнини са жизнено важни. Те стимулират синтеза на добрите Айказаноиди – 
най-важните, свръх хормоните, които „отварят вратите“ към доброто здраве.

Балансиран Хранителен 
режим 40-30-30 Zoneзърнени 

и млечен 
шоколад

черно 
и бяло

Стара цена: 

1795
лв

8

7

Стара цена: 

395
лв

тирамису

какао 5

2

   

1795
лв

ПРОМО цена:

3101510код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

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

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

Стара цена: 

1995
лв

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



Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 509

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

11150930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11150950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

21 см
109

Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

Специално предложение!

29

Биомагнитна 
постелка за стол
Продукт от ново поколение 
с биомагнитно поле, карбо-
нова мрежа за защита от 
геопатогенни зони и специална 
мемори структура за идеален 
комфорт на тялото.

11550
лв

ПРОМО цена:

2611250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

11550
лв

Стара цена: 

23100
лв

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

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

43780
лв

21890
лв

ПРОМО цена:

2610450код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

21890
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

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 502 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см
9990

лв

ПРОМО цена:

10150230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4300
лв

10150250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

14290
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 450

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

101450230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101450250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19  см
Стара цена: 

10990
лв

Всички продукти от каталог 
Magnetix с 40% отстъпка без 

ограничение.
Заявяват се с добавка на ...40 

след кода на продукта.

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

Купете продукт(комплект) от каталога Magnetix 
с 60% отстъпка. Може да се поръча само при 

право, съгласно условията по Код 2  
с добавка на ...60 след кода на продукта.



Многофункционален високо ефективен почистващ концент-
рат, създаден по най-съвременни изисквания, на основата на 
последните екологични тенденции. Разработен е на базата на 
естествени, биоразградими сапуни и подбрани повърхностно 
активни вещества. Лесно премахва ежедневни замърсявания 
в дома и офиса. Притежава висока ефективност при 
почистване на бани, тоалетни, санитария, подови покрития, 
кухненско оборудване, водопроводни батерии, фаянс и др. 

Универсален екологичен почистващ 
препарат BIONUR 1000 мл 

2031020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 920

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

230
лв

За 1 броя 
-20% 20310240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1380

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

920
лв

За 2 броя 
-40%

Продуктът притежава Ecolabel сертификат и е биоразгра-
дим и щадящ здравето на хората и околната среда!

2031120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1550
лв 1240

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

310
лв

За 1 брой 
-20% 20311240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3100
лв 1860

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1240
лв

За 2 броя 
-40%

Eкологичен течен перилен препарат 
BIONUR със сапунено орехче  1000 мл 

Препаратите, съдържащи сапунено орехче са 
хипоалергенни. Имат антибактериални и антимикробни 
свойства. С ефект и на естествен омекотител.  Подходящ за 
цветно и бяло пране, за всякакъв вид материи - от грубата 
вълна до фината коприна. Премахва петна от дрехи и 
текстилни тъкани, като не променя цветовете. 

1100
лв

ПРОМО цена:

20451230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

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

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

Стара цена: 

1580
лв

4995
лв

ПРОМО цена:

24433код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4995
лв

ПОДАРЪК 
Резервна 

микрофибърна 
бърсалка

ПОДАРЪКЪТ 
е на стойност 

8.90 лв.
30

1610
лв

ПРОМО цена:

25101230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

25101002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1150
лв

ПРОМО цена:

Професионална 
Кърпа за прозорец 
40 х 40 см - 2 броя 40 х 40 см - 2 броя 

Уникално тънкото влакно и специалният 
патентован метод на сплитане правят 
тези кърпи изключително ефикасни за 
почистване и полиране на стъклени 
и метални повърхности: прозорци, 
огледала, атомобили, витрини, маси, 
шкафове, кранове, батерии, кристални и 
стъклени сервизи, екрани на телевизори 
и друга техника. 

код 
само

Комплект 
универсални кърпи
Color Set Premium

Премахват замърсявания от 
всички повърхности в дома и 
офиса, като: шкафове, мивки, 
кранове, плочки, дръжки на 
врати и др., както и пресни 
петна по мека мебел и дрехи; 
за подсушаване и полиране 
на сервизи за хранене и чаши. 
Много са удобни и за почистване 
на обувки. 

2510320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 1110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

280
лв

За 1 комплект 
-20%

25103240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1110
лв

За 2 комплекта 
-40%

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

3295
лв

ПРОМО цена:

2080640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2195
лв2080640код 1:

Wellos Washing Ball 
Топка за пране

Специално проектирана от естест-
вена керамика и постоянни магни-
ти, които позволяват измиване 
без използване на почистващи 
препарати. Осигурява отлично 
почистване, стерилизация и запаз-
ване на цвета и текстурата. 

Стара цена: 

5490
лв

710
лв

ПРОМО цена:

2030720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

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

Универсален 
почистващ камък 
BIONUR 300 g 

Стара цена: 

890
лв

Стара цена: 

9990
лв
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ПРОФЕШЪНЪЛ ФИКС 
МОП +ПОДАРЪК

Стара цена: 

2300
лв



630
лв

ПРОМО цена:

5190320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Мулти отварачка 
4 в 1

Със своите 4 различни функции в едно, този 
кухненски помощник, Ви дава възможност 
да отваряте лесно: капачки на бутилки с 
повдигане;    капачки с винт на бутилките; капачки 
на буркани;    консерви с отварачка тип „ласо”.
Материалът не позволява хлъзгане. Изключи-
телно удобна за туристите, тъй като е малка по 
размери и удобна да поставите в раницата си.

Мулти отварачка 
4 в 1

телно удобна за туристите, тъй като е малка по 
размери и удобна да поставите в раницата си.

код 1
БЕЗМулти отварачка 

Със своите 4 различни функции в едно, този 
кухненски помощник, Ви дава възможност 
да отваряте лесно: 
повдигане;    капачки с винт на бутилките; капачки 
на буркани;    консерви с отварачка тип „ласо”.
Материалът не позволява хлъзгане. Изключи-
телно удобна за туристите, тъй като е малка по 

Мулти отварачка 
4 в 1

Със своите 4 различни функции в едно, този 
кухненски помощник, Ви дава възможност 
да отваряте лесно: 
повдигане;    капачки с винт на бутилките; капачки 
на буркани;    консерви с отварачка тип „ласо”.
Материалът не позволява хлъзгане. Изключи-
телно удобна за туристите, тъй като е малка по 

Стара цена: 

790
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

2080_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Wellos 
Антибактериална 
кухненска дъска за 
рязане Изключително здрави и удобни за 

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

3

рязане

3
2

Стара цена: 

2990
лв

кухненска дъска за 

520
лв

ПРОМО цена:

3020120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

В хималайската сол се съдържат 84 природни 
минерала в съотношение идентично на 
съотношението им в клетъчната течност и 
кръвната плазма. Има противовъзпалително, 
антибактериално, противоалергично дейст-
вие.

Кристална 
хималайска сол 500 г 

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Стара цена: 

650
лв

НОВА
по-добра

цена 

1880
лв

ПРОМО цена:

3091020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

100% рафинирано кокосово масло.  Без ГМО! 
Без Глутен! Без Консерванти! Перфектният 
избор за всички видове готвене, пържене 
и печене, тъй като издържа на високи 
температури без да поврежда структурата си, 
както много други масла!

Кокосово масло 
900 г

Предотвратява сърдечно-съдови 
заболявания и високо кръвно налягане.

Стара цена: 

2350
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

3091220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Гладко 
фъстъчено 
масло - 500 г

Редовната консумация на фъстъчено 
масло осигурява повишен прием на 
протеини, полиненаситени и мононена-
ситени мазнини, което подкрепя 
дейността на сърдечно-съдовата система, 
подпомага баланса на „лошия“ и „добрия“ 
холестерол, подпомага контрола на 
кръвното налягане. 

Стара цена: 

1550
лв

Перфектният 
дом!
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19120
лв

ПРОМО цена:

2050420 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4780
лв

Уред за бавно 
изцеждане
JOCCA

Стара цена: 

23900
лв

Уредът изцежда сока, използвайки технологията за студено пресоване. По този начин продуктите не 
се смачкват, а се притискат. Студеното пресоване е най-добрият метод за запазване на хранителните стойности 
и свежестта на плодовете и зеленчуците. За разлика от стандартните сокоизстисквачки, тук окисляването е 
минимално, тъй като технологията не позволява интензивно навлизане на въздух в процеса на обработка на 
продуктите.
• 2 изхода - един за изцедения сок и един за отпадъците (ще ви направи впечатление, че отпадъчните 
материали са почти сухи – доказателство за максималното изцеждане на продуктите);
• 2 пластмасови съда с капацитет по 1 л;
• защитен механизъм, който не позволява включване при неправилно сглобени части;
• изключително лесна за разглобяване, почистване и сглобяване
• капачка на изхода за сок
• обратен ход;
• ниско ниво на шум в процеса на работа;
• инструкции на български език. 

Най-здравословният начин да се насладиш на 
неповторимо вкусни, прясно изцедени сокове:
• изцежда до 50% повече сок в сравнение с 
обикновените сокоизтисквачки;
• запазва свежестта и полезните хранителни вещества 
на продуктите;
• гарантира богато съдържание на антиоксиданти, 
витамини и минерали.



За контакти:
GM 04/20

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

Промоционалните предложения важат от 14.03.2020 до 10.04.2020 или до изчерпване на количествата!32

8820
лв

ПРОМО цена:

2250340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5880
лв

Тиган за палачинки 
(Ø 25 см) 

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

Стара цена: 

14700
лв

12150
лв

ПРОМО цена:

2250250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

12150
лв

Барбекю-тиган XXL 
със стъклен капак

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

със стъклен капак

Стара цена: 

24300
лв

размер: 35 х 24 см
обем: около 2,8 л

• Тонизира и релаксира.
• Премахва напрежението и болката в 
областта на гърба, раменете и кръстта.
• Подобрява кръвообращението.
• Подходящ за употреба вкъщи, офиса, на 
вилата или докато шофираш.

Масажор за гръб Jocca + ПОДАРЪК

8400
лв

ПРОМО цена:

2050209код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

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

Подарък на стойност 5.90 лв.

ПОДАРЪК 
Гел с екстракт от 

див конски кестен 
с розмарин и 

арника - 30 мл

Размери: 55x50 см.

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

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

Стара цена: 

10500
лв

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

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

Цвят на металния корпус - малиновоЦвят на металния корпус - малиново

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

Превърнете храната в енергия и здраве!

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

Стара цена: 

21990
лв 13990

лв

ПРОМО цена:
20200139код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

8000
лв

ТОП
ЦЕНА


