
ПРОЛЕТНО 
УХАНИЕ!

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

Всеки закупен продукт, маркиран със 
символа          , дава директно право на 

покупка на един продукт с Код 2 
(зелена детелина) с до 50% отстъпка! 

ТЪРСЕТЕ 
СИМВОЛА

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

Продуктите 
с отстъпка по Код 1 

се купуват без 
ограничение. 

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 
съгласно условията.

Закупеният продукт, 
маркиран със символа        , 

УЧАСТВА в сумата, даваща право 
на покупка на продукти с Код 2, 

съгласно условията.

Промоционална кампания 
13.03. - 09.04.2023            



Приемът на витамин D3: 
• Подкрепя имунитета.
• Подпомага организма в борбата с различни инфекции, 
особено на дихателните пътища.
• Намалява риска от вирусни заболявания, грип, настинки и 
усложнения причинени от тях.
• Активира клетъчния имунитет, който е основен за борба с 
вирусите.
• Ускорява възстановяването на организма след боледуване.
• Регулира калциево-фосфорния обмен и оптималните нива 
на калций в кръвта.
• Подпомага костната плътност и здравината на зъбите, 
намалява риска от развитие на остеопороза.

100% натурален Витамин D3 извлечен от специален сорт 
диви планински лишеи, богати на холекалциферол!

Dr. Nature 
Супер Витамин D3, 

60 таблетки

60
дни

Всяка таблетка съдържа: Витамин D3 - 35μg/1400 IU (холекалциферол), 
извлечен от диви планински лишеи.

• Подобрява състоянието на кръвоносните съдове и работата на 
мускулите.
• Играе роля на невропротектор.
• Намалява проблемите, свързани с инсулиновата резистентност.
• Спомага за предотвратяване на развитие на болест на 
Алцхаймер и други възрастови когнитивни нарушения.
• Намалява общите и възрастови възпаления в организма.
• Подпомага зарастването на рани.
• Предотвратява развитието на ракови заболявания (особено в 
храносмилателния тракт).

1590
лв

ПРОМО цена:

3200520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3200540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1990
лв

+
КОМПЛЕКТ:
Макси Витамин С 1000 + 
Цинк + Ацерола, 
60 таблетки + 
Супер Витамин D3, 
60 таблетки 

Стара цена: 

4140
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

2490
лв

ПРОМО цена:

3200305код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1650
лв

3004850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1745
лв

ПРОМО цена:

2445
лв

ПРОМО цена:

3004830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

Dr. Nature Самбукус комплекс, 30 капсули
Черен бъз + Ацерола + ПрополисЧерен бъз + Ацерола + Прополис Тройна формула за силен имунитет 

и здрава дихателна система!

Стара цена: 

3490
лв

Всяка капсула съдържа: 200 мг Eldercraft® - 
стандартизиран екстракт от плодове на Черен бъз 14% 
проантоцианидини, 200 мг стандартизиран екстракт от 
Ацерола (50% витамин С), 50 мг Прополис.

Doctor Nature препоръчва за подпомагане при: 
• За подкрепа на имунитета и защита на дихателната система;
• За профилактика и подкрепа при настинки, грип и вирусни 
инфекции;
• За възстановяване и намаляване честота на боледуване;
• При липса на енергия, умора и изтощение;
• При болки и зачервяване в гърлото, бронхити, кашлица, запушен 
нос, хрема, увеличени лимфни възли, главоболие, стягане в гърдите, 
напрежение в мускулите;
• При инфекции на горните дихателни пътища;
• За подкрепа на организма при пушачи и хора с дихателни проблеми.

Мощна комбинация от натурални съставки, която 
ефективно подкрепя имунитета, противодейства на 
различни инфекции, гарантира мощна антиоксидантна 
защита, снема възпаленията, подобрява тонуса и 
енергията на организма. 

30
дни

Стара цена: 

2150
лв

Dr. Nature Макси 
Витамин С 1000 + 
Цинк + Ацерола, 

60 таблетки60 таблетки

120
дни

За силен имунитет и мощно антиоксидантно действие!
Супер формула с Витамин С, Цинк и екстракт от Ацерола!

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: 
• Отслабен имунитет и често боледуване.
• Като профилактика срещу вируси и настинка, особено в 
студеното време и при смяна на сезоните.
• Умора и отпадналост.
• За общо укрепване на организма - за намаляване на 
времето за боледуване и по-бързо възстановяване.
• Проблеми с усвояването на желязото.
• Повишен риск от остеопороза и намалена костна плътност.

• Нарушения на съединителната тъкан – кожа, коса, кости, венци.
• Проблем с усвояването на хранителни вещества и забавен 
метаболизъм.
• Висок холестерол и нарушен липиден метаболизъм.
• Интоксикация с тежки метали и общо натоварване на черния 
дроб.
• Повишен прием на спиртни напитки и тютюнопушене.
• Физическо, умствено и психическо натоварване.
• Проблеми с репродуктивната система.

Dr. Nature МАКСИ Витамин С 1000 + Цинк + Ацерола е високоефективна хранителна добавка, която запълва дефицитите 
на хранителния режим от витамин С и цинк. Тя притежава тройна формула за максимален ефект: положителното действие на 

3200340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1290
лв

ПРОМО цена:витамин С се подсилва от цинка. Екстрактът от ацерола – най-
богатият на витамин С плод, осигурява допълнително натурален 
витамин С за по-добра абсорбция.

1720
лв

ПРОМО цена:

3200320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

2

 -45% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ:
Супер Вит. D3, 
60 таблетки + 
Самбукус 
комплекс, 
30 капсули   

+

2995
лв

ПРОМО цена:

62094код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2485
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

Стара цена: 

5480
лв

 -40% 
за комплекта

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



 
СИЛЕН ИМУНИТЕТ,

ЗА ПРЕКРАСНА ПРОЛЕТ! 120
дни

120120
днидни

3285
лв

ПРОМО цена:

3040630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1405
лв

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

3040650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2345
лв

ПРОМО цена:

Всяка капсула съдържа: 
селен - 60 µg, витамин C - 100 mg, 

витамин Е - 16,7 mg (25I.E.), 
бета каротин - 5 mg, 

магнезий - 40 mg.

120120
дни

Селен плюс A, C и E, 
120 капсули

Селенът е един от най-важните микроеле-
менти за здрав имунитет и борба с вирусите. 
Играе ключово значение за синтеза на 
тиреоидните хормони на щитовидната 
жлеза, регулиращи метаболизма. Мощен 
антиоксидант, от който зависи нормалното 
функциониране на половата и имунната 
системи, сърцето, белите дробове, 
панкреаса, черния дроб, жлъчката, дебелото 
черво и простатата. Той е важен компонент 
от много ензимни системи. Селенът забавя 
стареенето като защитава от увреждане ДНК 
молекулите. Той се свързва с тежки метали 
като живак, арсен, олово, кадмий и по този 
начин понижава намалява токсичното им 
действие. Подобрява мозъчната функция, 
намалява риска от депресии.

Стара цена: 

4690
лв

Doctor Nature препоръчва за подпомагане при: 
• Повишен риск от грип, настинки, алергии, 
вирусни и бактериални атаки;
• Понижен имунитет и често боледуване, както и 
за по-бързо възстановяване;
• Повишено физическо и психическо натоварване;
• Работа в замърсена среда;
• Желязодефицитна анемия;
• Детоксикация на организма;

Dr.Nature Ацерола,
60 капсули

Всяка капсула съдържа: 200 мг 
стандартизиран екстракт от плодове 

на Ацерола (Malpighia glabra L.), от 
които 100 mg витамин С (50 %).

100% натурален витамин С
 за силна имунна система, тонус и дълголетие!

30
дни

• Повишено кръвно налягане; 
• Артрит, ревматизъм, проблеми 
с костите, зъбите и венците;
• Проблемни кожа, накъсана коса 
и чупливи нокти.

1880
лв

ПРОМО цена:

3009620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

Стара цена: 

2350
лв

3009640код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1410
лв

ПРОМО цена:

1525
лв

ПРОМО цена:

30730230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

Ехинацея с ацерола  
30 капсули - 2 броя

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

Стара цена: 

2180
лв

Съдържа Витамин С, екстракти от 
ехинацея и ацерола.

60
дни

30730002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1090
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2150
лв

Един от най-древните продукти, 
препоръчван при вирусни и бактериални инфекции. 

За добър имунитет, здрава сърдечно-съдова система 
и оптимални нива на холестерола!  

Всяка капсула съдържа: 
2 mg масло от чесън като стандартизиран екстракт (500:1), 

съответстващ на 1000 mg чесън (50% алицин).

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

Маслото от чесън е уникален природен продукт с неизброими 
ползи – активира имунитета, регулира кръвното налягане, 
прочиства белите дробове, действа антибактериално и 
противогъбично, подобрява храносмилането и усвояването 
на хранителни вещества. Предпазва и тонизира кръвоносните 
съдове, предотвратява натрупване на плаки по съодвете и 
развитие на атеросклероза, регулира нивата на липидите, 
подобрява кръвоснабдяването. Ефективно подобрява жизнения 
тонус и общото здравословно състояние на организма.

Dr.Nature 
Масло от чесън,

90 капсули 

45
дни

1720
лв

ПРОМО цена:

3001420 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

3001440код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1290
лв

ПРОМО цена:

3

  

1795
лв

ПРОМО цена:

3042040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Sanct Bernhard препоръчва: 
при вирусни и бактериални инфекции; при 
настинки и грип; за защита на клетките от 
оксидативен стрес; подпомага абсорбцията 
на желязото; подкрепя синтеза на колаген; 
за здрави зъби, венци и кости; при тежки 
физически и психически натоварвания; при 
бедно на витамини хранене; при алергии.

Стара цена: 

2990
лв

Витамин C 
с удължено 
освобождаване
120 таблетки

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.120

дни



Vitar препоръчва уникална комбинация от

975
лв

ПРОМО цена:

3074330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
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. 

Мултивита плюс 
30 таблетки

Стара цена: 

1390
лв

Съдържа витамин С, цинк, витамин Е, бета 
каротен, селен, коензим Q10!30

дни

ПРИРОДНА ЗАЩИТА 
ЗА ЩАСТЛИВА 

ПРОЛЕТ!

ДА

4435
лв

ПРОМО цена:

3053240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2955
лв

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

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

Стара цена: 

7390
лв

Имунокомплекс 
90 капсули

90
дни

3185
лв

ПРОМО цена:

3044330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1365
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3044350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2275
лв

ПРОМО цена:

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

Мултивитамини 
и минерали A - Z, 

150 капсули
Стара цена: 

4550
лв

150
дни

2850
лв

ПРОМО цена:

3043640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1900
лв

ДА
Sanct Bernhard препоръчва при:
възпалено гърло; дрезгав глас; кашлица от 
различен произход; изключително подходящ 
за отхрачване при заболяване на дихателните 
пътища (и при пушачи). 

Стара цена: 

4750
лв

Пастили с лечебна 
ружа и евкалипт  
90 пастили

30
дни

Съдържа: екстракт от корен на лечебна 
ружа, ментол, пчелен восък, масло от анасон, 
масло от евкалипт, масло от феникули.

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!

760
лв

ПРОМО цена:

3072020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

1115
лв

ПРОМО цена:

3075330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

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

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

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

Витамин С +Цинк + 
Ехинацея + Шипка,      
45 таблетки

Стара цена: 

1590
лв

45
дни простуда и отпадналост; грип и респи-

раторни заболявания; кашлица; умора; 
изтощение; отслабен имунитет.

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

710
лв

ПРОМО цена:

3072220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

890
лв

Джинджифил 
10 сашета
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4990
лв

ПРОМО цена:

3052842код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3600
лв

Моринга,
240 капсули

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

Растението, което лекува повече от 300 болести!Стара цена: 

8590
лв

В Аюрведа се смята, че морингата може да лекува 
300 заболявания. Антиоксидантнтата й активност е 
изключително висока - 50000 μmol TE/100 g. Поради 
уникалния си състав, листата й се смятат за една от 
най-пълноценните супер-храни, достъпни за човека.120

дни

5995
лв

ПРОМО цена:

3049150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5995
лв

Броколи, 
60 капсули

злокачествени заболявания на бял дроб, 
стомах, дебело черво и др.; профилактика 
при белодробни заболявания; възпалителни 
заболявания от различен характер; мощен 
антиоксидант; препоръчва се за цялостна 
детоксикация на организма при отравяне с 
различни токсини. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

11990
лв

30
дни

5995
лв

ПРОМО цена:

3045050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5995
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло 
от облепиха,
100 капсули

Стара цена: 

11990
лв

50
дни

5940
лв

ПРОМО цена:

3041840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3960
лв

АФА - 120 таблетки

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

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

9900
лв

Всяка таблетка съдържа 250 мг чисти 
диворастящи водорасли АФА (Aphanizomenon � os-
aquae) от Кламатското езеро.

40
дни

5635
лв

ПРОМО цена:

3043340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3755
лв

Спирулина 
360 капсули

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

Стара цена: 

9390
лв

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

40
дни

  

1140
лв

ПРОМО цена:

3021040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Зелен чай 
40 таблетки

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

Equilibra препоръчва

Мощно антиоксидантно, отслабващо 
и детоксикиращо действие!

Стара цена: 

1900
лв

40
дни

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

Златно чудо N1, 
50 мл капки 
2 броя

За имунитет, енергия и памет! Стара цена: 

2380
лв

1190
лв

ПРОМО цена:

30116002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1190
лв

броя 
на цената 

на един2 

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

Пчелно млечице плюс 
10 флакона х 15 мл

2250
лв

ПРОМО цена:

3027540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1500
лв

Стара цена: 

3750
лв

Съдържа пчелен мед, пчелно млечице, вита-
мини B3, В5, В6 и други.

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.
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2630
лв

ПРОМО цена:

3009120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

3009140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1975
лв

ПРОМО цена:

• Намалява възпалителните процеси в тъканите.
• Повишава имунитета и защитните сили на организма
• Притежава мощно антиоксидантно действие.
• Предпазва от инсулт и инфаркт.
• Намалява стойностите на холестерол и високо кръвно.
• Дава енергия и тонус на организма.
• Оказва благоприятно въздействие върху кожата.
• Подобрява зрението.
• Регулира телесното тегло и допринася за идеална фигура.
• Подобрява метаболизма на веществата.
• Подобрява състоянието на храносмилателния тракт.
• Действа като профилактика срещу ракови заболявания.

Dr.Nature Полифенол Зон 22 
60 капсули

Стара цена: 

3290
лв

Биоактивни полифеноли 
от 22 вида плодове и зеленчуци 

с мощно антиоксидантно, 
противовъзпалително и 

имуностимулиращо действие! 
Изключителен ефект 

за защита на клетъчните стени 
от проникване на патогени!

60
дни

2150
лв

ПРОМО цена:

3006520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Ленено масло 1000,
90 капсули  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.

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.

Стара цена: 

2690
лв

3006540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1615
лв

ПРОМО цена:30
дни

+
 -50% 

за комплекта

КОМПЛЕКТ:
Полифенол Зон 22,
60 капсули + 
Ултра Омега 3,
60 капсули

3390
лв

ПРОМО цена:

3201491код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3390
лв

Стара цена: 

6780
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация
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Ултрапречистено и молекулярно дестилирано!                  
С максимална концентрация на EPA + DHA > 60%(EPA  36% и DHA 24%). 

Dr. Nature Ултра Омега 3,
60 капсули х 1000 мг

Основното действие на рибеното масло се определя от две дълговерижни 
омега-3 мастни киселини: EPA - eйкозапентаенова и DHA-докозахексаенова, 
които са незаменими за човешкия организъм. При най-добрите продукти, 
в резултат на молекулярна дестилация се получава концентриране до 
общо съдържание на EPA+DHA около и над 50%, което се приема за 
„изключително висок стандарт“. 

Dr. Nature препоръчва при: проблеми със сърдечно-съдовата 
система; за регулиране на липидния баланс и нивата на холестерола и 
триглицеридите; проблеми с артериалното налягане; противодейства на 
различни възпаления в организма; подпомага при ставни заболявания; 
подобрява мозъчните функции; подкрепя организма при депресии 
и безпокойство; подпомага зрението; подобрява съня; подобрява 
състоянието на кожата и косата; подкрепя имунитета.

30
дни

3201420 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3490
лв 2790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

700
лв

За 1 брой 
-20%

32014240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

6980
лв 4190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2790
лв

За 2 броя 
-40%

2070
лв

ПРОМО цена:

3041220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

3041240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1555
лв

ПРОМО цена:

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

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

Стара цена: 

2590
лв

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

Омега - 3 рибено масло, 120 капсули

40
дни



1350
лв

ПРОМО цена:

3026340 код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

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

Витамин В комплекс  
30 капсули30 капсули

Стара цена: 

2250
лв

ИМУННА СИСТЕМА 
И ЕНЕРГИЯ 

В РАВНОВЕСИЕ!

Магнезият е изключително важен фактор в стотици ензимни процеси и 
участва в хиляди химични реакции. Той е отговорен за производството на 
енергия, участва в  храносмилането и метаболизма на протеини, мазнини 
и въглехидрати. Има отношение за нормалната функция на сърцето, 
стойностите на холестерола и телесната температура. Едни от основните 
свойства на магнезия са регулиране на нормалната нервна и мускулна 
функции.
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2095
лв

ПРОМО цена:

3051230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

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

Стара цена: 

2990
лв

3051250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Магнезий 
250 таблетки

125
дни

1745
лв

ПРОМО цена:

30087220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв

Dr.Nature Магнематрикс 
30 таблетки, 2 броя
Dr.Nature Magnematrix: 
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; 
нормализира обмяната на веществата; 
намалява симптомите при ПМС; подкрепя 
функциите на сърдечно-съдовата и 
имунната системи.

Стара цена: 

2180
лв

Матрична формула с максимална бионаличност, 
съдържаща 4 различни форми на магнезия: оксид, 
цитрат, лактат, глюконат и витамини В1, В2, В5, В6.

благоприятно при стрес, нервност, 
раздразнителност, тревожност, безсъние; 
редуцира пристъпите на мигрена; 
подпомага работата на сърцето; дава 
енергия и тонус на организма; спомага 
при повишено физическо натоварване; 
нормализира обмяната на веществата; 
намалява симптомите при ПМС; подкрепя 
функциите на сърдечно-съдовата и 
имунната системи.

30087240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1310
лв

ПРОМО цена:
60
дни

1815
лв

ПРОМО цена:

3001230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• напрежение и спазми в мускулите;
• главоболие, нервност, раздразнителност;
• проблеми със съня и заспиването;
• проблеми с костите и зъбите;
• намален енергиен тонус;
• проблеми с концентрацията и паметта;
• сърдечно-съдови проблеми;
• подпомага метаболизма на калций и калий.

Dr.Nature 
Морски магнезий 

60 таблетки

Стара цена: 

2590
лв

Магнезият е вторият макроелемент, от който човешкото 
тяло има най-голяма ежедневна нужда. Изключително важен 
минерал за правилното функциониране на редица органи и 
системи в човешкия организъм. Поддържа здрава имунна, 
ендокринна, нервна, сърдечно-съдова системи, стабилен 
сърдечен ритъм, нормална мускулна функция и здрави кости. 
Магнезият участва в огромно количество процеси - хормонални, 
ензимни, обменни и др. Най-важната му роля се реализира в 
нервната и мускулна регулация. Регулира баланса на калия и 
калция в клетките, особено в сърцето и стените на съдовете. 
Заздравява стените на съдовете и препятства отлагането на 
лош холестерол, има важна роля в трансформирането на 
кръвната захар в енергия. Всяка таблетка съдържа 500 
мг магнезий, извлечен от чиста дълбоководна морска вода. 
Естествен произход, за естествено добър резултат.120

дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

Мумио (Shilajit) 
40 капсули

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

40 капсули

Мумиото е природен продукт с уникален състав. Съдържа 84 
минерала в активна йонна форма, благодарение на което оказва 
тонизиращо, болкоуспокояващо, укрепващо, противовъзпалително, 

1915
лв

ПРОМО цена:

3060240 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

Стара цена: 

3190
лв

антитоксично действие и 
спомага за възстановяването 
и регенерацията на тъканите.

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



ХЕРЦФИТ, 
180 капсули

заболявания на сърдечно-съдовата 
система; атеросклероза; сърдечни неврози; 
аритмии; нарушена сърдечна функция; 
сърдечна умора; повишен холестерол; 
хипертония; риск от инфаркт и инсулт; за 
укрепване на сърдечния мускул.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

7990
лв

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

Здраво сърце 
и жизненост!

60
дни

4795
лв

ПРОМО цена:

3053040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

ТОНУС И  ЗДРАВА 
КРЪВОНОСНА 

СИСТЕМА!

Всяка капсула съдържа: Serrazimes – 33 mg (с активност 606000 U/g); Кверцетин – 110 mg; Бромелаин – 220 mg (с активност 
1200 GDU/g); Фолиева киселина – 70 µg; Витамин B6 – 0.5 mg; Витамин B12 – 1 µg; Селен – 20 µg.
Протеолитичната ензимна терапия намира все по-широко приложение при различни състояния и заболявания. 
Д-р Нейчър (Dr Nature) Фибростоп съдържа патентован протеолитичен ензимен бленд с висока активност, мощни 
антиоксиданти, витамини и минерали които имат способността бързо, ефективно и безопасно да облекчават редица симптоми, 
свързани с възпаление и заболявания на много от системите в организма. 

Революционна комбинация от ензими, биофлавоноиди, 
витамини и минерали за здрава респираторна система, сърце, 

кръвоносни съдове, стави и мускули! 
Стара цена: 

4270
лв

2990
лв

ПРОМО цена:

3003330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1280
лв

Dr. Nature Фибростоп, 
60 капсули

Ето какви са основните ползи от приема на Д-р Нейчър Фибростоп: 
• Благоприятства функцията на дихателната система и белите дробове;
• Намалява риска от фибрози и сраствания на белодробна тъкан след инфекции (бактериални, вирусни, вкл. ковид инфекции);
• Намалява възпалителните процеси в тялото и подпомага възстановяването;
• Подпомага функцията на сърцето и кръвоносните съдове и спомага за намаляване на риска от образуването на тромби;
• Намалява болката и отока при травми на опорно-двигателния апарат;
• Предотвратява застойните явления в белия дроб, като спомага за отделяне и изчистване на натрупания секрет.

3003350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2135
лв

ПРОМО цена:• Действа благоприятно върху състоянието на кръвоносните 
съдове и редуцира образуването на атеросклеротични плаки; 
• Поддържа имунитета.

Всяка капсула съдържа: натурално астаксантинтиново масло 5% (от Haematococcus pluvialis - 80 mg, 
от което чист астаксантин - 5% (4 mg). Натурален астаксантин получен от най-добрия източник - 

червени микроводорасли Haematococcus pluvialis.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: 
• оксидативен стрес - защита от свободните радикали в това число в 
най-фините структури на човешкия организъм;
• заболявания и риск от сърдечно-съдови проблеми;
• проблеми със зрението;
• натоварване и преумора на очите;
• продължителна работа с компютър и електронни устройства;
• намалено зрение и зрителна острота;
• предпазва от катаракта и макулна дегенерация;
• възпалителни заболявания;
• подобрява качеството на кожата;
• забавя процесите на стареене.

Супер антиоксидант! 
Здраво сърце, добро зрение, 

клетъчна защита! 2990
лв

ПРОМО цена:

3004430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1280
лв

Dr. Nature 
Астаксантин,

60 капсули

Стара цена: 

4270
лв

Астаксантинът е част от групата на каротеноидите и се получава от 
някои видове водорасли, скариди, крил и др. Именно астаксантинът 

60
дни

придава розовия цвят на скаридите. Антиоксидантната му активност е изключително висока – днес 
се смята за един от най-мощните антиоксиданти, познати на човека, като наред с това е един от 
малкото, способни да достигнат до всяка човешка клетка, в това число успешно преминава през 
кръвно-мозъчната бариера, недостъпна за голяма част от другите антиоксиданти и активни 
вещества. Благодарение на това, приемът на астаксантин предоставя изключителна защита и 
подкрепа на мозъка, очите, нервната система. Наред с това оказва мощно противовъзпалително 
действие, забавя процесите на стареене на клетъчно ниво, подкрепя имунитета, намалява нивата 

3004450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2135
лв

ПРОМО цена:

8

на холестерола, стабилизира сърдечно-съдовата 
система и кръвното налягане, подпомага функциите 
на стомаха.

Истинска подкрепа за сърцето и 
сърдечно-съдовата система!

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

Листа от бамбук, 
120 таблетки            3700

лв

ПРОМО цена:

3007930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв

Всяка таблетка съдържа 
350 мг екстракт от листа 

на Бамбук  (Lophatherum gracile)  
доказан произход от диви растения. 

120 таблетки            
Стара цена: 

5290
лв

3007950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2645
лв

ПРОМО цена:

Представлява поликомпонентен комплекс от синергично действащи вещества с мощен 
антиоксидантен ефект, с висока концентрация на флавони. Дългогодишни изледвания 
доказват, че приемът му ефективно подпомага при хипертония, хиперлипидемия, 
коронарни заболявания, нарушени сърдечни съкращения, нарушения в мозъчното 
кръвообращение. Наред с това: регулира нивата на липидите; ефективно неутрализира 
свободните радикали; активира ендогенната антиоксидантна активност на организма и 
предпазва клетъчните мембрани и биологични структури; разширява и укрепва стените 
на съдовете, препятства атеросклерозата. Подпомага: детоксикацията; пречистването на 
кръвта; алкализирането на организма;  при недостиг на кислород в кръвта; при проблеми 
с уринирането  и натрупването на пикочна киселина.

30
дни



ХЕРЦФИТ, 
180 капсули

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

Алоето предлага богат коктейл от хранителни вещества с мощен ефект - 
комбинация от над 75 съставки с изключително широко приложение за 
подобряване и възстановяване на човешкото здраве.

3024750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2345
лв

ПРОМО цена:

3285
лв

ПРОМО цена:

3024730 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1405
лв

Чист екстра сок 
от Алое Вера, 

1000 мл

Стара цена: 

4690
лв Equilibra препоръчва при: 

превенция на сърдечносъдови заболяв-
ания; хипертония; повишен холестерол; 
атеросклероза; сърдечни неврози, аритмия; 
риск от тромбоза, инфаркт, инсулт; вирусни 
заболявания.

Чесън и глог 
32 капсули 1675

лв

ПРОМО цена:

3021430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Стара цена: 

2390
лв

Съдържа: 
масло от чесън, маслен екстракт от глог, масло 
от кардамон.

Dr. Nature препоръчва: 
• При високи нива на оксидативен стрес.
• За подобряване на състоянието при диабет 
тип 1 и 2, както и за предотвратяване на 
усложненията от диабет.
• За подобряване на състоянието при 
метаболитен синдром: повишена кръвна захар, 
високо кръвно налягане, затлъстяване, висок 
холестерол, повишени плазмени триглицериди. 
• При проблеми в сърдечно-съдовата система, 
риск от инфаркт на миокарда. 
• За подобряване работата на черния дроб и 
детоксикацията му.

За нормални нива на кръвна захар, здраво 
сърце и по-добър метаболизъм!

Dr. Nature Алфа-
липоева киселина, 

60 капсули

Всяка капсула съдържа: 
300 мг алфа-липоева киселина.

Стара цена: 

4590
лв

2755
лв

ПРОМО цена:

3009940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1835
лв

Крем с див 
кестен, 250 мл

Възстановяваща грижа за уморени, натежали, 
отекли и изтръпнали крайници. 

875
лв

ПРОМО цена:

5130530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

Стара цена: 

1250
лв

Дивият кестен още от древността е известен 
като аналгетик с мощно противовъзпалително 
действие. Богат е на ескулин - вещество, което 
тонизира „чупливите“ вени, намалява тяхната 
проницаемост, прави ги по-еластични и по-
здрави; намалява кръвната съсирваемост, 
т.е. опасността от образуване на тромби.

4530
лв

ПРОМО цена:

3050540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3020
лв

Аргинин, 
150 капсули150 капсули150 капсули

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

Стара цена: 

7550
лв

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

60
дни

1395
лв

ПРОМО цена:

5120330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки 
500 мл 

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

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

Стара цена: 

1990
лв

Активни съставки: ментол, масло от листа на евкалипт, камфор, екстракт 
от лайка, екстракт от маточина, екстракт от бял равнец, екстракт от бял имел, 

9

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

екстракт от феникули 
(резене), екстракт 
от хмел, екстракт от 
валериана и урея.



 

 -20% 
при покупка на 1 брой 

от предложените 
витални гъби 3415

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

855
лв

Стара цена: 

4270
лв

Цена на 1 опаковка:

 -40% 
*при покупка на 

2 или повече броя 
еднакви или различни 

от предложените 
витални гъби

2560
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1710
лв

ВИТАЛНИ ГЪБИ
за избрани по-долу продукти от серията

ТОП ОФЕРТА

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

Рейши плюс,
60 капсули х 555 mg

заболявания предизвикани от радиация; 

дегенеративни заболявания и др.

>30% полизахариди

3030320код 1:
-20% за 1 брой

3030340код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*

Всяка капсула съдържа: рейши - 350 mg, 
мегавитал комплекс -100 mg, витамин С -          
11 mg, селен - 6,8 μg, цинк - 1,5mg. 

3425 
лв

ПРОМО цена:

3030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1465
лв

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

Камфорова гъба 
60 капсули х 555 mg60 капсули х 555 mg60 капсули х 555 mg

Стара цена: 

4890
лв

3030750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2445
лв

ПРОМО цена:

Камфоровата гъба е известна още като „гъба Ин-Ян“, „Цар на лекарствата“, 
„Червена камфорова гъба“. Тя е реликтен вид – среща се само в Тайван. 
Расте само върху определен вид камфорово дърво, само в няколко строго 
обособени райони. По данни на китайските лекари работещи с нея, тя е 10 
пъти по-силна от другите противоракови гъби. Това е и най-скъпоструващата 
гъба в света.

Брейн комплекс, 60 капсули х 555 mgБрейн комплекс, 60 капсули х 555 mg

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

3031420код 1:
-20% за 1 брой

-40% за 2 или 
повече броя*

3031440код 1:

Кориолус, 60 капсули х 555 mg

Dr.Nature препоръчва при:  рак на гърдата, 
яйчниците, простатата, кожа, черен дроб, 
левкемия и др; намалява страничните ефекти 
от химиотерапия; подпомага при вирусни 
инфекции, кандидоза, инфекции на горните 
дихателни пътища, храносмилателната и 
отделителната система, диабет, ревматизъм 
и др. 

3031020код 1:
-20% за 1 брой

-40% за 2 или 
повече броя*

3031040код 1:

Германор 132 
60 капсули x 555 mg60 капсули x 555 mg

Удивителната сила 
на Органичния Германий!
Dr.Nature препоръчва при: оксидативен 
стрес; канцерогенни проблеми; артритни 
заболявания; сърдечна недостатъчност; 
проблеми на кръвоносната система; 
хипертония; химио и лъчетерапия; 
понижен имунитет; хронична умора; 
алергии; атеросклероза; след прекарани 
заболявания; работа в замърсена и вредна 
работна среда.

Всяка капсула съдържа: Специфичен биоактивен комплекс (Шиитаке 
(екстракт от Lentinula edodes) > 25%; Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) 
>25%; Рейши (екс тракт от Ganoderma lucidum) > 40% богат на бета-
глюкани, аминокиселини, природен органичен германий, витамини, РНК 
и др.) и 144 mg - Вит С. 

3030620код 1:

-20% за 1 брой

3030640код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*
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СУПЕР 
АНТИОКСИДАНТИ 

И ИМУНОПРОТЕКТОРИ!

Алерджи комплекс, 
60 капсули х 555 mg

3031820код 1:
-20% за 1 брой

-40% за 2 или 
повече броя*

3031840код 1:

60 капсули х 555 mg

Dr.Nature препоръчва при: алергии;  
бронхиална астма; автоимунни заболявания 
- мултиплена склероза, системен лупус 
еритематозус, склеродермия, полиартрит, 
енцефалопатия и др. 
Специална комбинация, която съдържа 
екстракти от Рейши, Шиитаке, Агарикус блазей, 
Кордицепс, Херициум и Майтаке.



 

ПЪЛНИ 
С ЕНЕРГИЯ 

ПРЕЗ 
ПРОЛЕТТА!

Dr.Nature Ашваганда Форте: 
• Подпомага организма в адаптацията и преодоляването на стрес от различен характер;
• Подобрява функциите на мозъка, когнитивните способности, фокуса и концентрацията;
• Намалява нивата на кортизол и стрес;
• Дава тонус и енергия;
• Подобрява съня;
• Ефективен при нервно изтощение;
• За възстановяване след боледуване;
• При понижен имунитет;

1855
лв

ПРОМО цена:

3002640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1235
лв

Dr. Nature АШВАГАНДА ФОРТЕ, 60 капсули

Стара цена: 

3090
лв

За енергия, тонус и добра памет!

Всяка капсула съдържа 150 mg Sensoril® - патентован и висококонцентриран 

• При тежки физически и психически натоварвания;
• При липса на работоспособност;
• При хормонален дисбаланс;
• Забавя процесите на стареене.

екстракт от листа и корени на Ашваганда (Withania  somnifera) (10% витанолиди, 32% олигозахариди, 0,5% витаферин А), защитен от 
редица американски и международни патенти. Високата му ефективност е доказана от независими, рандомизирани, двойно-слепи, 
плацебо-контролирани клинични проучвания.

60
дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

Всяка капсула съдържа: 
Екстракт от гуарана (Paullinia 

cupana) (22% кофеин) - 400 mg. 

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• Тежки физически и психически натоварвания;
• Умора, отпадналост, изтощение;
• Липса на тонус и енергия;

Истински прилив на тонус и енергия! 1615
лв

ПРОМО цена:

3000840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Гуараната е вечнозелено растение, разпространено основно в джунглите на Южна Америка. Заради съдържащите се в малките 
му червени плодове биологично активни вещества се използва от хилядолетия като натурално средство за борба с умората и 

като източник на енергия. 

Dr. Nature Гуарана, 90 капсули Стара цена: 

2690
лв

• Забавен метаболизъм;
• Високо умствено натоварване на 
работното място;
• Нарушена памет и концентрация. 11

Енергия и работоспособност от друго измерение! 
За тотален контрол над признаците на умората!Dr. Nature Формула 1, 10 капсулиDr. Nature Формула 1, 10 капсули

Всяка капсула съдържа: 
Zynamite ®+ (екстракт от 

листа на манго), Кверцетин, 
ZumXR® кофеин с удължено 

освобождаване, ZumXR® 
кофеин със забавено 

освобождаване, 
Натурален кофеин.

Dr.Nature Формула 1: 
• Притежава силен стимулиращ ефект.
• Ускорява метаболизма и производството на енергия.
• Дава тонус и жизненост на тялото.
• Повишава енергията, фокуса и тонуса плавно и 
напълно безопасно.
• Поддържа нивата на енергия, фокус и тонус до 8 часа.
Прием: 
1-2 капсули дневно.

Формула 1 дава повече! Мощно и безопасно средство за разсънване, тонус,  
фокус и енергия!  8 часа супер енергия за мозъка и тялото само в 1 капсула! 1 

капсула съдържа силата и само положителните свойства на от 4 до 8 кафета или 
енергийни напитки. 

3004130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 975

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

415
лв

За 1 брой 
-30% 30041002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1390
лв

За 2 броя 
-50%

• Подобрява работата на мозъка.
• Подпомага адаптирането към стресови 
ситуации.
• Намалява физическата и умствена умора.
• Подобрява работата на мускулите.
• Подобрява постиженията при тренировки.

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

2345
лв

ПРОМО цена:

3006830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1005
лв

Dr.Nature Коензим 
Q10, 30 капсули 

Стара цена: 

3350
лв

Спрете стареенето! Извор на вечна младост и енергия!

3006850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1675
лв

ПРОМО цена:30
дни

90
дни

Всяка капсула съдържа: 50 mg стандартизиран eкстракт от корени 
на Левзея (Leuzea carthamoides (50% екдистерон)). 
Dr.Nature Левзея се препоръчва при следните състояния: 
Тежки физически и умствени натоварвания. Умора, хронична 
умора, отпадналост. Понижен имунитет. Стрес. Нервни разстройства 
– проблеми със съня, раздразнителност, депресия, промяна в 
настроението, апатия.  Намалена сексуална активност. Метаболитни 
проблеми с усвояването на белтъците и натрупване на мазнини. 
Подкрепа при намаляване на телесното тегло. Злоупотреба с алкохол 

За енергия, сила и имунитет!
2235

лв

ПРОМО цена:

3000730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Левзеята (Маралов корен) е едно от най-
ценните лечебни растения. Монголски 
билкари наричат левзеята „Корен - 
Херкулес“ и вярват, че растението помага 
да доживеят до 100 години, като запазят 
до дълбока старост своята сила, бодър 
дух, издръжливост, бистър ум и сексуална 
кондиция. Китайски целители препоръчват 
през вековете растението при отслабен 
организъм, нервни заболявания и депресия, 
мигрена, импотентност. Екстрактът от 
левзея увеличава работоспособността и 
адаптацията към стреса.

Dr. Nature 
Левзея, 

60 капсули

Стара цена: 

3190
лв

60
дни 3000750код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

и чернодробни увреждания.



 

1855
лв

ПРОМО цена:

3045930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

2650
лв

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

НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВСЕКИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО!

1555
лв

ПРОМО цена:

3010240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

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

ЦБ За жената  
250 мл 

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 1555
лв

ПРОМО цена:

3010340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

2590
лв

Съдържа: пчелен мед, екстракти от Златен 
корен, Гинко-билоба, Коприва, Див кестен, 
Прополис, Полен, Ветрогон, Смрадлика.

3395
лв

ПРОМО цена:

3042230 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1455
лв

Витамини за деца 
240 таблетки

чести инфекции и настинки; за деца във фаза 
на развитие за изграждане на здрава имунна 
система; при непълноценно и бедно на витамини 
и минерали хранене; за добър имунитет и 
издръжливост; за добра памет и концентрация.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4850
лв

Съдържа концентрат от червена боровинка 
+ витамини С, Е, В1, В2, В6, В12, D3, ниацин, 
пантотенова к-на, фолиева киселин, биотин, 
специално подбрани за детския организъм. 
Прием: За деца от 4 до 10  години - 2 таблетки 
дневно, за деца над 10 години - 4 таблетки дневно. 
Tаблетките се дъвчат или смучат.

3042250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2425
лв

ПРОМО цена:

120
дни

 -50% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ
ЦАРСКИ  БИЛКИ: 
За жената, 250 мл + 
За мъжа, 250 мл

Стара цена: 

5180
лв 2590

лв

ПРОМО цена:

3010203код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

+

АТРАКТИВНА 
комбинация

Dr.Nature Бабини зъби: 
• Намалено производство на тестостерон и понижено 
либидо при мъжете. Подпомага сперматогенезата.
• Симптоми на менопауза, нередовен и болезнен 
месечен цикъл, намалено либидо при жените.
• Профилактика и подкрепа при заболявания на 
простатата.
• Затруднено или често уриниране;
• За прочистване на бъбреците, жлъчката и черния 
дроб и уретрата.

2215
лв

ПРОМО цена:

3005640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1475
лв

Dr. Nature Бабини 
зъби, 90 капсули

Стара цена: 

3690
лв

Натурален екстракт 
от 100% български 

бабини зъби!
Ефективна подкрепа 
за мъжкия и женския 

организъм!

• Повишени нива на холестерола и 
триглицеридите;
• При интоксикация с токсини при контакт 
със замърсена среда и високи нива на тежки 
метали като кадмий и живак.
• Притежава кардиопротективен ефект и 
подпомага работата на сърцето.
• Стимулира изгарянето на мазнини, подпомага 
изграждането на чиста мускулна маса и 
увеличава силата и издръжливостта при 
високо интензивни тренировки и спорт.

45
дни

Всяка капсула съдържа:  500 мг стандартизиран 
екстракт от надземната част на бабини зъби (Tribulus 
terrestris L, ), от които 400 мг (80%) сапонини.
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СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



 

1555
лв

ПРОМО цена:

3011240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За нервната 
система, 250 мл

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

Стара цена: 

2590
лв

Equilibra препоръчва при: 
нарушено зрение; проблеми със 
зрението в сумрак и тъмнина; 
продължителна работа с компютър; 
възстановяване след заболявания на 
очите; за предотвратяване на макулна 
дегенерация и катаракта. 

Черна боровинка 
60 капсули60 капсули 2095

лв

ПРОМО цена:

3025740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

3490
лв

Съдържа:
черна боровинка, цинк, витамин А.

30
дни

Съдържа: Lactium® - 150 mg, екстракт от корени 
на Родиола розеа (3% розавини, 1% салидрозиди) - 
50mg, L-теанин - 50 mg, Витамин B6 - 0,7 mg.

2560
лв

ПРОМО цена:

3002540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1710
лв

Dr.Nature АМОРЕ: 
• Спомага за редуциране на стреса и тревожността
• Подпомага концентрацията и фокуса
• Действа благоприятно при повишено умствено 
натоварване
• Подпомага добрия сън
• Контролира кръвното налягане
• Подпомага хормоналния баланс
• Намалява умората и апатията
• Подпомага за постигане на хармония и баланс.

Dr. Nature АМОРЕ
30 капсули

Стара цена: 

4270
лв

30
дни
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2575
лв

ПРОМО цена:

3040540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1715
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
Стара цена: 

4290
лв

Съдържа калций, витаминозна мая, 
никотинамид (витамин В3), D-пантотенoва 
киселина, витамини B1, B2, B6, B12.

180
дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

3595
лв

ПРОМО цена:

3042940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

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 
заболявания, псориазис, екземи, алергии, 
трофични язви; мунодефицитни състояния - 
хронични възпалителни заболявания; язвена 
болест на стомаха и дванадесетопръстника; 
атеросклероза, исхемична болест на сърцето 
(ИБС); инфаркт, мозъчно-съдова болест (МСБ) и 
инсулт; гъбични заболявания. 

Стара цена: 

5990
лв

Масло от 
вечерна роза 
200 капсули

Хормонално равновесие 
по естествен път!

33
дни

Dr. Nature 
Фиторелакс нощ, 
30 капсули
2 броя

Стара цена: 

2580
лв

Dr.Nature препоръчва при: 

1810
лв

ПРОМО цена:

30093230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

770
лв

30093002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1290
лв

ПРОМО цена:

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

смущения в съня - безсъние, трудно зас-
пиване, 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. 
симптомите на фибромиалгия; 

60
дни



Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при:
• при прием на антибиотици;
• храносмилателни проблеми, подуване и газове;
• понижен имунитет и често боледуване;
• грип и други вирусни заболявания;
• периоди на сезонни респираторни и стомашно-
чревни инфекции;
• недобро усвояване на хранителни вещества, 
вкл. лактозна нетолерантност;
• гъбични и бактериални инфекции;
• болки в корема, запек и диария;
• възпалителни заболявания на червата, 
включително синдром на раздразненото черво;
• стрес и забавен метаболизъм;

1590
лв

ПРОМО цена:

3003920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

• лоши хранителни навици, наднормено тегло и затлъстяване.

Dr. Nature 
Постбиотик 
 30 капсули 

Първият постбиотик! Биологично активни метаболити от 12 щама 
полезни пробиотични бактерии с директно действие в червата!

• при прием на антибиотици;
• храносмилателни проблеми, подуване и газове;
• понижен имунитет и често боледуване;
• грип и други вирусни заболявания;
• периоди на сезонни респираторни и стомашно-
чревни инфекции;
• недобро усвояване на хранителни вещества, 
вкл. лактозна нетолерантност;
• гъбични и бактериални инфекции;
• болки в корема, запек и диария;
• възпалителни заболявания на червата, 
включително синдром на раздразненото черво;
• стрес и забавен метаболизъм;

• лоши хранителни навици, наднормено тегло и затлъстяване.

Стара цена: 

1990
лв

3003940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:30
дни

Всяка капсула съдържа: 37 Labtico®HP  - 200 mg, 
Floracia™ - 200 mg. 
37 Labtico®HP е патентован, единствен по рода си 
постбиотик, създаден на база на високотехнологични 
методи за култивиране на 12 щама полезни бактерии: 
Bifi dobacterium infantis; Bifi dobacterium breve; Bifi dobacterium 
lactis; Bifi dobacterium longum; Bifi dobacterium bifi dum; 
Lactobacillus plantarum; Lactobacillus paracasei; Lactobacillus 
casei; Lactobacillus rhamnosus; Lactobacillus acidophilus; 
Lactobacillus fermentum; Streptococcus thermophilus. 
Floracia™ служи за храна на пробиотичните щамове 
и на полезните бактерии, които обитават червата. 

3595
лв

ПРОМО цена:

3049240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5990
лв

Джинджифил 
250 таблетки

60
дни

ЗА ЗДРАВА  
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА2795

лв

ПРОМО цена:

3008930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Dr.Nature Куркума Форте: намалява възпа-
лителните процеси като блокира медиаторите на 
възпалението; повлиява болките в ставите при 
артроза и остеоартрит; спомага при проблеми с 
храносмилателната система; повишава имунитета 
и защитните сили на организма; подобрява 
подвижността на ставите; елиминира излишните 
токсини от организма; подобрява метаболизма; 
подобрява състоянието на нервната система; 
спомага за поддържане на нормални стойности на 
холестерола и кръвното налягане. 

Dr.Nature Куркума 
форте, 60 капсули

Стара цена: 

3990
лв

3008950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

60
дни

Dr.Nature препоръчва при: 
Нарушаване на бактериалния баланс и понижена 
минерализация,  причина за различни проблеми в 
зъбите и венците:
• Кариес, Абсцес, Пулпит, Зъбна плака, Гингивит, 
Парадонтит, Стоматит, Периодонтит.
• Лигавични състояния в устната кухина
• Нарушена минерализация на зъбите (чупливост).
• Лош дъх (халитоза).

Dr. Nature Орал Баланс, 
30 таблетки за смучене

30
дни

Всяка таблетка съдържа: 50 mg (1 милиард полезни бактерии) 
пробиотичен бленд от три щама: Pediococcus acidilactici 0,334 x 109 CFU, 

Lactobacillus brevis 0,333 x 109 CFU, Lactobacillus plantarum 0,333 x 109 CFU; 
Витамин D3 (холекалциферол) – 2, 5 µg/100 IU.

Основни ползи:
• Подържа добра микрофлора в устната кухина и неутрализира 
„лошите“ бактерии.
• Осигурява мощни пробиотични щамове за здрави зъби и венци.
• Заздравява зъбите и като подобрява усвояването на калций и 
фосфор.
• Премахва лошия дъх и приятно освежава.
• Поддържа и дългосрочно защитава денталното здраве.
• Дава усещане за свежест и по-добро самочувствие. 

Стара цена: 

3490
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

3201240 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Пробиотик комплекс Орал баланс поддържа бактериалния баланс в устната кухина и предпазва от дисбиоза (нарушен 
баланс). Като осигурява полезни бактерии от три пробиотични щама, намалява действието на патогени, които увреждат 
зъбите и венците и са причина за редица дентални проблеми. Като образува защитен филм и стимулира процесите на 

абхезия и агрегация между меките и твърдите тъкани, Пробиотик комплекс орал баланс осигурява здрави зъби и венци и отлично състояние на устната 
кухина. В същото време, като източник на витамин D, подобрява усвояването на калций и фосфор в зъбите, повишава минерализацията им и ги заздравява.

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

13 билки с фибри  
100 таблетки 2395

лв

ПРОМО цена:

3022840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

Всяка таблетка съдържа: овесени фибри - 250 mg, 
екстракти от слива - 24,5mg, фенел - 15 mg, листа на 
болдо - 14 mg, семена от кимион - 14 mg, корени на 
джинджи-фил  - 10 mg, корени на тинтява - 7,5 mg, 
корени на глухарче - 7,5 mg, листа от мента - 7,5mg, 
корени на сладък корен - 7,5 mg, тамаринд - 7,5 mg, 
цвят на слез - 7 mg, планински ясен - 7 mg.

Стара цена: 

3990
лв

Deep Ayurveda препоръчва при: 
детоксикация на храносмилателната 
система; забавен метаболизъм; нарушена 
перисталтика; лошо храносмилане; запек, 
подут корем; хроничен запек; нарушения във 
функциите на черния дроб. 

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

В Аюрведа се смята, че ако един аюрведичен 
доктор (вайдя) знае как правилно да 
използва Трифала, той може да излекува 
всяка болест.

Трифала, 
40 капсули 1600

лв

ПРОМО цена:

3060930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

2290
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.
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2235
лв

ПРОМО цена:

3008130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

100% натурален пречистен бентонит! 
Детоксикация и виталност!

Стара цена: 

3190
лв

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

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

Green Detox 
90 капсули

ЗА ЗДРАВА  
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

3008150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

3595
лв

ПРОМО цена:

3052040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

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

Артишок, 150 капсули

Стара цена: 

5990
лв

Всяка капсула съдържа 350 mg екстракт 
от артишок и 50 mg холин.75

дни 1385
лв

ПРОМО цена:

30712230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Чист черен дроб 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва при: детоксикация 
на черния дроб; при заболявания на 
храносмилателната система, черния 
дроб, жлъчката; повишени нива на 
холестерол и мазнини. 

Съдържа: екстракт от бял трън, 
биотин; вит.В1; вит. В2; вит. В6, вит. В12; 
никотинамид; пантотенова киселина; 
фолиева киселина; вит.С; вит. Е.

При честа употреба на алкохол, 
цигари и мазни храни. Детоксикира, 

регенерира и витализира черния дроб! 

60
дни

Стара цена: 

1980
лв

Прочистващ чай 
15 филтър пакетчета 
2 броя2 броя 1150

лв

ПРОМО цена:

30270002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

Eфективно натурално средство за 
пречистване на организма от токсини. 
Съдържа едни от най-добрите билки 
за детоксикация: резене, цитронела, 
коприва, репей, бреза, глухарче, цикория, 
женско биле и алое вера. Алое, коприва, 
репей, бреза и глухарче подпомагат 
пречистващите функции на организма 
и дренажа на телесните течности, като 
репеят по-специално допринася за 
доброто състояние на кожата. Цикорията 
със своето пребиотично действие 

допринася за баланса на чревната флора. Резенето, цитронела и женското 
биле, известни със своята способност да подобряват храносмилателната 
функция, допълват формулата, придавайки на чая свеж и приятен аромат.

15

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

Equilibra препоръчва при: 

Дневен прием: 25 мл,
разтворени в 500 мл вода. 

2600
лв

ПРОМО цена:

3029420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

3250
лв

Детокс 4 действия 
500 мл

3029440код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1950
лв

ПРОМО цена:

45
дни

+
 -50% 

за комплекта

КОМПЛЕКТ:
Green Detox, 
90 капсули + 
Dr. Nature Калций, 
Магнезий, Цинк +
30 таблетки

Стара цена: 

4280
лв 2140

лв

ПРОМО цена:

3009281код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2140
лв

++

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

АТРАКТИВНА 
комбинация

Допълнителна 
информация за Калций, 
Магнезий, Цинк- стр.16.



 

3041650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3495
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: възпали-
телни проблеми на ставите като артрит, 
остеоартрит; дегенеративни  проблеми на 
ставите; ревматизъм; износени стави; спонди-
лози, ишиас; болки, скованост в ръцете и 
краката; увреден ставен хрущял; дископатия; 
продължително седене; спортни травми. 

Стара цена: 

6900
лв

4895
лв

ПРОМО цена:

3041630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2095
лв

Всяка капсула съдържа: 500 mg чист 
концентрат от новозеландска зеленоуста 
мида и 12 mg глюкозаминогликани (GAG). 

Зеленоуста мида 
150 капсули

75
дни

Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) - уникален природен вид, 
който се среща само в акваторията на Нова Зеландия. Изключително 
богат източник на глюкозаминогликани (GAG), които подпомагат 
запазването и регенерирането на ставите, хрущялите и съединителната 
тъкан, като по този начин спомага за намаляване на болката и 
сковаността при движение и увеличава устойчивостта на ставите към 
натоварване. Редица клинични проучвания показват ефективността на 
зеленоуста мида при остеоартрит и други ставни заболявания. Приемът 
и намалява болките в ставите, повишава подвижността, оказва мощен    

             противовъзпалителен ефект. 

1995
лв

ПРОМО цена:

3071120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

3071140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

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

Специална формула с 3 типа когален, 
босвелия и витамин С - спира болката и 
износването на ставите!

Колаген форте +
60 капсули

Стара цена: 

2495
лв

60
дни

Колагенът е основният строителен материал 
на всички съединителни тъкани. Важен не 
само за опорно-двигателния апарат, но и 
за външния вид и качеството на кожата, 
косата, ноктите, венците, зъби. Витамин С е 
незаменим за образуването на колаген и по 
този начин за структурата на всички клетки.

100 %  натурални витамини за здрави кости, 
зъби и венци! За силен имунитет!

Dr. Nature Супер 
Витамин K2 + D3, 

60 таблетки
 Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: 
• Проблеми с усвояването на калций в тялото.
• При остеопороза - нарушена костна плътност 
(„крехки кости“) и остеомалация - нарушена 
минерализация на костите („меки кости“).
• При влошено състояние на зъбите и венците.
• При отслабен имунитет.
• При повишен риск от вирусни инфекции и простуди.
• При повишен риск от фактури и за по-бързо 
заздравяване на костите след счупване.
• При проблеми с кръвоносната система заради 
отлагане на калий по стените на артериите.
• За намаляване риска от развитие на диабет тип 2.
• При проблеми с кожата – екземи, акне, бръчки. 

2040
лв

ПРОМО цена:

3200420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

Стара цена: 

2550
лв

60
дни 3200440код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1530
лв

ПРОМО цена:

16

7200
лв

ПРОМО цена:

3042830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3090
лв

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: 

52
дни 3042850код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10290
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

5132830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
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: 

2150
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

1745
лв

ПРОМО цена:

30092220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв

Dr. Nature Калций, 
Магнезий, Цинк +
30 таблетки, 2 броя

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

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

За красив външен вид, здрави кости и жизненост!

Стара цена: 

2180
лв

60
дни 30092240код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1310
лв

ПРОМО цена:

Активни стави, 30 капсули - 2 броя

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

1860
лв

ПРОМО цена:

30719240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1240
лвСтара цена: 

3100
лв

60
дни



 

ЗДРАВА 
 ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА 
СИС ТЕМА ЗА ПРОЛЕТНИ 

РАЗХОДКИ!
1675

лв

ПРОМО цена:

5120930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Масло със 110 билки, 100 мл
Средство за освежаване и масаж на цялото 
тяло. Изключително ефективно  при главоболие. 
Подходящо е за витализиране преди и след 
спортни занимания, туризъм и дълги пътувания. 
Благодарение на екстрактите от многобройните 
билки, растящи на нашата планета, стимулира 
виталността на организма и се грижи за 
влажността, еластичността и тонуса на кожата. При 
болки и преумора, при възпаление на мускулите и 
ставите. Подходящо е  също така за уморени крака 
и за ежедневна хигиена на устната кухина. 

Стара цена: 

2390
лв

5120950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Досатъчни са само 3-5 
капки на съответната 

зона на тялото Ви и ще 
се почувствате свежи и 

пълни с енергия!

1665
лв

ПРОМО цена:

51205230 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалител-
ното си и болкоуспокояващото си действие. 

Стара цена: 

2380
лв Кремът се използва при мускулни и ревма-

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

51205002 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

1110
лв

ПРОМО цена:

5014220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

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: 

1390
лв

Терапевтичен 
загряващ 
гел-балсам 
с дяволски 
нокът, 100 мл

17

Всяка капсула съдържа: 
400 mg екстракт от индийски тамян (босвелия, 
Boswellia serrata), стандартизиран до 65% 
босвелична киселина (260 mg).

За здрави стави и движение без болка!

2390
лв

ПРОМО цена:

3001620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Dr.Nature 
Индийски тамян, 

90 капсули

Продуктите с босвелия подпомагат 
състоянието при: 
• Възпаления и болки в ставите;
• Износване на ставните хрущяли;
• Артрит, остеоартрит, артрози, ревматизъм;
• Шипове и затруднено движение;
• Радикулит, плексит, дископатии, дискови хернии;
• Скованост и отоци;
• Бронхит и хронични заболявания на дихателната 
система;
• Възпалителни заболявания на 
храносмилателната система: колити, гастрити и др.

3001640код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:90
дни

Стара цена: 

2990
лв

Dr.Nature препоръчва за 
подпомагане при:
остеоартрит;
ревматоиден артрит;
болки и скованост в ставите;
фрактури, спортни травми;
слаба коса и нокти.

За гъвкавост, тонус и сила на 
мускулите, костите, ставите!

Dr.Nature MSM 
(Метилсулфонилметан)
 90 таблетки х 1000 mg

Стара цена: 

2450
лв

1715
лв

ПРОМО цена:

3000130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

735
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

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

ВСAА - Аминокиселини 
с разклонени вериги, 100 таблетки

25
дни

3895
лв

ПРОМО цена:

3023640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2595
лв

Стара цена: 

6490
лв



  

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: 
• По-бързо отслабване при кето диети.
• Подкрепа при достигане на състоянието на кетоза.
• По-ефективно изгаряне на мазнини.
• Осигуряване на повече енергия за сърцето, мозъка, мускулите.
• Стимулиране на паметта.
• Укрепване на мускулатурата.
• Неутрализиране на негативните симптоми при кето диета. 
Dr. Nature Кето формула е надеждна подкрепа при отслабване 
с кето диета – води до подобрено изгаряне на мазнини и 
превръщането им в енергия за мозъка, мускулите и сърцето. 
Хранителната добавка с кето соли, малинови кетони и зелен 

Супер подкрепа при отслабване с кето диета! Топи мазнините на макс!Dr. Nature 
Кето формула,

90 капсули
Всяка капсула съдържа: 200 mg Калиев D-бета хидроксибутират, от които 

54 mg калий; 200 mg Магнезиев D-бета хидроксибутират, от които 20 mg 
магнезий; 150 g Калциев D-бета хидроксибутират, от които 24 mg калций; 

50 mg Натриев D-бета хидроксибутират, от които 9 mg натрий; 
25 mg малинови кетони, 25 mg екстракт от зелен чай, от който 10 mg EGCG.25 mg малинови кетони, 25 mg екстракт от зелен чай, от който 10 mg EGCG.

60
дни

НОВО

чай е отлично усвоима от тялото и неутрализира негативните 
странични ефекти от въглехидратната абстиненция - диария, 
лош дъх, мускулни крами, главоболие, липса на концентрация.
Ползи от приема на Dr. Nature Кето формула: 
• Води до по-бърза и ефективна загуба на тегло.
• Индуцира по-бързо достигане до метаболитното състояние 
кетоза.
• Поддържа стабилно състоянието на кетоза.
• Повишава изгарянето на мазнини и превръщането им в 
енергия.
• Не позволява складиране на мазнините в нежелани депа.

Dr.Nature Нофатин действа в 7 различни направления и постига 7D ефект, а с приема получавате 10 незаменими ползи. 
2990

лв

ПРОМО цена:

3002130код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1280
лв

Dr. Nature Нофатин  
60 таблетки

Dr.Nature Нофатин действа в 7 различни направления и постига 7D ефект, а с приема получавате 10 незаменими ползи. 

Революционен продукт за отслабване, с който ще изваете 
мечтаната фигура и ще постигнете здравословно тегло!

Стара цена: 

4270
лв

+ специална 30 дневна 
програма за оформяне 

на корема, ханша, 
талията и бедрата

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

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

3002150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2135
лв

ПРОМО цена:

5395
лв

ПРОМО цена:

3041540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3595
лв

L-карнитин,  
200 капсули

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

Стара цена: 

8990
лв

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

100
дни

Стара цена: 

3290
лв 2630

лв

ПРОМО цена:

3201320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

3201340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1975
лв

ПРОМО цена:

1915
лв

ПРОМО цена:

3061140код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

3190
лв

Гарциния (Garcinia), 
40 капсули

Garcinia cambogia стимулира окисляването 
на липидите и складираните въглехидрати, в 
резултат на което се постигат по-ниски кръвни 
нива на холестерола и липидите. Това подкрепя 
функциониране на сърдечно-съдовата система и 
доброто състояние на сърцето.18

1255
лв

ПРОМО цена:

5110130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Антицелулитен и анти-
ейдж крем с азиатска 
центела, 250 мл 

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

Стара цена: 

1790
лв

Стара цена: 

3650
лв

CLA + Зелен чай + 
L-карнитин, 
90 капсули

Всяка капсула съдържа: CLA (конюгирана 
линолова киселина) - 300 mg, екстракт от зелен 
чай - 200 mg (полифеноли - 100 mg, кофеин - 18 
mg), L-карнитин - 138 mg.

2190
лв

ПРОМО цена:

3001040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1460
лв

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

Мощна комбинация 
с тройно действие за максимален ефект!

90
дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



 

ВЛИЗАНЕ ВЪВ ФОРМА 
С  УСМИВКА И ЛЕКОТА!

3595
лв

ПРОМО цена:

3042440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

5990
лв

Канела с хром и цинк, 180 капсули  

180
дни

435
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

050
лв

Балансиран бар 
Promeal, 
40-30-30, 50 г

Супер вкусен бар с различен вкус.
    • 1 бар = 2 ХБ (хранителни блока), 
за 1 ХБ разделете барчето на две
   • Само 97 калории за един хран. блок (ХБ)
   • Богат на протеини и с прекрасен вкус;
   • Без наситени и хидрогенирани мазнини;
   • Без ГМО; без глутен;
   • Подходящ за хора с непоносимост към 
лактоза;
  • Без изкуствени подсладители;
  • С L-карнитин и L-орнитин;
  • С креатин монохидрат.

лешник

96

лешник

кокос

93

Стара цена: 

485
лв

Протеинов бар Promeal 
Протеин 50% - 60 г
С натурален вкус, покрит с черен шоколад.

85 черен шоколад

Водорасли 
за отслабване 
75 таблетки

Equilibra препоръчва за: 
поддържане на идеална фигура; изгаряне 
на мазнини; регулиране на теглото; целулит; 
дефицит на йод.

1910
лв

ПРОМО цена:

3021820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

3021840код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1435
лв

ПРОМО цена:

Съдържа: КЕЛП (кафяви водорасли), 
спирулина, бяла бреза, азиатска центела.

Стара цена: 

2390
лв

25
дни

Кафявите водорасли (КЕЛП) - особено 
богати на дефицитните в храната йод и селен. 
Основният ефект за регулиране на теглото 
се дължи на алгиновата киселина, която има 
уникална способност да задържа и извежда 
токсини от организма. Кафявите водорасли 
потискат апетита, препятстват натрупването на 
мазнини и имат мощен детоксикиращ ефект. 

350
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Кето бар Promeal,
35 г

Готово решение за всички, 
които са на KETO Диета!

 КЕТО барове, уникални по вкус и съставки!

Стара цена: 

390
лв

Promeal® Keto е кетогенен протеинов 
бар, заместител на хранене, покрито 
с черен шоколад (84% какао). Барът е 
обогатен с 13 витамина и 13 минерала, 
холин, карнитин и креатин.
Не съдържа глутен, консерванти, 
хидрогенирани мазнини и ГМО. 
Подходящ е за непоносимост към 
лактоза (<0,5%).

Наличните мазнини са само от растителен 
произход, а не хидрогенирани, от които 
30% от естествени средноверижни 
триглицериди (МСТ).
2 барчета = 70 g = заместител на 1 
хранене; 1 барче замества закуска, или 
междинно хранене.

Promeal® Keto е богат на фибри от какао и фруктоолигозахариди. 
Той съдържа всички витамини и минерали, които насърчават 

оптималния метаболизъм на хранителните вещества.

какао71

НОВО

74 банан

НОВО

Уникален по вкус и състав 
Кето бар, с вкус на какао, 
покрит с черен шоколад.

Уникален по вкус и състав 
Кето бар, с вкус на банан, 
покрит с черен шоколад.

350
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансирани 
бисквитки Promeal, 
37,5 г

Добро решение за протеинови закуски:
- 38% растителен протеин;
- 13 витамина;
- ниско съдържание на захар;
- подходящи при непоносимост към 
лактоза и глутен.

лешник

63 кокос

62

Стара цена: 

390
лв

НОВО

НОВО

Promeal® Protein Snacks (бисквитки), 
са с високо съдържание на растителни 
протеини (38% соев протеин), 13 витамина, 
с подсладител. Подходящи и за вегани.

Не съдържат глутен, лактоза, хидроге-
нирани мазнини, консерванти и ГМО.

Promeal Protein Snacks са хрупкави протеинови 
закуски, налични в различни вкусове. Тези 
закуски са идеални за тези, които търсят 
здравословна и питателна закуска през деня 
или за спортисти, които искат да допълнят 
диетата си с протеини. Promeal протеинови 
бисквитки са леки и лесни за носене с вас.

100% ВЕГАН! БЕЗ ГЛУТЕН! 
Подходящо решение за всички, които са на:

• KETO Диета!
• Нисковъглехидратна Диета!

• Зонова Диета!

Уникални по състав протеинови бисквитки, с вкус 
на лешник, покрити с тъмен шоколад (какао 54%).

Уникални по състав протеинови бисквитки,
 с вкус на кокос, покрити с бял шоколад.
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Всяка капсула съдържа:  500 мг  Л-Лизин(L-lysine). 

 Приемът на Л-Лизин: 
• Заздравява костите, подпомага в борбата с остеопорозата.
• Подпомага борбата с херпеси – намалява рецидива, честотата и 
тежестта на заболяването.
• Подкрепя имунитета - осигурява производство на антитела.
• Стимулира производството на колаген и подобрява здравето на кожа-
та, косата, ноктите, съединителната тъкан и кръвоносните съдове.

За добър имунитет и здрави кости, кожа, коса и нокти!Dr. Nature Л-Лизин, 
90 капсули

Л – Лизин със 100% изомерна чистота и максимална бионаличност!
Л – Лизин е изключително важна аминокиселина, която не може 
да се синтезира в организма, а същевременно играе ключова роля 
в редица метаболитни процеси. Подпомага имунитета, участва в 
синтеза на колаген, подпомага усвояването на калций, цинк, желязо.

• Участва в синтеза на ензими и хормони.
• Подобрява настроението и намалява нивата на стрес. 
Помага при нервност и депресия.
• Ускорява заздравяването на рани.
• Подобрява храносмилането. 
• Подобрява качествата на кръвта чрез осигуряване на 
транспорта на кислород и хранителни вещества.
• Стимулира работата на сърдечния мускул.
• Подобрява азотния метаболизъм.
• Стимулира функцията на жлъчката.
• Осигурява усвояването на други аминокиселини.

1500
лв

ПРОМО цена:

3009830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

90
дни

7445
лв

ПРОМО цена:

3052750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7445
лв

Хиалуронова 
киселина 

120 капсули Sanct Bernhard препоръчва при: забавяне 
процесите на стареене на ставите и кожата; 
суха и дехидратирана кожа; видимо подобрява 
еластичността на кожата; проблеми с роговицата и 
епителни нарушения при сухи очи; възстановяване 
при артрози, артрити, скованост и болки в ставите; 
подобряване на хидратирането на ставите и 
изграждането на хрущяла. 
Всяка капсула съдържа:  хиалуронова киселина 
- 400 mg, витамин С - 80 mg.
Хиалуронова киселина - присъства във всички 
тъкани, като най-висока концентрация е в кожата 
и хрущялите. Приемът и подобрява хидратацията, 
еластичността и тургура на кожата, видимо 
намаляват бръчките - кожата придобива стегнат и 
свеж вид. В комбинация с витамин С се стимулира 
синтеза на колаген и забавя процесите на стареене. 
Има огромна хигроскопичност - задържа вода 1000 

Стара цена: 

14890
лв

120
дни

пъти повече от собственото си тегло, дефицитът и води до повишаване на 
триенето и износването на ставните повърхност. Подобрява хидратацията 
на очите и поддържането структурата на очната ябълка.

НАЙ-ДОБРОТО 
ЗА КРАСОТАТА, УМА И 

ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА!
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4375
лв

ПРОМО цена:

3043940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2915
лв

Капсули за красота 
200 капсули200 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: 

7290
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: 

100
дни

1995
лв

ПРОМО цена:

3052530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

855
лв

Бирена мая 
плюс, 400 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2850
лв

66
дни

Масло от морков 
32 капсули

Всяка капсула съдържа: масло от морков 
- 826 mg; витамин А - 400 µg; мед – 0,5 mg. 

1615
лв

ПРОМО цена:

3022440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв32 капсули

Стара цена: 

2690
лв

Equilibra препоръчва за: 
поддържане на добро физиологично 
състояние на кожата, особено преди и след 
почерняване; подпомага зарастването на 
рани от изгаряне или механично увреждане 
на кожата, слънчево изгаряне,  подпомага 
зрението, мощен антиоксидант.32

дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



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

Уринеле 
12 сашета

Equilibra препоръчва при: 

1675
лв

ПРОМО цена:

3024940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Стара цена: 

2790
лв

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

5940
лв

ПРОМО цена:

3040440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3960
лв

Гинко Билоба, 
240 капсули

Стара цена: 

9900
лв

Гарантирано качество на високоефективен 
стандартизиран екстракт от Sanct Bernhard!
Sanct Bernhard препоръчва при: 
отслабване на паметта; старческа деменция; 
нарушено оросяване и кръвоснабдяване на 
крайниците; намалено внимание; болест 
на Алцхаймер; шум в ушите; световъртеж, 
главоболие; сърдечна аритмия; глаукома; 
периферни съдови смущения; нервно 
изтощение, стрес. 
Всяка капсула съдържа: 75 mg екстракт от 
Гинко Билоба. 240

дни

2990
лв

ПРОМО цена:

30071002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2990
лв

Dr. Nature Когнисел 
20 капсули - 2 броя

когнитивни, сензорни и двигателни 
неврологични заболявания; нарушения 
на мозъчното кръвообращение (хро-
нична мозъчно-съдова болест); 
проблеми с паметта, свързани с 
възрастта; възстановяване след 
мозъчни травми. 

Dr.Nature препоръчва при: 

20 капсули - 2 броя20 капсули - 2 броя
Стара цена: 

5980
лв

40
дни

Съдържа цитиколин, екстракт от 
гинко билоба; витамини B1, B5 /
Пантотенова киселина/, B6, B12, 
цинк, селен.

броя 
на цената 

на един2 

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: 
• Проблеми с паметта и трудно запомняне на информация.
• Намалена концентрация, фокус, загуба на креативност.
• Когнитивен спад, особено в резултат на напредване на възрастта.
• Умствено натоварване и в периоди на активно учене и запаметяване.
• За забавяне на мозъчното остаряване.
• При липса на тонус, настроение и склонност към депресия. 
• При безсъние и нарушена фаза на съня.

За супер памет, ум „като бръснач“ и отлично настроение! Брахми(Бакопа) – част от  “Златния списък”  на Аюрведа!

Dr. Nature Брахми, 
60 капсули Всяка капсула съдържа: 500 mg стандартизиран екстракт от брахми 

(бакопа мониери) (Bacopa monnieri), от които 275 mg (55 %) бакозиди.

Продуктът се препоръчва за подобряване на резултатите при активни хора, особено 
от творческата и научната сфера, студенти и ученици, които се нуждаят от подкрепа при 
запаметяването на информация. Има доказан ефект при хора в напреднала възраст, при които 
се наблюдава естествен когнитивен спад. 
Наред с основното действие, приемът на Брахми подпомага подсилването на имунитета, 
допринася за облекчаване на болката при мигрена, подпомага при повишени нива на стрес, 
спомага за контрол на кръвното налягане.

1500
лв

ПРОМО цена:

3200930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лвСтара цена: 

2150
лв Брахми (Бакопа) на Dr. Nature е изцяло натурална 

хранителна добавка в подкрепа на мозъка, паметта, 
концентрацията, настроението и съня. Тя е ефективен 
мозъчен тоник, като действа противоположно на 
допаминовите пикове, които предизвикват превъзбуда и 
последваща умора. Променя нивата на невротрансмитери 
като допамин, серотонин и ацетилхолин в мозъка. 
Стимулира  мозъчния кръвоток и променя експресията 
на специфични рецептори в нервната система, като по 
този начин подобрява паметта, ученето, релаксацията 
и подобрява настроението. Изследванията сочат, че 
брахми влияе върху нивата и действието на мозъчно-
извлечения невротрофичен фактор (BDNF), който се 
свързва с повишена невропластичност (способността на 
мозъка да се променя и научава нови неща) и по-ниски 
нива на депресия. BDNF също е мощен невропротектор 
и предпазва мозъка и нервната система от увреждания.

60
дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

1155
лв

ПРОМО цена:

3073530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

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

Съдържа червена боровинка, мечо грозде, 
бяла бреза. 

Стара цена: 

1650
лв

МАКСИ Червена 
боровинка 30 капсули

30
дни

2395
лв

ПРОМО цена:

3074840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

Дрена Форте Плюс 
60 капсули

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

Vitar препоръчва при: 

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

Стара цена: 

3990
лв

1915
лв

ПРОМО цена:

3061740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
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: 

3190
лв
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1255
лв

ПРОМО цена:

5132130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Крем със секрет 
от охлюв, 150 мл 

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. 

от охлюв, 150 мл 
Стара цена: 

1790
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

НЕЖНА ГРИЖА 
ЗА КОЖАТА!

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

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво, 
30 мл - 2 броя 945

лв

ПРОМО цена:

50105220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

50105240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

710
лв

ПРОМО цена:

30 мл - 2 броя 
Стара цена: 

1180
лв

Оригинална немска рецепта!

Микрофибърна 
ръкавичка 415

лв

ПРОМО цена:

2050030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

175
лв

Стара цена: 

590
лв

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

1045
лв

ПРОМО цена:

5135330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Крем с Q10, 250 мл

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

Стара цена: 

1490
лв

990
лв

ПРОМО цена:

9200840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Хидратиращо почистващо мляко 
с алое вера, 200 мл

С 20% алое вера, бадемово масло, глицерин и бизаболол 
за отлични резултати! 
Премахва всяка следа от грим и замърсяване, без 
необходимост от изплакване, като оставя кожата мека 
и хидратирана. 
Не съдържа: парафинни масла, парабени и алергени.

Стара цена: 

1650
лв

За бързо и ефективно премахване дори и на водоустойчив 
грим. Не изсушава кожата. Подходящ за всеки тип кожа.
Алое вера защитава епидермиса и успокоява 
раздразненията, като допълнително повишава 
устойчивостта на кожата към външни фактори. 
Хиалуроновата киселина овлажнява и прави кожата по-
еластична.

Vis Plantis  Мицеларен разтвор с алое 
и хиалуронова киселина 100 мл

695
лв

ПРОМО цена:

8421930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Стара цена: 

990
лв

1745
лв

ПРОМО цена:

9209330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Чисто бадемово 
масло, 250 мл

Получено чрез студено пресоване. 
Подхранващо, подобряващо еластичността  
и защитно масло за лице и тяло - 100% 
бадемово масло. Хидратира в дълбочина, 
без да омазнява. Подпомага за превенция 
на стрии при бременност или бързо 
отслабване. Идеална основа за масаж. 
Не съдържа минерални масла, парабени, 
оцветители и ароматизатори.

Стара цена: 

2490
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

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

Почистваща маска 
за лице с алое вера 
2 x 7,5 мл - 2 броя2 x 7,5 мл - 2 броя 590

лв

ПРОМО цена:

92101240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

980
лв

Златно масло Арган 3 в 1 - за лице,
 тяло и коса, 150  мл
Скъпоценното арганово масло разкрасява, обновява 
и регенерира. 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 и белези, като намалява тяхната 
видимост и подобрява качеството на кожата.

2235
лв

ПРОМО цена:

9122030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв
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Стара цена: 

3190
лв



АНТИ-ЕЙДЖ КОМПЛЕКТ 
с алое вера

2 продукта: 
крем
серум

 -50% 
за комплекта

3790
лв

ПРОМО цена:

9201316код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3790
лв

Стара цена: 

7580
лв

Анти-ейдж крем за лице 
с алое вера, 50 мл

С 50% студено обработено алое вера, 
серицин, Витамини А, С, Е, UVA-UVB 
филтри! С мощен противобръчков и 
противостареещ ефект! С подхранващо 
и успокояващо действие. Кремът е с 
мека и копринена текстура, абсорбира се 
идеално, без да оставя омазняване.

2795
лв

ПРОМО цена:

9201330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

9201350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

3990
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

5132230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

5132250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

Крем против 
петна, 50 мл 

Подпомага пълното обновяване на кожата, 
подсилва естествените й функции и има 
регенеративен ефект за намаляване/
премахване на пигментни и старчески петна. 
Предотвратява образуването на нови петна и 
придава по-свеж вид на кожата. 
Активни съставки: екстракти от: хибискус, 
бяла черница, семки на краставица; глицерин. 
Без парабени. 

код 
само

Крем против 
петна, 50 мл 

Подпомага пълното обновяване на кожата, 
подсилва естествените й функции и има 
регенеративен ефект за намаляване/
премахване на пигментни и старчески петна. 
Предотвратява образуването на нови петна и 
придава по-свеж вид на кожата. 
Активни съставки: 
бяла черница, семки на краставица; глицерин. 
Без парабени. 

Стара цена: 

2590
лв

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. 

Течен сапун 
с жълтениче 
465 мл 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 е 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. 

Екстрактът от жълтениче има дезинфектиращ 
3 4

5

Течен сапун 
с облепиха - за 

подмладяване 
и подхранване

465 мл

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

625
лв

ПРОМО цена:

8650_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

265
лв

Стара цена: 

890
лв

Премиум Алое Вера гел, 
2 броя x 30 мл

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

С 90% чист гел от листа на Алое Вера! 

1100
лв

ПРОМО цена:

50150230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Стара цена: 

1580
лв

50150002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

790
лв

ПРОМО цена:

VB Collagena 
Активен крем 
Тайната на красотата
75 мл Уникална формула със 100 % натурален състав и UV-A 

и UV-B защита. Незабавно премахва дребни дефекти, 
светли петна, грапавини по кожата. Гарантира 
безопасна и ефективна грижа за кожата, като 
отлично я защитава, регенерира и забавя процеса 
на стареене по естествен път. Осигурява дълготраен 
ефект на изравняване на тена. Придава равен и сияен 
тен. Не оставя мазни следи. Активни съставки:  
Патентован биологично-активен комплекс (колаген, 
еластин, розова вода и ДНК), масло от жасмин, масло 
от жожоба, витамини и минерален комплекс. 

3915
лв

ПРОМО цена:

9011130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1675
лв

Стара цена: 

5590
лв

9011150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2795
лв

ПРОМО цена:

Анти-ейдж серум за лице 
с алое вера, 30 мл

Кадифен серум, немазен, лесно абсорбируем, 
който изравнява и прави блестяща и озарена 
кожата на лицето. Активни съставки: алое 
вера, 3 типа хиалуронова киселина, масло от 
гроздови семки, оризово масло. Не съдържа 
парабени, парафинни масла и силикони. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Дерматологично тестван.

2155
лв

ПРОМО цена:

9201640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Стара цена: 

3590
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.
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DL Крем против 
бръчки 50+ 
ден/нощ, 50 мл 2975

лв

ПРОМО цена:

9192530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

24

Нова козметична линия против бръчки за зряла кожа 40+, 
50+ и 60+. Съдържа липиди, сквалан и диамантен прах. Скваланът е 
рафинирано овлажняващо масло със структура на молекулата, близка до 
тази на липидите в човешката кожа.
Серията е с  дълбоко подхранващ и регенериращ ефект. Създадена 
е да защити деликатната, суха, чувствителна, зряла кожа, която изисква 
специални грижи. Богатите на Омега 3, 6 и 9 маслени формули 
съчетават ценни, щадящи кожата липиди, подпомагащи възстановяването 
на кожната повърхност – кожата се изглажда и подмладява. Скваланът 
осигурява оптимална хидратация, а диамантеният прах има озаряващ 
лифтинг ефект - подобрява външния вид, придава на кожата сияен и 
младежки блясък. 
Грижата за кожата с липидни продукти подобрява вида, качеството и 
състоянието на епидермиса. Осигурява дълбока регенерация и подхранване 
на кожата, интензивна хидратация, подобрява еластичността и гладкостта 
й, намалява видимостта на бръчките. Козметиката съдържа до 98% 
съставки от естествен произход. Ефективността й е потвърдена от 
IN VIVO тестови проучвания.

DIAMOND LIPIDS

DL Мицеларна вода, 425 мл
2395

лв

ПРОМО цена:

9192040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

Стара цена: 

3990
лв

2-фазната мицеларна вода е подходяща за премахване на 
грима и почистване на зряла кожа. Освежава епидермиса, 
хидратира оптимално, успокоява раздразненията и 
перфектно подготвя кожата за крем или серум. Съдържа 
още масла от памук и маслина. Нанася се с памучен тампон 
върху кожата, като не е необходимо силно обтриване и 
измиване в последствие. Може да се използва сутрин и 
вечер или при необходимост от освежаване.

АНТИ-ЕЙДЖ 
ТЕРАПИЯ 

ЗА ЗРЯЛА КОЖА!

DL Маска против бръчки, 8 г - 2 броя
Бързо и ефективно подобрява качеството на 
деликатната и чувствителна зряла кожа, която 
изисква специални грижи. Кадифената, кремообразна 
формула съчетава ценни, щадящи кожата липиди, 
подпомагащи възстановяването. Съдържа още 
масла от авокадо и ориз, както и Витамини В, С, Е и 
хиалуронова киселина. 

590
лв

ПРОМО цена:

91921240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

980
лв

Нанася се върху почистена кожа на лицето, шията и 
деколтето, като се избягва зоната около очите. Оставя 
се 20 минути да се абсорбира. Почиства се с тампон. 

1745
лв

ПРОМО цена:

9192230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

DL Крем против бръчки за кожата около 
очите, 15 мл
Кремът цялостно се грижи за деликатната кожа около 
очите, като осигурява максимална хидратация и блясък 
на очите през целия ден, както и дълбоко регенериране 
и подхранване през нощта.  Съдържа още масла от 
авокадо, марула и кокос, както и хиалуронова киселина.
Нанася се всяка сутрин и вечер върху почистена кожа 
около очите. 

Стара цена: 

4250
лв

Kремът се грижи комплексно за зрялата кожа, 
като осигурява оптимална хидратация и красив 
вид на кожата през целия ден, както и дълбока 
регенерация и подхранване през нощта. 
Укрепва естествената водно-липидна бариера 
на кожата, благодарение на което ефективно 
подобрява нейното качество и състояние, 
минимизирайки негативните ефекти от 
стареенето.  Съдържа още масла от сладък 
бадем, маслина, бабасу, шеа и маслина. 

Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето.

DL Kрем против 
бръчки 40+ 
ден/нощ, 50 мл 2975

лв

ПРОМО цена:

9192430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

Стара цена: 

4250
лв

Kремът се грижи комплексно за зрялата кожа, 
като осигурява оптимална хидратация и красив 
вид на кожата през целия ден, както и дълбока 
регенерация и подхранване през нощта. 
Укрепва естествената водно-липидна бариера 
на кожата, благодарение на което ефективно 
подобрява нейното качество и състояние, 
минимизирайки негативните ефекти от 
стареенето.  Съдържа още масла от авокадо, 
кокос, лозови листа, коноп и Витамин Е. 

Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето.

9192450 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2125
лв

ПРОМО цена:

DL Крем-концентрат 
против бръчки 60+ 
ден/нощ, 50 мл 2975

лв

ПРОМО цена:

9192630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето.

Стара цена: 

4250
лв

Kремът се грижи комплексно за зрялата кожа, 
като осигурява оптимална хидратация и красив 
вид на кожата през целия ден, както и дълбока 
регенерация и подхранване през нощта. Укрепва 
естествената водно-липидна бариера на кожата, 
благодарение на което ефективно подобрява 
нейното качество и състояние, минимизирайки 
негативните ефекти от стареенето.  Съдържа още 
масла от сладък бадем, ориз, шеа, и маслина, 
хиалуронова и полиглутаминова киселини. 

9192650 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2125
лв

ПРОМО цена:

9192550 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2125
лв

ПРОМО цена:

2670
лв

ПРОМО цена:

9192340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1780
лв

Стара цена: 

4450
лв

DL Серум против бръчки,  30 мл
2-фазният серум, съдържащ липиден комплекс 
масла от: жожоба, авокадо, ориз, пшеничен зародиш 
и моркови, интензивно овлажнява и регенерира, 
подобрява стегнатостта на кожата и я ревитализира, 
като предотвратява изсушаването. Успокоява сухата и 
чувствителна зряла кожа. Нанася се всяка сутрин и вечер 
върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето. 
Използва преди нанасянето на крем или като основа за 
грим. СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:

Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



ЗА ПРЕКРАСНA КОСА!
THE DOCTOR 

HEALTH & CARE!
НОВА СЕРИЯ 

ЗА СПЕЦИАЛНА ГРИЖА 
ЗА ВАШАТА КОСА!

Нежно почистват косата и скалпа, подпомагат 
регенерацията на косата и хидратират, заглаждайки 
всеки косъм.  

The Doctor Шампоан за гладкост на 
косата с уреа и алантоин, 355 мл 

680
лв

ПРОМО цена:

8690620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8691620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

The Doctor Маска за гладкост на 
косата с уреа и алантоин, 295 мл

Алантоинът осигурява противовъзпалителен, успокояващ ефект, насърчава 
регенерацията, а уреята - задържа влагата, предотвратява изпаряването й, 
създава защитен слой. Не съдържат силикони.

Стара цена: 

950
лв

КОМПЛЕКТ 
за гладкост на 
косата с уреа и 
алантоинл
2 продукта: 
шампоан и маска

 -30% 
за комплекта

+

1260
лв

ПРОМО цена:

869061 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

The Doctor Реконструиращ шампоан 
с пантенол и ябълков оцет, 355 мл 

680
лв

ПРОМО цена:

8690520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8691520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

The Doctor Реконструираща маска 
с пантенол и ябълков оцет, 295 мл 

Нежно почиства косата, хидратира скалпа, 
придава блясък и премахва излишното омазяване.   

Стара цена: 

950
лв

Пантенолът овлажнява, подхранва, регенерира и успокоява раздразнения 
скалп, а ябълковият оцет - придава на косата блясък, обем и мекота, 
премахва излишното омазняване. Не съдържат силикони.
Нежно почистват косата, хидратират скалпа, придават блясък и премахват 
излишното омазяване.  Не съдържат силикони. 

КОМПЛЕКТ 
пантенол и 
ябълков оцет
2 продукта: 
шампоан и маска

 -30% 
за комплекта

+

1260
лв

ПРОМО цена:

869051 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+
Стара цена: 

1800
лв

Стара цена: 

8
+

Стара цена: 

1800
лв

CRYSTAL GLOW Серията маски CRYSTAL GLOW дава възможност на кожата ви да 
сияе с естествения блясък на скъпоценни камъни още от първото 
приложение! Маските са с веган формула - със сертификат PETA (без 
тестове върху животни).

Почистена, стегната 
и блестяща кожа!

CG 2 в 1 маска за лице и основа за грим 
с розов кварц, 8 г - 2 броя
Маската съчетава две функции: 1) маска, която 
перфектно подхранва и изглажда кожата, 
придавайки сияен външен вид; 2) основа 
за грим - прави кожата сияйна, улеснява 
нанасянето на грима и удължава трайността му. 
Съдържа розов кварц и екстракт от орхидея.

660
лв

ПРОМО цена:

91731240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

440
лв

Стара цена: 

1100
лв
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CG Едрозърнест пилинг за лице с аметист, 
8 г  - 2 броя

Кристалният пилинг перфектно почиства кожата, 
оставяйки я гладка, хидратирана и сияйна. Ексфолира 
мъртвите клетки и подготвя кожата за по-нататъшна 
грижа. С атрактивен аромат. Съдържа аметист и 
екстракт от цвят на лотос. Нанася се върху почистена 
и влажна кожа, избягвайки зоната около очите. 
Масажира се с кръгови движения, после  се изплаква.

660
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

440
лв91732240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕСтара цена: 

1100
лв



    

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

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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

дамски аромат мъжки ароматмъжки аромат

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

дамски ароматдамски аромат

3750
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

940
лв

Стара цена: 

4690
лв

UB Parfums 100 мл. 80_ _ _40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2815
лв

ПРОМО цена:

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

8610120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

950
лв 760

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

190
лв

За 1 брой 
-20% 86101230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1900
лв 1330

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

570
лв

За 2 броя 
-30%
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VВ DEO се препоръчва за: 
ефективно неутрализиране на неприятната 
миризма, без да се нарушава естествения процес на 
потене; за ежедневна употреба и при активен живот; 
спиране на кръвотечение при бръснене(стипца); 
подпомагане на интимната хигиена. Изгражда 
защитен слой, без да запушва порите, създавайки 
среда, невъзможна за проникването и развитието 
на бактерии, като премахва предпоставките за 
неприятна миризма по тялото и дрехите. 

Victoria Bell‘s Crystal 
Deodorant (рол-он) 950

лв

ПРОМО цена:

90600120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

90600140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

715
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1190
лв

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера, арганово масло и кератин), 
хидролизиран пшеничен протеин и витамин Е. Подхранва, хидратира 
и реструктурира ствола на косъма. Ревитализира кожата и косата, 
подобрявайки функцията на луковицата. Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители. Дерматологично тестван.

2795
лв

ПРОМО цена:

9202930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Tricologica 
Подсилващи ампули 

против косопад 
10 броя по 8 мл

Стара цена: 

3990
лв

За 
поддържане  

1 ампула 
седмично!

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера, арганово 
масло и кератин), хидролизиран пшеничен протеин 
и витамин Е. 
Подхранва, хидратира и реструктурира ствола на 
косъма. Ревитализира кожата и косата, подобрявайки 
функцията на луковицата.
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS, 
SLES. Дерматологично тестван. 

Tricologica Подсилващ шампоан 
против косопад 300 мл

1395
лв

ПРОМО цена:

9202830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв 1195

лв

ПРОМО цена:

9202740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Стара цена: 

1990
лв

Проучен и създаден, за да защитава боядисаната коса, предпазвайки 
нейния блясък. Използван редовно, придава блясък на цвета и 
едновременно с това помага за неговото запазване. Меланинов 
комплекс - помага за запазване на цвета на косата. Слънчев филтър 
- предотвратява окисляването на цвета.

Tricоlogica Шампоан за 
защита на цвета - 300 мл

Проучен и създаден, за да защитава боядисаната коса, предпазвайки 

Активни съставки: алое вера, арганово масло, хидролизиран 
кератин, хидролизиран пшеничен протеин, меланинов комплекс и 
слънчев филтър. 

АТРАКТИВНА 
комбинация

+
КОМПЛЕКТ 
против Косопад
Tricologica
шампоан и ампули

 -50% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинациякомбинациякомбинация

Стара цена: 

5980
лв 2990

лв

ПРОМО цена:

9202829код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2990
лв



    

Билкови кремове за ръце и нокти,100 мл

Кремовете за ръце и нокти с билки на Green Pharmacy се 
абсорбират добре от кожата и ноктите, попиват бързо и 
действат ефективно, възстановяват мекотата и гладкостта 
на кожата, без да създават усещане за омазняване. 
Всички кремове съдържат: глицерин, бял пчелен восък, 
ланолин, хамамелис, пантенол, тиамин (вит.В1), арника, 
биотин, хидролизиран кератин, алантоин. 

Крем за ръце и нокти с арган - 
за подхранване и защита  

Стара цена: 

590
лв

Крем за ръце и нокти с арган - 
за подхранване и защита  

470
лв

ПРОМО цена:
8651120код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

120
лв 520

лв

ПРОМО цена:
8651620код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

130
лв

Стара цена: 

650
лв

С алое - за хидратиране 
и омекотяване

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

1075
лв

ПРОМО цена:

5131240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Стара цена: 

1790
лв

690
лв

ПРОМО цена:

90200002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

С вкус на лимон! Съдържа сребърни 
йони и ксилитол - натурален продукт 
с иновативни ингредиенти. Почиства, 
заздравява и избелва. Гарантира 
комплексна грижа за зъбите и устната 
кухина. 

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

Не съдържа вредни химически 
компоненти, изкуствени оцветители 
или аромати.

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

765
лв

ПРОМО цена:

9202430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

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

Балсам за втвърдена 
кожа, 250 мл

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

800
лв

ПРОМО цена:

5130130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лвСтара цена: 

1150
лв

1230
лв

ПРОМО цена:

62014код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

62073код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

925
лв

ПРОМО цена:

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

код 
само

+ Четка за зъби 
Nano 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: 

1540
лв

1230
лв

ПРОМО цена:

62016код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

62074код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

925
лв

ПРОМО цена:

код 

код 
само

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на наносреброто, както и с 
противовъзпалителното действие на 

алое вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1540
лв

Паста за зъби Dr. Silver
+ Четка за зъби 
Nano Silver
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ЗА ПРЕКРАСНА 
УСМИВКА!

Паста за зъби Dr.Silver ROSE & HERBS - 1 брой

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

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

625
лв

ПРОМО цена:

9015030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

265
лв

Стара цена: 

890
лв

Паста за зъби Dr.Silver ROSE & 
HERBS - 3 броя

1870
лв

ПРОМО цена:

90150330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

Стара цена: 

2670
лв



Многочестотен 
биовълнов генератор 
Volcano Zapper V4 - Многочестотен генератор, базиран на управление чрез карти 

памет със записани програми, включващи протоколите на 
Хулда Кларк, д-р Роял Райф, както и много честоти на паразити, 
заимствани от други източници;
- Въздействие според основно или съпътстващо заболяване;

Биовълнов генератор за резонансна елекстростимулация 
и избирателно поразяване на патогенни микроорганизми 19140

лв

ПРОМО цена:

2080040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

12760
лв

К1 - Паразити, Код: 20800150
К2 - Нервна с-ма, Код: 20800250
К3 - Ендокринна с-ма, Код: 20800350
К4 - Храносмилат. с-ма, Код: 20800450
К5 - Дихателна с-ма, Код: 20800550
К6 - Кръвоносна с-ма, Код: 20800650
К7 - Лимфна с-ма, Код: 20800750
К8 - Костна с-ма, Код: 20800850
К9 - Мускулна с-ма, Код: 20800950
К10 - Отделителна с-ма, Код: 208001050
К11 - Полова с-ма, Код: 208001150
К12 - Инфекции, Код: 208001250

Карта памет за 
Volcano Zapper V-4

За всеки закупен уред
ZAPPER V-4 получавате 

подарък Карта1

Стара цена: 

31900
лв

Помощ при:
- борбата с вируси, бактерии, гъбички и 
други паразити, както и заболяванията, 
причинявани от тях;
- тежки и хронични заболявания;
- настинки, грип, вирусни инфекции;
- срив на имунната система;
- възпалителни процеси;
- хронична умора;
- заболявания на различни органи и с-ми, 
прeдизвикани или поддържани 
от жизнената дейност на паразити.

Стара цена: 

1990
лв 995

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

995
лв

Карта1: 
Паразити, 

със записани 
25 отделни 
програми

Паразити, 
със записани 

25 отделни 

Последно поколение Zapper, който отчита всички натрупани постижения в световен мащаб до момента и в техническата 
си част няма аналог. Работата с него е лесна, не се изискват никакви допълнителни програми, компютърни конфигурации 
или специално техническо обезпечаване. Може да работи без карта памет (по познатия протокол на Кларк), или с карти 
памет, в които са програмирани различни честоти по д-р Райф, Хулда Кларк и от консолидирания списък с анотирани данни 
(CAFL), програма Frex 16 и други източници за провеждане на зепинг. Изборът на карта памет дава възможност да се получи 
въздействие при специфични проблеми и да се търси целенасочено решение в различни случаи.

- Избор на конкретна програма или провеждане на 
зепинг с универсалната честота на Хулда Кларк;
- 120 честотни програми в 12 карти памет;
- Пълен електронен контрол;
- Захранване - 2 броя батерии AA 1,5 V.

Карти памет за 
Volcano Zapper V-4 - 

пакет от 11 карти 
(от № 2 до № 12)

10945
лв

ПРОМО цена:

20800212код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

10945
лв

Стара цена: 

21890
лв

 -50% 
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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: 

8990
лв

4495
лв

ПРОМО цена:

2090650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

 -50% 

ЗДРАВЕ И КОМФОРТ
ВЪВ ВСЕКИ ДОМ!

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.

Одеяло от мериносова вълна 
двойно - 140 х 200 см

Стара цена: 

29490
лв

20645
лв

ПРОМО цена:

2610730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

8845
лв

 -30% 

3425
лв

ПРОМО цена:

2610530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1465
лв1465

Възглавница от мериносова 
вълна, 32 х 55 см

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

Стара цена: 

4890
лв

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

 -30% 

1795
лв

ПРОМО цена:

2090240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Турмалинова 
наколенка - 1 брой

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

Препоръчва се за подпомагане при: Стара цена: 

2990
лв

Подобрява качеството на съня и здравето. 
Гарантира отличен температурен контрол и 

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: 

24490
лв

17145
лв

ПРОМО цена:

2610430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7345
лв

 -30% 



    

2529292529252925

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

9030
лв

ПРОМО цена:

1057130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3870
лв

1057150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

6450
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 571

инфрачервени лъчи, отрицателни 

Стара цена: 

12990
лв

дължина - 20,6 см
ширина - 0,7  см

унисекс 
модел

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 473

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, 

отрицателни йони, 
германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1473230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1473250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

19 см
21,5 см

0
1

дължина ширина

1,5 см

мъжки 
модел

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

9030
лв

ПРОМО цена:

1053230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3870
лв

1053250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

6450
лв

ПРОМО цена:

инфрачервени лъчи, отрицателни 

Стара цена: 

12900
лв

дължина - 20,5  см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 532

дамски 
модел

ширина - 0,67  см

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:

Стара цена: 

10990
лв

дамски 
модел

ширина - 0,70  см
дължина - 18,5  см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

101444230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101444250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

дамски 
модел

дължина - 18,5  см
ширина - 1,1 см
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Магнитен колан  
за изправяне 
на стойката

От специална материя с регулируеми еластични 
ленти, които перфектно прилепват по тялото, 
осигурявайки правилна позиция на гръбнака и 
може да се носи под всякакви дрехи. 

Добавените към колана 12 магнита имат 
благоприятно действие при: мускулни проб-
леми; дископатия; шипове; ишиас; спортни 
травми; възпаления и др.

Универсален размер, 
максимална дължина: 110 см.  Стара цена: 

3900
лв

3120
лв

ПРОМО цена:

2050520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Персонален пречиствател - 
йонизатор на въздуха VOLCANO 

• Пречиства въздуха от фини прахови частици, смог, 
алергени, цигарен дим и други замърсители;
• Защитава организма от вируси и бактерии;
• Неутрализира неприятни миризми;
•  Насища въздуха с отрицателни йони – 10 000 бр./куб. см.;
• Снема стрес и напрежение, подобрява съня;
• Предотвратява алергични реакции;
• Изключително полезен при работа с компютър;
• Преносим и компактен, носете го като елегантно бижу или 
го поставете на бюрото или друга повърхност около вас;
• Продължителна работа гарантирана от мощна батерия;
•  Безшумен режим на работа.

Чист и здравословен въздух навсякъде 
около вас

4195
лв

ПРОМО цена:

2012030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Стара цена: 

5990
лв

Спецификации:
Размери: 60 х 55 х 16 мм; Тегло: 
30гр;  Мощност ≤ 1W;
Концентрация на отрицателни йони: 
10000000 бр/м³;
Издръжливост на батерията: до 48ч.

Уредът работи с плазмена импулсна технология - през специални четки от въглеродни влакна 
се освобождават отрицателни кислородни йони.

Зареждане на уреда 
Уредът се зарежда с помощта на 
USB кабел(част от комплекта), 
който се включва към USB 
порт на лаптоп/компютър или 
с използване на адаптер от 
мобилен телефон или друго 
устройство. Издържа до 
48часа. При желание може 
да закупите USB адаптер от 
Грийн Мастър на цена 3,90 
лв (код 20199).

Биомагнитна постелка за стол

Продукт от ново поколение с биомагнитно поле, карбонова 
мрежа за защита от геопатогенни зони и специална 
мемори структура за идеален комфорт на тялото.

9095
лв

ПРОМО цена:

2611230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3895
лв

Стара цена: 

12990
лв

Продукт от ново поколение, който:
с биомагнитно въздействие и защита;
ускорява възстановяването на 
организма;
намалява умората и отпадналостта;
поддържа и възстановява костите;
подпомага кръвообращението;
гарантира свободна циркулация на 
въздуха;
антиалергичен и антибакетриален;
унищожава акари и препятства 
тяхното развитие.

Комфорт и релакс в дома, при шофиране и работа в офис!

 -30% 



   

950
лв

ПРОМО цена:

2510120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

2510140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

715
лв

ПРОМО цена:

Уникално тънкото влакно и 
специалния патентован метод 
на сплитане правят тези 
кърпи незаменим помощник 
за почистване и полиране на 
стъклени и метални повърхности: 
прозорци, огледала, атомобили, 

Професионална 
Кърпа за прозорец 
40 х 40 см код 

Уникално тънкото влакно и 
специалния патентован метод 

Кърпа за прозорец 
40 х 40 см
Кърпа за прозорец 
40 х 40 см
Кърпа за прозорец 

Стара цена: 

1190
лв

витрини, маси, шкафове, кранове, батерии, кристални и стъклени 
сервизи, екрани на телевизори и друга техника. Бактериите, акарите и 
другите микрооганизми са отстранени над 99, 2%! 

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

2095
лв

ПРОМО цена:

2043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

3490
лв

Професионална 
универсална кърпа 
40 х 40 см 

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

715
лв

ПРОМО цена:

2510240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1190
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

2000830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Magnolia Silver

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

Стара цена: 

2590
лв

Magnolia Silver гарантира:
тотална дезинфекция в перални и съдомиялни машини; ефективна 
неутрализация на образуването на накипи по нагревателните елементи на 
перални и съдомиялни машини, което увеличава тяхната експлоатация; 
100% икономия на омекотители;  до 65% икономия на перилни препарати.

875
лв

ПРОМО цена:

2030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
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 280 g BIONUR 280 g 

Стара цена: 

1250
лв Включена гъбка!

Течен перилен препарат 
за блестящо бяло пране 
BIONUR - 1500 мл

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

975
лв

ПРОМО цена:

2031630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

Резервна 
микрофибърна 
бърсалка за ЕКО МОП

Микрофибърната глава осигурява еколо-
гично почистване, без да оставя влажни 
петна. Можете бързо да почистите всич-
ки видове повърхности: гранит, ламинат, 
паркет и кожени настилки и т.н.  

950
лв

ПРОМО цена:

2414420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

5190
лв

ПРОМО цена:

2414320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1300
лв

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

код 
БЕЗСтара цена: 

6490
лв

ЕКО МОП

8940
лв

ПРОМО цена:

2001440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Универсален ултразвуков 
активатор
“VOLCANO EXPERT - M”
Предназначен за обработка на: вода, водни 
разтвори, течни хранителни продукти (мляко 
и плодови сокове) с цел дезинфекция и 
удължаване срока на съхранение. Алкохолни 
напитки с цел подобряване на вкусовите 
качества, удължаване на срока на съхранение 
и намаляване на вредни примеси. 

Стара цена: 

14900
лв

30

3235
лв

ПРОМО цена:

2080540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2155
лв

Wellos Абсорбатор 
на неприятни 
миризми Ананас

Сложете край на досадния проблем с 
преждевременно развалените продукти 
и елиминирайте неприятните миризми 
от вашия хладилник: изработен изцяло от 
екологични материали, антибактериален, 
без наличие на химически компоненти, 
гарантирано предпазва храните от 
разваляне като ги поддържа свежи, 
абсорбира излишната влага. 

Стара цена: 

5390
лв



   

СИЛАТА НА ВОДАТА!

ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА 
СРЕДА  У ДОМА!

Нюансите на цветовете 
са примерни.

1 - бял

Изберете цвят:

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 - черно
7 - мента
8 - светло сиво

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

Суперактивна и удобна за вътрешна и външна употреба!
Dr.Silver - сребърна вода - 75 мл спрей

Сменяем филтриращ елемент  
Unimax AquaMag Mg2+ (за Кана Astra)

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

Филтрите пречистват:

Ново поколение филтриращи елементи, които не само 
пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий.

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

1280
лв

ПРОМО цена:

2300420код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

Стара цена: 

1600
лв

1030
лв

ПРОМО цена:

2300220код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Стара цена: 

1290
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, препаз-
ващо повърхността от 
нараняване. Произведени от 
екологични материали. 
Без съдържание на ВРА 
(бисфенол А).

2095
лв

ПРОМО цена:

208_ _40код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

3490
лв

Изключително здрави и удобни 
за рязане. С гъвкав дизайн за 

кухненска дъска за рязане

01

02

4195
лв

ПРОМО цена:

2002630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Уникалната сила на сребърните йони:
• най-широкоспектърният продукт за унищожаване 
на патогенна микрофлора - ефективен срещу повече 
от 650 вида бактерии, гъбички и вируси;
• повишават имунитета и кондицията;
• премахват проблемите в стомашно-чревния тракт;
• подпомагат организма при простуда, грип, ангини и 
възпалителни процеси;

Уред за 
получаване на 
сребърна вода 
Dr.Silver MINI

Стара цена: 

5990
лв

•  повече от 10000 литра 
сребърна вода с питейна 
концентрация;
•  сменяем сребърен електрод (проба 1000);
•  електронен контрол;
•  захранване - батерия ААА - 1 бр.

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.
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2002830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 555

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

235
лв

За 1 брой 
-30% 20028002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-50%

• подобряват 
състоянието при 
кожни проблеми 
и изгаряния.
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За контакти:
GM 04/23

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

Промоционалните предложения важат от 13.03. до 09.04.2023 или до изчерпване на количествата! 
Посочените към някои продукти данни за Опаковка за Х дни отчитат минималния дневен прием за даден продукт.

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.
- Комплект от 12 части.

Цвят 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!

Стара цена: 

21990
лв 12990

лв

ПРОМО цена:

2020041код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

9000
лв

 - 41% 

Бутилка за водородна вода VOLCANO

13520
лв

ПРОМО цена:

2014020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

Най-здравословната вода с изключително висока антиоксидантна активност. 
Без промяна на вкуса, цвета и мириса на водата. Приемайте няколко пъти дневно                                                   

или като алтернатива на водата, която пиете през целия ден.

Научното изучаване на ползите от водородната вода започва в началото на 21 век. От тогава до днес са 
проведени почти 1000 проучвания и са публикувани над 1500 научни статии, в които са отразени терапевтични 
ефекти при повече от 170 патологии, без да са установени никакви токсични или отрицателни ефекти при 
продължителен прием или високи дози. 

Водородната вода:
• Супер антиоксидант с избирателна активност и възможност да 
прониква през клетъчните мембрани и кръвно-мозъчната бариера.
• Най-ефективната борба с разрушителния кислород в организма.
• Противодейства на възпалителните процеси в организма и 
формирането на цитокинови бури.
• Регулира нивата на артериалното налягане и кръвната захар.
• Подобрява кръвообращението и еластичността на съдовете.
• Подпомага организма при метаболитен синдром.
• Алкализира организма.
• Стимулира очистването и детоксикацията.
• Подпомага функциите на белите дробове.
• Подобрява състоянието при алергии.
• Подобрява състоянието при проблеми със ставите и костите.
• Предотвратява загубата на костна маса.
• Усилва енергообмена.
•  Подобрява постиженията при спорт и фитнес
• Минимизира вероятността от срив на имунитета.
• Забавя процесите на стареене.

• Стъклен корпус, обем  340 мл.
• Електроди – платинено-титаниеви (Pt/Ti).
• ORP (окислително-редукционен потенциал): 
(-350 ÷ -550 mV).
• Концентрация на молекулен водород: 1200-
1600 ppb.
• Работен цикъл: 3 мин.
• Автономно захранване/батерия.
• Със специална SPE/PEM мембрана за 
отвеждане на отделян озон.
• Важно: батерията се зарежда чрез USB кабел 
през лаптоп или компютър. При желание може 
да се закупи адаптер/код 20199, цена 3,99 лв.

Смята се, че антиоксидантният капацитет 
на 1,5 л водородна вода 

се равнява на приема на:

Водородната вода е вода, обогатена с молекулен водород(Н2) - най-малката молекула във Вселената. Тя има висока липидна разтворимост, което 
позволява проникването през клетъчните мембрани, митохондриите, нервните клетки и почти всички части на човешкото тяло, в резултат на което 
ефективно реализира своята изключително висока антиоксидантна активност. Обогатената с водород вода подобрява кръвообращението, подпомага 
детоксикацията, ревитализира клетките, тонизира организма, подобрява качеството на кожата, забавя процесите на стареене. 

40 моркова5-6 ябълки

700 банана 4 тикви

45 марули
45 зелки

Научното изучаване на ползите от водородната вода започва в началото на 21 век. От тогава до днес са Научното изучаване на ползите от водородната вода започва в началото на 21 век. От тогава до днес са 

•  Подобрява постиженията при спорт и фитнес
• Минимизира вероятността от срив на имунитета.
• Забавя процесите на стареене.45 марули

Научното изучаване на ползите от водородната вода започва в началото на 21 век. От тогава до днес са 

Водородната вода е изключително полезна за всеки, 
но особено препоръчителна за хора:
• С динамичен и стресов начин на живот.
• В напреднала възраст.
• С хронични заболявания от различен характер.
• Възстановяващи се след боледуване.
• Работещи и живеещи в нездравословна среда.
• Злоупотребяващи с цигари, алкохол, вредни храни.
•Активни спортисти.
•За всеки, който държи на здравословния начин на 
живот и сигурната профилактика.

Стара цена: 

16900
лв

ЗА ДА СА ЗДРАВОСЛОВНИ ВОДАТА И ХРАНАТА!


