
 

ТОП ПРОДУКТИ + 
НЕВЕРОЯТНИ ОТСТЪПКИ + 

ФАНТАСТИЧНИ  ПОДАРЪЦИ

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

ЗДРАВОСЛОВЕН БАЛАНС!
за периода 25.04.2021 - 24.05.2021

Купете продукти на промоцио-
нални цени от настоящата 
брошура по Код 1 или от 

всички продукти на Equilibra от        
Каталог 2020/2021 и за всяка 
отделна поръчка за поне ...

19,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 1 продукт с до 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

34,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 2 продукта с до 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

 49,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 3 продукта с до 50% 
отстъпка от маркираните със 

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

ИЗБЕРИ СИ
 ФАНТАСТИЧЕН ПОДАРЪК

за всеки 24.90 лв в една поръчка!
 Подхранващ 

лосион за 
тяло с шеа 

100 мл

3
 Детоксикиращ 

душ-гел 
с активен 

въглен 100 мл

2
 

1
Защитен 

шампоан за 
коса с арганово 

масло 100 мл
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Организатор на Кампанията: „Грийн Мастър Груп“ ООД, София, ул „Пиротска“№151, тел 02/8022641, www.green-master.eu
Период на кампанията: 25.04.2021 - 24.05.2021 г.
Условия на кампанията: 

Eqilibra e абсолютен лидер в разпространението на масовия италиански пазар на хранителни добавки и натурална козметика, както по 
отношение на обема, така и по отношение на стойността на продажбите. 30-годишен опит и етично поведение на пазара на хранителни 
добавки и натурална козметика, която е с високо съдържание на алое вера. Продуктите са произведени така, че да имат най-добра 
поносимост на формулите, с натурални съставки на растителна основа, без съдържание на SLS, SLES и парабени, а ароматизирането им е 
без алергени. Всички продукти са дерматологично тествани! 

Думата Equilibra означава поддържане на баланса, тъй като мисията на компанията е да допринесе по етичен начин за поддържането на 
здравословен начин на живот на всеки. Equilibra е италианска семейна компания, основана от инж. Франко Бианко през 1987г. Централата 
и производстводството на фирмата са в гр. Торино, северо-западна Италия.
Equilibra - продуктов асортимент

Equilibra - поддържане на баланса

Equilibra & Green Master 
Дългогодишно ползотворно партньорство!

Всеки клиент има право да закупи неограничен брой от предложените в настоящата брошура продукти по ценовото предложение, 
обявено в горната част на карето, в което е представен съответният продукт с КОД 1.
За всеки 24,90 лв. в една поръчка на продукти от настоящата брошура и/или други продукти на Equilibra от Каталог Green Master, 
всеки клиент избира 1 (един) подарък от изброените по-долу. В сумата от 24,90 лв. УЧАСТВАТ всички закупени продукти на 
Equilibra, включително и тези по КОД 2.
Изберете Вашия подарък от следните: 1. Защитен шампоан за коса с арганово масло 100 мл (код: 92118) или 
2.Детоксикиращ душ-гел с активен въглен 100 мл (код: 92134) или 3.Подхранващ лосион за тяло с шеа 100 мл                          
(код: 92133).
За всяка отделна поръчка над 19,90/34,90/49,90 лв. на закупени продукти по КОД 1 от настоящата брошура и/или други 
продукти на Equilibra от Каталог Green Master, може да закупите съответно 1/2/3 продукта с 50% намаление по КОД 2.  Продуктите 
по КОД 2 се купуват едновременно с поръчката. 
Продуктите, заявени с  КОД 2  НЕ УЧАСТВАТ в сумата даваща право на покупка на друг/и продукт/и с КОД 2. 
При избор на подарък (за всеки 24,90 лв.), той се заявява и получава заедно с поръчката.
Промоционалните предложения важат в указания период или до изчерпване на количествата. В периода на кампанията е възможно 
изчерпване на някои от подаръците и/или замяната им с други.
Пълните условия на кампанията вижте в сайта: www.green-master.eu

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
ЗДРАВОСЛОВЕН БАЛАНС

за периода 25.04.2021-24.05.2021
ТОП ПРОДУКТИ + НЕВЕРОЯТНИ ОТСТЪПКИ + ФАНТАСТИЧНИ  ПОДАРЪЦИ

1 Защитен шампоан 
за коса с арганово 

масло 100 мл  92118код:

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

98% 
натурални 
съставки

Детоксикиращ душ-гел 
с активен въглен 100 мл

Нежен детоксикиращ гел, 
идеален за почистване на кожата. 
Активният въглен, естествено 
премахва замърсяванията и 
токсините, като придава чистота 
и свежест. С бадемово масло 
и екстракт от лимонов сок. С 
повърхностноактивните вещества 
от растителен произход. 
Не съдържа: SLS, SLES, парабени. 
Деликатно ароматизиран, без 
алергени. Дерматологично тестван. 

2
 92134код:

98% 
натурални 
съставки

Подхранващ лосион за 
тяло с шеа 100 мл

Интензивно подхранващ и 
омекотяващ лосион с високо 
съдържание на чисто масло от 
шеа. Дерматологично тестван. 
Не омазнява. 
Не съдържа парабени, 
силикони, парафинни масла, 
PEG, алкохол. Деликатно 
ароматизиран, без алергени.

97% 
натурални 
съставки

3
 92133код:



  

 

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

Желязо с Витамин С
и фолиева киселина 
60 капсули

1395
лв

ПРОМО цена:

3021330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

За здрава имунна 
система 

и енергия!

 

1650
лв

ПРОМО цена:

3025940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1100
лв

понижен имунитет; обща и 
хронична умора; напрежение; 
витаминен дефицит; възстано-
вяване след боледуване и прием 
на лекарства; за добро зрение, 
жизненост, енергичност и 
работоспособност; за добра кожа 
и коса. 

Мултивитамини 
и минерали
40 таблетки

Equilibra препоръчва при:Стара цена: 

2750
лв

 

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

Калий и Магнезий  
20 сашета 1860

лв

ПРОМО цена:

3024040 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1240
лв

Стара цена: 

3100
лв

Имунозащита - ехинацея 
+  витамин  С - 20 таблетки

намален имунитет; вирусни инфекции; възпа-
лителни заболявания на дихателните пътища;  
защита от оксидантен стрес.

Equilibra препоръчва при: 

Прием: 1 таблетка дневно.

За добър имунитет!
835

лв

ПРОМО цена:

3029140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
лв

Стара цена: 

1390
лв
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1290
лв

ПРОМО цена:

3026340 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
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 капсули

Стара цена: 

2150
лв

 

1190
лв

ПРОМО цена:

3024120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

3024150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

745
лв

ПРОМО цена:

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

Магнезий 
+ В комплекс 
30 таблетки 

Стара цена: 

1490
лв

избери си 
подарък

виж стр.2

https://bit.ly/3mogGBg
https://bit.ly/3mlWDn1
https://bit.ly/2PBQQNV
https://bit.ly/31Mpw27
https://bit.ly/39Idrj0
https://bit.ly/3fQxI9C


 

Най-доброто 
от природата 
за здравето 

на всички системи!

Стара цена: 

4600
лв

Чист екстра сок 
от Алое Вера 

1000 мл

 

1715
лв

ПРОМО цена:

3024430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

735
лв

3024450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1225
лв

ПРОМО цена:

Спрей с прополис, 20 мл
Стара цена: 

2450
лв

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

 

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. 
Съдържа пчелен мед, пчелно млечице, 
витамини В5 и В6.

Пчелно млечице плюс 
10 флакона х 15 мл 2070

лв

ПРОМО цена:

3027540 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

3450
лв

 

Equilibra препоръчва при:
• срив на имунната система;
• алергични заболявания;
• екземи, дерматити, акне; 
проблемна кожа;
• херпес симплекс;
• туморни заболявания;
• стомашни проблеми;
• диабет;

Алоето предлага богат коктейл 
от хранителни вещества, чието 
комбинирано действие и баланс имат 

3024750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2300
лв

ПРОМО цена:

3220
лв

ПРОМО цена:

3024730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

• атеросклероза;
• отпадналост;
• повишен холестерол;
• рани, контузии, болки в мускули и сухожилия;
• възпаления на дихателните пътища;
• болки и шум в ушите;
• хемороиди; 
• бактериални и вирусни инфекции.

изключително мощен ефект - комбинация от над 75 съставки с изключително широко 
приложение за подобряване и възстановяване на човешкото здраве.

 

Equilibra препоръчва при: доброкачествена 
хиперплазия на простатата; простатит, аденома; 
често, затруднено и непълно уриниране; възпали-
телни процеси в уринарния тракт;  нарушени 
сексуални функции.

Топ простата - 40 капсули
2515

лв

ПРОМО цена:

3021230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

  

Equilibra препоръчва при: 
тежки физически и умствени натоварва-
ния; стрес от различен характер, 
тревожност; промяна в средата на живот; 
следоперативно възстановяване; намален 
имунитет; сексуална дисфункция; хронична 
умора. 

Жен-шен плюс - 60 капсули
1195

лв

ПРОМО цена:

3023140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Стара цена: 

1990
лв

4
3021250код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

3590
лв

избери си 
подарък

виж стр.2
Съдържа: прополис, екстракт от лечебна мъдрица, алое вера, 
етерични масла от евкалипт, мента, сладък и горчив портокал.
Иновативна формула с мощно противовъзпалително, противо-
вирусно и антибактериално действие. Нормализира и успокоява 
лигавиците, повишава имунитета. Спрей-формата е лесна за 
употреба и дава бърз и траен резултат, подобрява дъха.

Съдържа: сух екстракт от жен-шен и 
витамин В6.

Съдържа: масло от тиквени семки, сао-палмето, 
червена боровинка, витамин Е, цинк

https://bit.ly/3dJDnM6
https://bit.ly/3sR8WtR
https://bit.ly/3rLiGo4
https://bit.ly/3sQaDaQ
https://bit.ly/39ICDFL


Природни продукти 
за здрави сърдечно-

съдова и нервна 
системи!

 

1600
лв

ПРОМО цена:

3021430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Equilibra препоръчва при: 
превенция на сърдечносъдови заболява-
ния; хипертония; повишен холестерол; 
атеросклероза; сърдечни неврози, аритмия; 
риск от тромбоза, инфаркт, инсулт; вирусни 
заболявания.
Съдържа: 
масло от чесън, маслен екстракт от глог, масло 
от кардамон.

Чесън и глог 
32 желатинови капсули

 

2095
лв

ПРОМО цена:

3021630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3021650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Equilibra препоръчва при:
повишени нива на холестерола и тригли-
церидите; нарушена мастна обмяна; 
атеросклероза; нарушения в сърдечно-
съдовата система и кръвообращението; 
хипертония. 

Холест ОК, 30 капсули

Стара цена: 

2990
лв

Всяка таблетка съдържа екстракт от червен 
ферментирал ориз (източник на монаколин К).

Стара цена: 

2290
лв

 

Equilibra препоръчва при: 
проблеми със заспиването; 
нарушения на съня; 
недоспиване; 
психическо натоварване; 
стрес. 

Мелатонин,
75 таблетки 1470

лв

ПРОМО цена:

3023730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

630
лв

Стара цена: 

2100
лв

 

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

РЕЛАКС Ден и Нощ 
50 таблетки 1575

лв

ПРОМО цена:

3023830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

2250
лв

 

Equilibra препоръчва при:  
нарушен сън; стрес; трудно заспиване; 
напрегнатост; неврози.

Релаксиращ чай 
15 филтър пакетчета
 2 броя

броя 
на цената 

на един2 

1150
лв

ПРОМО цена:

30272002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Стара цена: 

2300
лв

Съдържа: цветове и листа от лайм, 
цветове и листа от глог, кора от сладък 
портокал, листа от пасифлора и корен 
от валериана.

 

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 капсули 2310

лв

ПРОМО цена:

3025730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3300
лв

Съдържа:
черна боровинка, цинк, витамин А.

5

избери си 
подарък

виж стр.2

Съдържа: екстракти от пасифлора, 
лайка, валериана, глог, лавандула, 
калифорнийски мак.

https://bit.ly/3sMn5bH
https://bit.ly/31MZVWJ
https://bit.ly/3dt6R0w
https://bit.ly/3sSGA2q
https://bit.ly/2Q6SUxf
https://bit.ly/3mokEtE


 

Equilibra препоръчва при: 
лениви черва; запек; затруднено 
храносмилане; затруднен хранителен 
транзит; преяждане. 
Съдържа сена, американски и елшовиден 
зърнастец, ревен, алое, слива, канела, 
карамфил, върбинка.

Ежедневна регулация  
50 таблетки 1045

лв

ПРОМО цена:

3022630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

3022650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

745
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1490
лв

 

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

13 билки с фибри  
100 таблетки 2370

лв

ПРОМО цена:

3022840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1580
лв

Стара цена: 

3950
лв

 

Equilibra препоръчва при: 
проблеми в стомашно-чревния тракт; 
стомашно-чревни разстройства; 
лениви черва; нарушена перистал-
тика; метеоризъм; запек; де-
токсикация на дебелото черво; 
отслабване; регулиране на нивата на 
лошия холестерол.

Псилиум фибри 
20 сашета 1430

лв

ПРОМО цена:

3023020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Стара цена: 

1790
лв

 Чай  диджестив 
15 филтър пакетчета 
2 броя

Equilibra препоръчва този  ефективен 
и натурален чай за подпомагане 
функцията на храносмилателната 
система. При болки и газове. 
Съдържа: див копър, корен от сладник, 
семена от зелен анасон, ментови листа, 
кора от сладък портокал и цветове от 
лайка.

броя 
на цената 

на един2 

1150
лв

ПРОМО цена:

30271002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Стара цена: 

2300
лв

 Детокс 4 действия 
500 мл

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. 

1735
лв

ПРОМО цена:

3029440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Стара цена: 

2890
лв

Нежна грижа 
за храносмилателната 

система!

 

Equilibra препоръчва при: проблеми 
в дейността на черния дроб и жлъчката; 
детоксикация на организма; нарушен 
липиден баланс; повишен холестерол; 
проблеми в храносмилателната система. 
Съдържа: бял трън, артишок, холин, 
розмарин, алое вера.

Бял трън + Артишок 
30 таблетки 1840

лв

ПРОМО цена:

3026520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3026550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1150
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2300
лв
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https://bit.ly/3fEKLuV
https://bit.ly/2PASfo3
https://bit.ly/39VI6cq
https://bit.ly/3urCu1B
https://bit.ly/31WSdcN
https://bit.ly/31OwdRm


 

Комбиниран продукт, насочен към ефективна детоксикация 
на организма и подпомагане функцията на черния дроб и 
отделителната система. Спомага за извеждане на токсините 
и излишните течности от тялото. Подобрява работата на 
бъбреците и подпомага черния дроб и жлъчката.
Съдържа: течен екстракт от: аспержи, репей, болдо, 
артишок, куркума, глухарче; екстракт от бял трън и от касис. 
Дневен прием: 50 мл разтворени в 1-1,5 л вода.

Фаст Дрена,
500 мл

 
Дрен ананас, 
14 сашета

Екстрактът от ананас допринася за извеждане 
на излишните течности от тялото и подпомага 
при „синдром на тежки крака“. Повишава 
микроциркулацията в проблемните зони 
и спомага за намаляване на целулита. 
Екстрактът от гарциния камбоджа подобрява 
метаболизма на липи-дите, контролира 
чувството за глад и поддържа нормално 
телесно тегло.
Съдържа ананас (екстракт и прах/броме-
лаин), екстракт от гарциния камбоджа.

Отлична грижа 
за добрата 

форма!

 

1800
лв

ПРОМО цена:

30210002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1800
лв

Зелен чай 
40 таблетки - 2 броя

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: 

3600
лв

броя 
на цената 

на един2 

1200
лв

ПРОМО цена:

3079150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1200
лв

Стара цена: 

2400
лв

 Луз уейт, 60 капсули

Equilibra препоръчва при: 
хора контролиращи теглото си; изгаряне 
на телесните мазнини; за намаляване на 
апетита; детоксикация на организма.

За бързо и трайно отслабване 
с доказана ефективност!

1495
лв

ПРОМО цена:

3027840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

Стара цена: 

2400
лв

Съдържа: 
Глюкоманан - екстракт от корени на 
Amorphophallus konjac (глюкоманан), 
екстракт от кафяви водорасли.
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 Водорасли 
за отслабване 
75 таблетки

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

1600
лв

ПРОМО цена:

3021830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

3021850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1145
лв

ПРОМО цена:

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

 

Equilibra препоръчва за: контрол на 
теглото и апетита; намаляване натрупването 
на мазнини; ефективно подпомага за 
изхвърлянето на токсини и шлаки от 
организма; при повишени кръвно, холестерол 
и  кръвна захар; чернодробни проблеми.

Хитозан 1000 
40 капсули 1955

лв

ПРОМО цена:

3022030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

3022050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1395
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2790
лв

1675
лв

ПРОМО цена:

3079330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

3079350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2390
лвизбери си 

подарък
виж стр.2

Стара цена: 

2290
лв

https://bit.ly/3rQCTJk
https://bit.ly/3ul9pEY
https://bit.ly/2RgCGCw
https://bit.ly/3mmWhw5
https://bit.ly/3rOLEna
https://bit.ly/3rRybLp


Красотата отвън 
идва първо 

с грижа отвътре!

 

Специална формула на Equilibra за 
здрава и перфектна кожа. Подкрепя 
съединителната тъкан и нормалната 
пигментация. Защитава от 
оксидантен стрес, забавя процесите 
на стареене. Поддържа естествения 
скелет и хидратация на кожата, 
подпомага заглаждането на бръчки.

Колаген бюти  
10 сашета

Съдържа: Verisol B (патентован 
хидролизиран колаген), ниацин, 
цинк, мед, биотин.

1915
лв

ПРОМО цена:

3028640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

Стара цена: 

3190
лв

 
Масло от морков 
32 капсули

Всяка капсула съдържа: масло от морков 
- 826 mg; витамин А - 400 µg; мед – 0,5 mg. 2 
х 1 капс. дневно.
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.

1375
лв

ПРОМО цена:

3022440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

915
лв

Стара цена: 

2290
лв

 Бирена мая -150 г 
375 таблетки

Equilibra препоръчва при:
недостиг на всички витамини от група В 
и витамините А, С и Е; недостиг на ценни 
аминокиселини, минерали и микроелементи; 
подобряване на редица кожни проблеми - 
акне, екземи, себорея; за гладка и еластична 
кожа; за блестяща и мека коса.
Всяка таблетка съдържа: 
100% бирена мая - 400 mg.

1615
лв

ПРОМО цена:

3022340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Стара цена: 

2690
лв

 

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 3600

лв

ПРОМО цена:

3023640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

Стара цена: 

6000
лв

 Агаве Био сироп
350 мл

Идеален подсладител за топли и 
горещи напитки. 
Подходящ за торти и сладкиши.
Безвреден и с приятен вкус.
100% усвояване от организма.
С нисък гликемичен индекс. Без ГМО.

100% природен подсладител!
Само 12 ккал в 1 доза (1ч.л.)!

Получен от сърцевината на органично 
мексиканско агаве.

1160
лв

ПРОМО цена:

3029020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

Стара цена: 

1450
лв

 

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

Уринеле 
12 сашета

Equilibra препоръчва при: 

1615
лв

ПРОМО цена:

3024940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Стара цена: 

2690
лв
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https://bit.ly/3dycZ81
https://bit.ly/3fHu028
https://bit.ly/3fFJYtx
https://bit.ly/3mlhruB
https://bit.ly/3umwEhV
https://bit.ly/3dEneYg
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Детоксикиране на кожата чрез 
свойствата на активния въглен.  
Козметична серия със силен детокс 
ефект на основата на натурален 
активен въглен. Комбинацията с 
високо съдържание на алое вера 
(20%) подпомага за хидратиране, 
успокояване и регенериране на кожата. 

Най-добрата
детоксикация и грижа 

за косата и кожата!

Детоксикиращ 
шампоан с активен 
въглен 250 мл

98% 
натурални 
съставки

Нежно почиства косата и скалпа от замърсяване 
и излишък от себум. Активният въглен 
естествено абсорбира замърсяванията, 
придавайки лекота и свежест. Алое вера (20%)
защитава и овлажнява косъма и балансира 
скалпа на косата. С повърхностноактивни 
вещества от растителен произход. С екстракт от 
лимонов сок - с освежаващо действие.

1185
лв

ПРОМО цена:

9213030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Стара цена: 

1690
лв

Не съдържа: SLS, SLES, 
парабени, парафинни 

масла. Деликатно 
ароматизиран, без 
алергени. Дерма-

тологично тестван. 

Детоксикиращ 
балсам с активен 
въглен 200 мл

98% 
натурални 
съставки

Нежно подхранва и разплита косата, благо-
дарение на действието на естествените съставки. 
Активният въглен естествено абсорбира замър-
сяванията, придавайки лекота и свежест. Алое 
вера(20%) хидратира, леко разплита косата, 
благоприятствайки разресването, оставяйки 
косата мека и блестяща.  С екстракт от лимонов 
сок. С повърхностноактивни вещества от расти-
телен произход. 

1185
лв

ПРОМО цена:

9212930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Стара цена: 

1690
лв Не съдържа: SLS, SLES, 

парабени, парафинни 
масла, алкохол, силикони, 

оцветители.  Деликатно 
ароматизиран, без 
алергени. Дерма-

тологично тестван. 

Детоксикиращ 
комплект за коса

2 продукта: 
шампоан и
балсам

 -50% 
за комплекта

1690
лв

ПРОМО цена:

921292код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1690
лв

Стара цена: 

3380
лв

Детоксикиращ крем 
за лице с активен 
въглен - 75 мл

С мека и копринена текстура,  абсорбира се 
перфектно, без омазняване. Активният въглен 
естествено абсорбира нечистотиите, като помага 
за регулиране на омазняването на кожата, 
придавайки й лекота и свежест. С алое вера 
(20%). 

98% 
натурални 
съставки

2235
лв

ПРОМО цена:

9212830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

Не съдържа: парабени, 
парафинни масла, 

силикони, алкохол, PEG. 

Почиства и детоксикира кожата на лицето 
в дълбочина, елиминирайки токсините и 
замърсяванията. С алое вера (68%). 

Детоксикираща маска 
с активен въглен 
Peel-off - 100 мл

83% 
натурални 
съставки

68% 
алое вера

2025
лв

ПРОМО цена:

9212730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Стара цена: 

2890
лв

Не съдържа: парабени, 
парафинни масла, 

силикони, алкохол, PEG. 

2 продукта: 
крем и 
маска

 -50% 
за комплекта

3040
лв

ПРОМО цена:

9212728код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3040
лв

Стара цена: 

6080
лв

Детоксикиращ 
комплект за лице
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https://bit.ly/3rZ6oZr
https://bit.ly/3s07PXw
https://bit.ly/3mq4obi
https://bit.ly/3dAKoPh
https://bit.ly/3cVMqKO
https://bit.ly/2OvLOSM


 

1045
лв

ПРОМО цена:

9205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

 

990
лв

ПРОМО цена:

9200440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Хидратиращ душ гел 
с алое вера - 250 мл

Специална формула за гладка и хиратирана 
кожа с 20% алое вера и соли от Мъртво море! 
Деликатен душ гел с кремообразна формула, 
идеален за употреба от цялото семейство. 
Не съдържа: парабени, SLES и SLS. 
Деликатно парфюмиран, без алергени. 

С „интелигентна“ естествена молекула, която 
прекъсва веригата на потта и предотвратява 
образуването на неприятна миризма. 
Успокояващите свойства на алоето правят 
продукта нежен освежител за мъже и жени. 

Алое вера Део Стик 
50 мл

Не оставя петна по дрехите!

 Подхранващ шампоан 
с масло от шеа - 250 мл 1115

лв

ПРОМО цена:

9208930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

За деликатно почистване на суха коса. С 98% 
натурални съставки. Съдържа масла от шеа и 
ленено семе, екстракт от листа на орех. Маслото 
от шеа подхранва и защитава космените фоликули 
и скалпа. Повърхностно активните вещества от 
растителен произход нежно почистват, без да 
изсушават, оставяйки косата мека и блестяща. 
Екстрактът от орехови листа поддържа косата 
здрава и блестяща. Не съдържа минерални 
масла, парабени, SLS, SLES, добавена сол. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. Клинично тестван. 
Начин на употреба: Нанася се върху мокра коса, 
след което се отмива. 

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1590
лв

 Подхранващ балсам 
с масло от шеа - 200 мл 1115

лв

ПРОМО цена:

9209030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Идеален за подхранване и изглаждане на суха 
коса. С 98% натурални съставки. Съдържа масла от 
шеа и ленено семе, екстракт от листа на орех. Маслото 
от шеа подхранва и защитава космените фоликули 
и скалпа. Повърхностно активните вещества от 
растителен произход помагат на косата да е лесна за 
разресване, оставяйки я мека и блестяща. Екстрактът 
от орехови листа поддържа косата здрава и блестяща. 
Не съдържа минерални масла, парабени, 
PEG, алкохол, силикони, оцветители. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. Клинично тестван. 
Начин на употреба: Нанася се върху мокра коса, след 
което се отмива.

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1590
лв

 Подхранващ душ-гел с 
масло от шеа - 250 мл 1115

лв

ПРОМО цена:

9205430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Душ-гелът е с високо съдържание на масло.  
Подходящ са за употреба от цялото семейство. 
Формулата му съдържа тенсиоактиви от расти-
телен произход за нежно почистване дори и на 
чувствителна кожа. 
Не съдържа SLES, SLS, и парабени. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. Дерматологично 
тестван. 

Стара цена: 

1590
лв

Стара цена: 

1650
лв

Стара цена: 

1490
лв

9205250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

745
лв

ПРОМО цена:

10

избери си 
подарък
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Нежна грижа 
за косата
и тялото!

 
Комплект 
с масло от шеа

3 продукта: 
шампоан
балсам
душ-гел

 -50% 
за комплекта

2385
лв

ПРОМО цена:

920893код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2385
лв

Стара цена: 

4770
лв

https://bit.ly/3uBrPBh
https://bit.ly/3dKxHBx
https://bit.ly/2Q3Rq7g
https://bit.ly/39P47Kb
https://bit.ly/3mstFBM
https://bit.ly/3wDDe5x


 

1050
лв

ПРОМО цена:

9202740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Стара цена: 

1750
лв

 Хидратиращ шампоан за 
коса с алое вера - 250 мл 1115

лв

ПРОМО цена:

9210330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Хидратиращият шампоан, идеален за всички типове 
коса, нежно почиства косите на цялото семейство. С 98% 
натурални съставки: високо съдържание на алое вера (20%) 
- защитава и овлажнява космените фоликули и регенерира 
скалпа; екстракт от листа на коприва - стимулира растежа 
на здрава коса; пшеничен протеин - придава плътност на 
косъма; тенсиоактиви от растителен произход - нежно 
почистват, без да изсушават, оставяйки косата мека и 
блестяща; ленено масло - подхранва и подсилва; растителен 
глицерин - омекотява. Не съдържа минерални масла, 
парабени, SLS, SLES, PEG, алкохол, силикони, оцветители, 
добавена сол. Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Клинично тестван. 

с 20% 
алое вера

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1590
лв

 Хидратиращ балсам за 
коса с алое вера 200 мл 1115

лв

ПРОМО цена:

9210430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Хидратиращият балсам е идеален за всеки тип коса. 
С 98% натурални съставки: високо съдържание на алое 
вера (20%) - защитава и овлажнява космените фоликули 
и регенерира скалпа; екстракт от листа на коприва – 
стимулира растежа на здрава коса; подхранващи агенти 
от растителен произход – изглаждат косата, правят 
я лесна за разресване, оставяйки я мека и блестяща; 
ленено масло – подхранва и подсилва; растителен 
глицерин - омекотява. Не съдържа минерални 
масла, парабени, PEG, алкохол, силикони, оцветители. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. Клинично 
тестван. Начин на употреба: Нанася се върху мокра 
коса, след което се отмива. 

с 20% 
алое вера

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1590
лв

 Хидратираща маска за 
коса с алое вера - 200 мл 1500

лв

ПРОМО цена:

9210530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Идеална за всеки тип коса. С 98% 
натурални съставки: високо съдържание 
на алое вера (20%) - защитава и овлажнява 
космените фоликули и регенерира скалпа; 
екстракт от листа на коприва – стимулира 
растежа на здрава коса; подхранващи 

с 20% 
алое вера

98% 
натурални 
съставки

агенти от растителен произход – изглаждат косата, правят я лесна за разресване, 
оставяйки я мека и блестяща; ленено масло – подхранва и подсилва; растителен 
глицерин - омекотява. Не съдържа минерални масла, парабени, PEG, алкохол, 
силикони, оцветители. Деликатно ароматизиранa, без алергени. Клинично тестванa. 
Начин на употреба: Нанася се върху мокра коса, оставя се за 5 минути, след което 
се отмива. 

Стара цена: 

2150
лв

Хидратираща грижа 
за косата с алое!

 Комплект 
за коса с алое

3 продукта: 
шампоан
балсам
маска

2665
лв

ПРОМО цена:

921033код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2665
лв

Стара цена: 

5330
лв98% 

натурални 
съставки

с 20% 
алое вера

 -50% 
за комплекта

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 - 250 мл

Активни съставки: алое вера, арганово масло, хидролизиран 
кератин, хидролизиран пшеничен протеин, меланинов комплекс 
и слънчев филтър. 
Не съдържа: парабени, изкуствени оцветители, SLES и SLS. 
Деликатно парфюмиран, без алергени. Клинично тестван. 11

избери си 
подарък
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https://bit.ly/39PXlE0
https://bit.ly/2PBpTdv
https://bit.ly/3msrDSa
https://bit.ly/3fQ8jwX
https://bit.ly/3rTkNWZ


 

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

Капсули с хиалуронова 
киселина за лице, 28 бр.

 

930
лв

ПРОМО цена:

9200840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Хидратиращо почиства-
що 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: 

1550
лв

 

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

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

лв

ПРОМО цена:

92101230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

Стара цена: 

900
лв

 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.

2370
лв

ПРОМО цена:

9201340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1580
лв

Стара цена: 

3950
лв

 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

Запазете младостта 
и красотата на 

кожата с помощта 
на алое вера!

 Анти-ейдж 
комплект 
с алое вера

2 продукта: 
крем
серум

 -50% 
за комплекта

3770
лв

ПРОМО цена:

9201316код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3770
лв

Стара цена: 

7540
лв

3495
лв

ПРОМО цена:

9204930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1495
лв

Стара цена: 

4990
лв

9204950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2495
лв

ПРОМО цена:

12
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подарък
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https://bit.ly/2Pu4h2G
https://bit.ly/2Q4woVM
https://bit.ly/3ufQ5Jg
https://bit.ly/3fVmelB
https://bit.ly/31QWnD3
https://bit.ly/3cZpBGb


 

Световен хит! Първа помощ при множество 
кожни проблеми! Мултиактивен гел с 98% 
алое вера. Получен чрез студено пресоване на 
листата му. Съдържа 98% сок от алое. 

Алое вера Дермо-гел 
мини - 75 мл

 
Мултиактивно 
дермо масло - 100 мл

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

С 99% натурални съставки!

 
Интимен гел 
с алое вера - 200 мл

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

 Антицелулитен 
крио-гел 
с алое вера
200 мл

С леден ефект! Подобрява видимо 
портокаловата кожа! С 20% студено 
обработено алое вера, кофеин, 
карнитин, какао, азиатска центела 
и боровинка! Свеж гел, който се 
абсорбира бързо и без масаж. Използва 
свойствата на студа, като подпомага 
периферното кръвообращение и се бори 
със задържането на вода. Използван 
редовно, подобрява видимо вида на 
кожата, с вид на портокалова кора, 
и придава тонус и компактност на 
тъканите. 

1015
лв

ПРОМО цена:

9207640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

1690
лв

Не съдържа: парафинни масла, парабени, 
ароматизатори. Не съдържа алкохол. 
Ценен съюзник на кожата на цялото семейство 
с възстановително и успокояващо действие. 
Дава бързо облекчение във всички случаи на 
дисбаланс и дискомфорт. 

99% 
натурални 
съставки

2070
лв

ПРОМО цена:

9205340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

3450
лв

Перфектна грижа 
за цялото тяло!

990
лв

ПРОМО цена:

9200540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

1650
лв

 

535
лв

ПРОМО цена:

9209640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Деликатни интимни 
кърпички с алое вера 
12 броя

Интимните кърпички съдържат алое вера, 
млечна киселина и невен. Произведени 
са от мека, гладка и плътна тъкан, 100% 
биоразградима в тоалетните. Предлагат 
хигиена и комфорт и извън дома, при пълно 
зачитане на физиологията на третираните зони, 
без нужда от изплакване. Изключителните 

с 20% 
алое вера

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

Стара цена: 

890
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

9202040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Стара цена: 

3590
лв

Кофеин, карнитин и какао – помагат за топенето на мазнините. Есцин 
– подобрява капилярната резистентност и намалява подпухналия вид 
на кожата с целулит. Азиатска центела и боровинка – подобряват 
периферното кръвообращение. Ментол – придава незабавно усещане 
за свежест. Алое вера, съдържащо се във високо количество (20%) 
хидратира и възстановява баланса на кожата с целулит.  

13
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https://bit.ly/3wv39wk
https://bit.ly/3dFhk9z
https://bit.ly/31Qghhr
https://bit.ly/3dALN8v
https://bit.ly/3utYvwL


 

2215
лв

ПРОМО цена:

9206240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1475
лв

Чисто арганово масло 
30 мл

Стара цена: 

3690
лв

Активни съставки: арганово масло, витамин Е. 
Не съдържа: PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, източници на 
формалдехид. Деликатно ароматизирано, без 
алергени. 
Богато на полиненаситени мастни киселини. 
Предотвратява дехидратацията и загубата 
на еластичност, забавя появата на бръчки, 
има силно противовъзпалително действие и 
засилва UV-защитата.  Подобрява здравината 
на клетъчните мембрани. Подходящо за кожа, 
коса и нокти. 

Арганово масло - изключително богато на полиненаситени мастни киселини 
с висока концентрация на линолова киселина. Успешно предотвратява 
дехидратацията и загубата на еластичност на кожата, подпомага за забавяне 
появата на бръчки, има силно противовъзпалително действие и засилва 
UV-защитата на кожата. Подобрява здравината на клетъчните мембрани. 
Маслото от арган подпомага при сърбеж на кожата, намалява сухотата на 
скалпа, подхранва космените фоликули. Допринася за по-бърз растеж на 
косата, поддържа я по-дълго време хидратирана и я предпазва от вредното 
въздействие на ултравиолетовите лъчи.

 Натурален сапун 
с арганово масло 
100 г

475
лв

ПРОМО цена:

9205940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

790
лв

Активни съставки: арганово масло. 
100% растителен произход. 
Не съдържа: SLES, SLS, оцветители. 
Деликатно ароматизиран, без алергени.
Помага за поддържане на чиста и добре 
подхранена кожа на ръцете.

 Балсам за устни с 
арганово масло - 
5,5 мл 475

лв

ПРОМО цена:

9205850код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Активни съставки: 
арганово масло, витамин Е. 
Не съдържа: силикони, парабени, мине-
рални масла, тестван за никел. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. 
Специално създаден за предпазване на 
нежната кожа на устните от студ, слънце и 
вятър. Подхранва и изглажда кожата.

99,1% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

950
лв

 

660
лв

ПРОМО цена:

9211140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

440
лв

Крем за ръце 
с арган 75 мл

Стара цена: 

1100
лв

98% 
натурални 
съставки

С 98% натурални съставки, с арганово 
масло, масло от шеа, фитокомплекс от соя, 

витамин Е и растителен глицерин. 
Крем с мека текстура, който се абсорбира бързо, 
без да омазнява. При ежедневна употреба 
противодейства на напукването на кожата и 
загубата на еластичност. Със защитен и анти-
ейдж ефект. 
Не съдържа: PEG, силикони, парабени, 
петролни продукти, минерални и парафинни 
масла, оцветители, SLES, SLS, източници на 
формалдехид. Деликатно ароматизиран, без 
алергени. Дерматологично тестван.

 

1495
лв

ПРОМО цена:

9209340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
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

Натурална 
грижа за 
кожата!
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https://bit.ly/2PRZYOl
https://bit.ly/3wzMPdE
https://bit.ly/2PAVX0X
https://bit.ly/2OpfRLS
https://bit.ly/3sVrVn1


 

С 98% натурални съставки, масла 
от арган, шеа, бадем,  екстракти 
от гардения и бял божур, коензим 
Q10, вит.А и  вит.Е. Омекотява, стяга, 
подхранва в дълбочина кожата и се 
бори с бръчките. 
Не съдържа: PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, източ-
ници на формалдехид. Деликатно 
ароматизирана, без алергени. 

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

98% 
натурални 
съставки

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

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

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

източници на формалдехид. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. 

Дерматологично и клинично тестван.

Крем против бръчки 
с арганово масло
50 мл

98% 
натурални 
съставки

Мицеларна вода 
с арганово масло 
200 мл

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

98% 
натурални 
съставки

930
лв

ПРОМО цена:

9206640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

750
лв

ПРОМО цена:

9206340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Кърпички с арганово масло 
за почистване на грим 
25 броя

Активни съставки: масла от арган, бадем, 
ориз, шеа, мицеларно масло. Почистват 
идеално грима от очите, лицето и устните, като 
подхранват кожата и я оставя мека и свежа. 
Деликатно ароматизирани, без алергени.
Не съдържат: PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, източници на 
формалдехид. 

Стара цена: 

1250
лв

Натурална грижа 
против бръчки!

2095
лв

ПРОМО цена:

9206140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

3490
лв

Крем за кожата 
около очите 
с арганово масло 
15 мл

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

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

източници на формалдехид. Деликатно 
ароматизиран, без алергени.

98% 
натурални 
съставки

1500
лв

ПРОМО цена:

9206540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

630
лв

ПРОМО цена:

92068230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

Стара цена: 

900
лв

3045
лв

ПРОМО цена:

9206103код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3045
лв

Стара цена: 

6090
лв

98% 
натурални 
съставки

 -50% 
за комплекта
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https://bit.ly/3mjsCEh
https://bit.ly/3dyC2aU
https://bit.ly/3wuKDnx
https://bit.ly/3cZdOrn
https://bit.ly/3t3a8uc
https://bit.ly/3t2fwhk


 

Молив за очи 
Подсилва контура на очите - 
линията е ясно очертана, мека и 
плавна. 
Активни съставки: естествен 
дървен материал, богато 
съдържание на минерални 
оцветители, масла и естествен 
восък.

02

Brown
(Кафяв)

695
лв

ПРОМО цена:

7190230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Стара цена: 

990
лв

 Спирала за обем 
черна 12 мл

Разресва миглите с богат кремообразен слой, който придава 
прекрасен и ефектен обем.
Активни съставки: пудра с вулканичен произход - за 
матиращ ефект. Маслиново масло - подхранващо, защитно 
и омекотяващо действие. Витамин Е – антиоксидантно 
действие. Масло от сладък бадем - известен със своето 
подхранващо действие, успокояващи и омекотяващи 
свойства, предпазващи от сухота. Масло от семена на нар - 
хидратира и предпазва миглите. Специалната четириъгълна 
четка е с различни дължини на влакната, които гарантират 
ефективно постигнат обем и прецизност при нанасяне.

1575
лв

ПРОМО цена:

7190030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

2250
лв

 Червило - 4 мл

Богати цветове и естествени съставки 
за красиви устни. Активни съставки: 
Масло от шеа - придава еластичност и 
предпазва устните. Масло от жожоба 
- за повече мекота. Витамин Е - който 
неутрализира вредата от свободните 
радикали, има антиоксидантно действие. 

Rose Camellia 
(Розова камелия)

01

1395
лв

ПРОМО цена:

7210130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

Соли от хиалуронова киселина - подхранват и овлажняват устните. 
Минерални оцветители - за чист и деликатен цвят.

 

Гладката и лека текстура се съчетава 
идеално с кожата, като й придава 
естествен, гладък и сияен ефект.
Активни съставки: Масло от 
сладък бадем - известен със своето 
подхранващо действие, успокояващи и 
омекотяващи свойства, предпазващи 
от сухота. Растителен глицерин, който 
възвръща мекотата на кожата. Бял 
божур, който се грижи за равномерния 
цвят на кожата, чрез коригиране на 
прекомерното зачервяване и нама-
ляване оцветяванията от стареене.

Фон дьо тен - 30 мл
1675

лв

ПРОМО цена:

7100230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Стара цена: 

2390
лв

02 Medium Beige
(Медиум бежов)

 

  

Деликатен гел със свеж и приятен вкус, който съчетава: Активен въглен 
- ефективно и  нежно почиства; Алое вера (30% Алое вера) - успокоява, 
регенерира, защитава; Чаено дърво - действа антисептично; Ментол - добавя 
естествена свежест; Стевия - за приятна и безвредна сладост. Редовното 
използване премахва плаката, предпазва зъбите от зъбен камък и увреждане, 
осигурява естествено избелващо действие, заздравява венците. С контролирана 
абразивност без да уврежда зъбния емайл. Без Флуорид, SLS, алергени и 
парабени.

Алое вера гел-паста 
за зъби с активен 
въглен 75 мл 900

лв

ПРОМО цена:

9211430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

1290
лв

9211450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

645
лв

ПРОМО цена:
За неотразимо 

излъчване!

1360
лв

ПРОМО цена:

9202413код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

580
лв

Стара цена: 

1940
лв

Пастата е 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. 

Алое вера гел-паста за зъби 
с тройно действие, 75 мл +
Алое вера вода за уста с 
тройно действие, 250 мл Подарък Алое 

вера гел-паста 
за зъби с тройно 
действие, 30 мл 

Водата за уста е със свеж вкус, комбинира 
успокояващото действие на алое вера(30%), на 
слеза и на исландския лишей, а намаляването 
на бактериалното размножаване е гаранти-
рано от етеричното масло на чаеното дърво и 
екстракта от грейпфрут. Ксилитолът намалява 
киселинността на устната кухина и се бори с 
размножаването на бактериите. Ментолът 
освежава устната кухина. 
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https://bit.ly/3utEZ3f
https://bit.ly/31PQO7E
https://bit.ly/3mk9aHr
https://bit.ly/3fJ5wp6
https://bit.ly/3miRFY7
https://bit.ly/2PDAfcL

