
Предложените продукти в 
настоящата брошура с отстъпка 
по Код 1 може да се купуват без 

ограничение в количествата.

Покупки при право закупени 
по Код 2 НЕ УЧАСТВАТ в сумата, 
даваща право на избор на нови 

продукти с отстъпка по Код 2.

Закупуването на продукт по 
цените с Код 2 е възможно САМО 

след предварителна покупка 
за поне 29,90 лв.

Промоционална кампания 
11.05. - 05.06.2020            

ПРОЛЕТНИ 
ВЪЛШЕБСТВА!Купете продукти на промо-

ционални цени от настоящата 
брошура по Код 1 или целия 

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

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

СПЕЦИАЛНИ 
ОФЕРТИ 

С ШОК ЦЕНИ 
от 0.99 лв. 

виж стр.32



3415
лв

ПРОМО цена:

24494код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1465
лв

Стара цена: 

4880
лв

2

Силна 
имунна система 
от природата!

 НОВО 

1350
лв

ПРОМО цена:

3001420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

Dr.Nature Масло от чесън 90 капсули

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

Прием: 2 капсули дневно, 
приети сутрин и вечер преди 
храна с 200 мл вода.

• 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.

3001440код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1015
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

1690
лв

Dr.Nature Кора от бяла върба - 60 капсули

1355
лв

ПРОМО цена:

3008520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

3008540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1015
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1695
лв • Намалява възпалителните процеси;

• Намалява риска от развитие на инсулт и инфаркт;
• Спомага при висока температура;
• Подобрява работата на мускулите при физически 
натоварвания
• Намалява симптомите при настинки и грип;
• Повишава имунитета;
• Подобрява възстановяването; 
• Нормализира показателите на кръвосъсирване. 

Всяка капсула съдържа: Екстракт от кора на 
бяла върба (15% салицин) - 400 mg.

Dr.Nature препоръчва при: 

 ТОП продукт

Dr.Nature Гроздово семе + Витамин С - 60 капсули

Мощно антиоксидантно действие и силен имунитет!
Подобрява кръвообращението и кръвоносните 
съдове. Предпазва от инсулт и инфаркт. 
Предотвратява образуването на разширени 
вени и облекчава симптомите при венозна 
недостатъчност. Действа противовъзпалително. 
Регулира стойностите на холестерола и кръвното 
налягане. Повишава имунитета и защитните сили 
на организма. Подобрява състоянието на кожата. 
Дава енергия и тонус на организма. Подобрява 
паметта и когнитивните функции. Подобрява 
състоянието при чувство за студени крайници. 
Ускорява възстановяването след заболявания. 
Елиминира токсините.

Мощно антиоксидантно действие и силен имунитет!
1195

лв

ПРОМО цена:

3009020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

3009040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

Стара цена: 

1495
лв

24495код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2440
лв

ПРОМО цена:

Комплект Dr.Nature:
Кора от бяла върба 60 капсули + 
Гроздово семе + Витамин С 60 капсули + 
Масло от чесън 90 капсули

+ +
 -50% 

за комплекта



КОМПЛЕКТ
Витамин C + Цинк 
180 таблетки
+ Селен 100
180 капсули

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
срив в имунната система; грип и остри респираторни 
заболявания; простудни заболявания; херпес, 
херпес зостер; тежки и продължителни боледу-
вания; декубитивни рани; туморни заболявания; 
понижени жизнени функции. 

ЦБ за Имунната система 250 мл 

3010730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2590
лв 1815

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

775
лв

За 1 брой 
-30% 30107002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

5180
лв 2590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2590
лв

За 2 броя 
-50%

2935
лв

ПРОМО цена:

3042140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Витамин C + Цинк 
с удължено освобождаване
180 таблетки

чести настинки и грип, възстановяване след 
боледуване; стресови ситуации; проблеми 
със сетивата за вкус и мирис; проблеми с 
храносмилателния тракт;  проблеми с ноктите 
(изтъняване, чупене и петна); кожни проблеми 
и акне; бавно зарастване на рани; при вирусни 
и грипни заболявания; хронична умора.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4890
лв

3042133код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

4440
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

8880
лв

 -50% 
за комплекта

4650
лв

ПРОМО цена:

3047240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3100
лв

Ацерола капсули 
300 капсули

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

Плодът с най-висока концентрация на 
естествен витамин С!

Стара цена: 

7750
лв

1385
лв

ПРОМО цена:

30730230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Ехинацея с ацерола 
30 капсули - 2 броя

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1980
лв

1000
лв

ПРОМО цена:

3071720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

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

Мулти Форте 20 
разтворими таблетки

Vitar препоръчва при: 
Стара цена: 

1250
лв

Специална мултивитаминна формула за 
здраве, енергия и имунитет!

3

Съдържа екстракт от ехинацея, витaмин С, 
екстракт от ацерола.

2795
лв

ПРОМО цена:

3053330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Селен 100
180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

3990
лв

 НОВО 

• защита на клетките от оксидативен стрес;
• подкрепа на имунитета в борбата 
с патогени и инфекции;
• проблеми със сърдечно-съдовата 
система;
• превенция срещу ракови  заболявания;
• проблеми с черния дроб и органите на 
храносмилателната система;
• заболявания на обмяната и проблеми 
с щитовидната жлеза (хиперфункция)
• проблемна кожа;
• сексуални дисфункции;
• физическо и психическо натоварване.

Един от най-важните микроелементи 
за здрав имунитет и борба с вирусите.

Прием: 
1 капсула дневно



4055
лв

ПРОМО цена:

3046630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3046650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега - 3 
рибено масло 
400 капсули

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

400 капсули
Стара цена: 

5790
лв

3395
лв

ПРОМО цена:

3043730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1455
лв

Омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; пробле-
ми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, ко-
са; възпалителни процеси; наднормено тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4850
лв

3043750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2425
лв

ПРОМО цена:

5295
лв

ПРОМО цена:

3045050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5295
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло 
от облепиха  
100 капсули

Стара цена: 

10590
лв

Септангин 
с исландски лишей 
16 пастили

VITAR препоръчва при: болки и възпа-
ления в гърлото; проблеми в горните 
дихателни пътища; кашлици; ринити; 
простуда, настинки.

Фантастична комбинация с исландски 
лишей, сладък корен (женско биле), 
живовляк, лайка, липа и витамин С.

2695
лв

ПРОМО цена:

3043640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Пастили с лечебна 
ружа и евкалипт  
90 пастили

Sanct Bernhard препоръчва при:
възпалено гърло; дрезгав глас; кашлица от 
различен произход; изключително подходящ 
за отхрачване при заболяване на дихателните 
пътища (и при пушачи). 
Съдържа: екстракт от корен на лечебна ружа, 
ментол, пчелен восък, масло от анасон, масло 
от евкалипт, масло от феникули.

Стара цена: 

4490
лв

710
лв

ПРОМО цена:

3074920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

890
лв

Здрави, силни 
и отново сред 

природата!

4

3185
лв

ПРОМО цена:

3041030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1365
лв

Калций + Магнезий 
400 таблетки

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

400 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4550
лв

3041050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2275
лв

ПРОМО цена:



4915
лв

ПРОМО цена:

3052840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
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: 

8190
лв

3955
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1695
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2825
лв

ПРОМО цена:

Масло от черен кимион 
+ витамини и мастни 
киселини 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

В Черното семе има лек за всичко, 
освен смъртта!

Стара цена: 

5650
лв

5515
лв

ПРОМО цена:

3043340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3675
лв

Спирулина Актив 3 
360 капсули

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

Стара цена: 

9190
лв

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

2230
лв

ПРОМО цена:

3060320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

560
лв

Deep Ayurveda препоръчва при: 
понижен имунитет; чести и повтарящи 
се инфекции; слабост, изтощение, треска; 
възстановяване след боледуване; за 
ефективна детоксикация; проблеми с хра-
носмилателната система; артрит; ринит; 
диабет; хепатит.

 Гудучи - 40 капсули

Мощна детоксикация и силен имунитет!Стара цена: 

2790
лв

4050
лв

ПРОМО цена:

3047840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Гуарана 
250 таблетки

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

Стара цена: 

6750
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

3070340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Vitar препоръчва при: 
отслабнал имунитет; сърцебиене и сърдечни 
проблеми; прединфарктни и слединфарктни 
състояния; хипертония; повишен холестерол; 
безсъние, избухливост; кожни проблеми; 
парадонтоза, хронична умора, стресови 
ситуации; мигрени. 

Коензим Q10 
30 капсули 
+ 30 капсули подарък

Стара цена: 

3590
лв

Маслото от черен кимион се нарича „маслото на фараоните“, 
тъй като е намерено в гробниците на Тутанкамон и други египетски 
фараони. То е било неотменна част от живота в древен Рим, 
Гърция, Близкия и Среден Изток. Уникалният му състав определя 
основните му действия: имуностимулиращо, противотуморно, 
антибактериално. Регулира хормоналния и липиден баланс, 
стойностите на артериалното налягане. Подобрява функциите 
на тимусната жлеза, стимулира костния мозък, подобрява 
кръвоснабдяването, стимулира сексуалната активност, богат 
източник на незаменими аминокиселини. Заздравява кожата, 
ноктите и косата.

5



Медицински гъби 
за перфектно здраве!

3031620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30316240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Превент комплекс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия;
нарушена функция на панкреаса и черния дроб.
Съдържа екстракти от Копринус, Майтаке, 
Рейши, Шиитаке, Кордицепс.

Превент комплекс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия;
нарушена функция на панкреаса и черния дроб.
Съдържа
Рейши, Шиитаке, Кордицепс.

Кордицепс плюс 
60 капсули 

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

3030250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3030220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

3890
лв

3031420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30314240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Брейн комплекс - 60 капсули 

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

3031820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30318240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

Алерджи комплекс - 60 капсули

лошо кръвооросяване на мозъка; загуба 
на памет; старческа деменция; болест 
на Алцхаймер, мултиплена склероза; 
дезориентация, безсъние, разсеяност; 

 екстракти от Херициум, Рейши, 

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

Алерджи комплекс - 60 капсулиАлерджи комплекс - 60 капсули

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

3031220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30312240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми на нервите; състояние на депресия, 
безпокойство, страх; рак  на храносмилателните 
органи; при химиотерапия за намаляване на 
страничните ефекти; при възпаления и язви 
по целия храносмилателен тракт, проблеми с 
червата и чревната флора, киселини, рефлукс, 
гастрит, колит, панкреатит, болест на Крон, 
хемороиди и наднормено тегло. 

Херициум - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при:
проблеми на нервите; състояние на депресия, 
безпокойство, страх; рак  на храносмилателните 
органи; при химиотерапия за намаляване на 
страничните ефекти; при възпаления и язви 
по целия храносмилателен тракт, проблеми с 
червата и чревната флора, киселини, рефлукс, 
гастрит, колит, панкреатит, болест на Крон, 
хемороиди и наднормено тегло. 

Херициум - 60 капсули
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Алерджи комплекс - 60 капсули

Готови за дълги 
разходки!

1480
лв

ПРОМО цена:

3007220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

3007250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

925
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1850
лв

Коластра с 
мултивитамини 
45 таблетки за 
смучене Dr.Nature препоръчва при: нарушения от 

общ характер в здравословното състояние при 
деца над 3 г.; слаб имунитет; често боледуване; 
преди и по време на грипни и вирусни 
инфекции; възпалителни заболявания; за обща 
подкрепа на детския организъм при растеж; 
за добра памет и концентрация. Съдържа 
коластра и комплекс от витамини В, С, Е, Д3.

5145
лв

ПРОМО цена:

3050750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

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

Изофлавони 
от червена детелина 
90 капсули

Стара цена: 

10290
лв

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

пантотенова киселина.

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

2030
лв

ПРОМО цена:

30359230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

870
лв

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

Клима стоп 
30 таблетки 
2 броя

Стара цена: 

2900
лв

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

ЦБ За жената  
250 мл 1815

лв

ПРОМО цена:

3010230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За жената  
250 мл 

Стара цена: 

2590
лв навлизане в менопауза; месечни неразпо-

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

7
3010250код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

2040
лв

ПРОМО цена:

3091520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

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

Трибулус Терестрис 90 
(Бабини зъби)   
60 капсули

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

2095
лв

ПРОМО цена:

3061940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Вигора М 
(Vigora M) 
40 капсули Deep Ayurveda препоръчва при: 

нарушени сексуални функции;
преждевременна еякулация; 
олигоспермия;
понижено либидо.
Vigora-M е специална аюрведична комбинация, 
предназначена за подобряване на мъжката 
сексуалност. Снема стреса, поддържа тялото и 
ума, дава жизненост и тонус.

Стара цена: 

3490
лв

Стара цена: 

2550
лв



Баланс за нервната и 
храносмилателната системи!

4915
лв

ПРОМО цена:

3049040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

обща нервност, стрес, безпокойство; неврози, 
нервно сърцебиене; нервна и психическа 
преумора; страх, тревожност, потиснатост; 
усилена умствена и физическа дейност; за 
по-лесно заспиване и поддържане на съня; 
климактерични оплаквания; подобрява 
работата на сърцето, нормализира сърдечния 
ритъм.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

8190
лв

Валериана и маточина 
240 капсули 

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

3037620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20% 30376240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

5550
лв

ПРОМО цена:

3040440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

Гинко Билоба 
240 капсули

Стара цена: 

9250
лв

„Най-доброто Гинко“
Гарантирано качество на високоефективен 
стандартизиран екстракт от Sanct Bernhard!

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. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

1990
лв

ПРОМО цена:

3061520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Неврокеър (Nervocare)
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2490
лв

680
лв

ПРОМО цена:

3070220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

РЕСТАРТ 
20 разтворими таблетки

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

Vitar препоръчва при: 

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

850
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

3008620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Doctor Nature Лутеин МАКС 
30 капсули

Подобрява зрителната острота и спомага при нарушения на 
зрението. Намалява риска от катаракта и развитие на възрастова 
макулна дегенерация. Намалява риска от очни заболявания при 
диабетици и пушачи. Подпомага укрепването на капилярите и 
предотвратява обазуването на тромби в ретината. Подпомага 
функциите на окото преди и след операция от катаракта. Подобрява 
адаптацията на окото към светлина и тъмнина (препоръчва се при 
нощно шофиране). Помага при синдром на „уморени очи“ при 
интензивна работа с компютър в условия на изкуствено осветление.

Стара цена: 

1745
лв

Безспорно формула No1 в грижата за здравето на очите!

3008640код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1045
лв

ПРОМО цена:

4025
лв

ПРОМО цена:

3042430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1725
лв

Канела с хром и 
цинк 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

5750
лв
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1555
лв

ПРОМО цена:

3010840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За храносмилател-
ната система 250 мл ната система 250 мл 

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

Стара цена: 

2590
лв

5070
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

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

Куркума
60 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8450
лв

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

2230
лв

ПРОМО цена:

3060520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

560
лв

Уийтграс (Wheat 
grass) - 40 капсули

детоксикация и защита от замърсявания 
и свободни радикали; заболявания на 
стомашно чревния тракт - гастрити, колити, 
язви, запек; повишена киселинност в 
организма (алкализира кръвта); разширени 
вени, хемороиди; проблеми с чернодробната 
функция; анемия; кожни проблеми; отслабен 
имунитет.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
Стара цена: 

2790
лв

Пшенична трева – непознатата суперхрана

Green Detox 90 капсули
2095

лв

ПРОМО цена:

3008130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

100% натурален пречистен 
бентонит! 

Детоксикация и виталност!

• Мощна и ефективна детоксикация 
- очиства от токсини, тежки метали, 
метаболитни отпадъци;
• Алкализира организма;
• Ефективен при оксидативен стрес;
• Подпомага храносмилателните 
функции - ефективен при рефлукс, 
повишена киселинност, запек;

Dr. Nature препоръчва за:

3008150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

• Подпомага при нарушен минерален обмен;
• Подкрепа при алергии, екземи, кожни 
проблеми;
• Подобрява имунитета и съпротивителните  
сили на организма.

3535
лв

ПРОМО цена:

3052040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2355
лв

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

Артишок
150 капсули

Стара цена: 

5890
лв

2515
лв

ПРОМО цена:

3074830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Дрена Форте Плюс 
60 капсули

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

Vitar препоръчва при: 

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

Стара цена: 

3590
лв

2225
лв

ПРОМО цена:

30735220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
лв

Vitar препоръчва: проблеми с пикочните 
пътища и функцията на бъбреците; 
цистит, парене и болка при уриниране; 
възпалителни процеси причинени от различни 
микроорганизми; подпомагат излъчването на 
пикочна киселина и разтварянето на бъбречни 
камъни. Съдържа: канадска червена боро-
винка, мечо грозде, бяла бреза.

МАКСИ 
Червена боровинка 
30 капсули - 2 броя

Стара цена: 

2780
лв

30735002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1390
лв

ПРОМО цена:
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1800
лв

ПРОМО цена:

3046720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

3046740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1350
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

2250
лв

Колаген плюс 
120 таблетки Здрави кости и стави 

за пълноценни 
разходки!

2385
лв

ПРОМО цена:

30352220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Артростав 
30 таблетки - 2 броя

Pharm LAB препоръчва при: 
болки и възпаления в ставите; артрит, 
остеоартрит; ревматизъм; артрози; ишиас, 
ошипяване; фрактури; натоварвания на 
ставите от физическа активност или повишено 
тегло; активни спортисти; менопауза. 
Всяка таблетка съдържа: 
глюкозамин сулфат - 125 mg; хондроитин 
сулфат - 75 mg; витамин С - 80 mg; хиалуронова 
киселина - 5 mg; екстракт от босвелия - 50 mg;  
хидролизиран колаген - 4 mg.

Стара цена: 

2980
лв

4760
лв

ПРОМО цена:

3041630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

Зеленоуста мида 
170 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6800
лв

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

2680
лв

ПРОМО цена:

3092020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

670
лв

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

Стара цена: 

3350
лв

MSM (Метилсул-
фонилметан) 
90 таблетки

5875
лв

ПРОМО цена:

3043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3915
лв

Gelenk�t 
240 капсули

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

Стара цена: 

9790
лв

СУПЕР ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВИ СТАВИ!
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2095
лв

ПРОМО цена:

3042530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Калций + витамин D3 
150 таблетки

остеопороза;  болки в ставите; чупливост на 
ноктите; мускулни крампи (спазми); екземи; 
сърцебиене, сърдечно-съдови заболявания; 
безсъние; избухливост; нарушено храно-
смилане и киселини.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2990
лв

1385
лв

ПРОМО цена:

51205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалителното 
си и болкоуспокояващото си действие. 
Използва се  при мускулни и ревматични 
болки, артрит, скованост на ставите, шипове, 
схващания, при мускулни спазми след 
обездвижване. Намалява болката и отока след 
спортни травми, изкълчване, натъртване, 
навяхване, разтягане на сухожилия или 
мускули.

Стара цена: 

1980
лв

51205002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

1735
лв

ПРОМО цена:

5132040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Крем-балсам 
с глюкозамин - 250 мл

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

Стара цена: 

2890
лв

1155
лв

ПРОМО цена:

5120630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Крем с мас от мурмел и 
алпийски клек 250 мл 

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

Стара цена: 

1650
лв

1360
лв

ПРОМО цена:

51202220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

51202002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

850
лв

ПРОМО цена:

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

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

Стара цена: 

1700
лв

790
лв

ПРОМО цена:

5120120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Гел-балсам с дяволски 
нокът 250 мл 

Съдържа концентриран екстракт 
от дяволски нокът в гелообразна 
основа.  Препоръчва се при артрити, 
мускулна треска и проблеми в 
опорно-двигателния апарат, особено в 
областта на врата, раменете, кръста и 
крайниците.

Стара цена: 

990
лв

1085
лв

ПРОМО цена:

5130330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

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

Гел с див кестен и лозови листа 250 мл

Стара цена: 

1550
лв
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6945
лв

ПРОМО цена:

3052750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6945
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Хиалуронова кисе-
лина - 120 капсули

забавяне процесите на стареене на ставите и 
кожата; суха и дехидратирана кожа; видимо 
подобрява еластичността на кожата; проблеми 
с роговицата и епителни нарушения при сухи 
очи; възстановяване при артрози, артрити, 
скованост и болки в ставите; подобряване на 
хидратирането на ставите и изграждането на 
хрущяла. 

Стара цена: 

13890
лв

1100
лв

ПРОМО цена:

30708230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Здрава коса 
30 таблетки
2 броя

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1580
лв

4720
лв

ПРОМО цена:

2051020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1180
лв

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

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

мазнини

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

Цвят: черен

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

Стара цена: 

5900
лв

1245
лв

ПРОМО цена:

30710230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Акнестоп  
30 капсули - 2 броя

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

Стара цена: 

1780
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3041540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

L-карнитин 
200 капсули

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

200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

5145
лв

ПРОМО цена:

3050650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

Зелено кафе 
120 капсули120 капсули

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

Стара цена: 

10290
лв

Време да се погрижим 
за външния вид!

1270
лв

ПРОМО цена:

5110120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
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: 

1590
лв
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760
лв

ПРОМО цена:

8421820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

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

Мицеларен гел 3 в 1 
с метличина и пантенол 100 мл  

Стара цена: 

950
лв

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

Мицеларен разтвор 3 в 1 
с алое и пантенол 100 мл

760
лв

ПРОМО цена:

8421920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

1785
лв

ПРОМО цена:

5013530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

5013550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1275
лв

ПРОМО цена:

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
250 мл 

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

Стара цена: 

2550
лв

1495
лв

ПРОМО цена:

5111340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

Крем с екстракт 
от хайвер - 250 мл

За лице – подходящ за всеки тип кожа. 
Черният хайвер, наричан още „Черното злато“, 
е изключителен елемент, който регенерира 
кожата на клетъчно ниво. Той е най-
богатият източник на протеини, минерали, 
фосфолипиди и олигоелементи като йод, 
фосфор, цинк, магнезий, витамини A и D, както 
и на витамини от B групата.

Стара цена: 

2490
лв

1190
лв

ПРОМО цена:

5132120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

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

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

Стара цена: 

1490
лв
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835
лв

ПРОМО цена:

5133330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Крем с кокосово 
масло - 250 мл

За всички типове кожа, особено за суха, 
лющеща се, груба и застаряваща кожа. За 
кратко време се премахват прекалената 
сухота и лющене на кожата. Подобрява 
общия тонус и еластичността. Има 
антимикробни и противовъзпалителни 
свойства. Съставки: кокосово масло, 
глицерин. Без парабени.

Стара цена: 

1190
лв

5132150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

745
лв

ПРОМО цена:



920
лв

ПРОМО цена:

8621_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Кремове за лице 
Green Pharmacy

Успокояващ и бързопопиващ 
крем за лице с лайка 150 мл1

Дълбоко подхранващ крем 
против бръчки с арган 150 мл

За суха и склонна към бръчки кожа. 
Осигурява балансирано подхранване и 
хидратация, намалява бръчките.

5

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

Нормализиращ матиращ крем 
със зелен чай 150 мл

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

За мазна и комбинирана кожа. Матира, по-

6

Стара цена: 

1150
лв

Бързопопиващ крем против 
бръчки с роза 150 мл

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

За зряла, отпусната и увредена кожа. 

3Освежаващ и овлажняващ 
крем за лице с невен 150 мл

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

2

Подхранващ и подсилващ крем 
за лице с алое вера 150 мл

За увредена, суха и чувствителна кожа. 
Осигурява интензивно подхранване и регене-
риране.

За увредена, суха и чувствителна кожа. 

4
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Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл

2550
лв

ПРОМО цена:

9160_92код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

Създадени специално за нуждите на зрялата 
кожа. Изключително ефективните формула се 
основават на абсолютното козметично откритие 
от последните години: секретът от охлюв, 
който осигурява дълбоко възстановяване на 
кожата. Допълнителното съдържание на 24 

895
лв

ПРОМО цена:

5135140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем за ръце 
с макадамия 250 мл 

Възстановява жизнеността на кожата на 
ръцете като я прави мека, еластична. Маслото 
притежава успокояващо, омекотяващо, 
антибактериално и антиоксидантно действие. 
Масло от шеа е богато на незаменимите за 
кожата витамин А, Е и мастни киселини. 
Глицеринът и уреата са с омекотяващо 
действие. Попива бързо.

Стара цена: 

1490
лв

920
лв

ПРОМО цена:

5014420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Крем за  ръце 
с жожоба и уреа 75 мл

Кремът предоставя ценна хидратация за напрегнати 
ръце, придавайки нежност и еластичност на 
кожата. Маслото от жожоба не случайно е наречено 
„течното злато на пустинята“ – има изключително 
въздействие върху кожата – подхранва и хидратира, 
омекотява и тонизира, регенерира и подмладява 
кожата. Уреата също има хидратиращо действие. 
Подхранващата формула предпазва ръцете и 
ноктите от изсушаване. Кремът придава на кожата 
мекота и е идеален за ежедневна употреба.

с жожоба и уреа 75 мл
С хидратиращ ефект за натоварени ръце!

Стара цена: 

1150
лв

 НОВО 

BOTANIC FORMULA 
Крем против бръчки 50 мл

За всички типове кожа, особено за  суха, деликатна и с намалена 
еластичност, с признаци на отпуснатост, обезцветяване и други 
несъвършенства. 

2630
лв

ПРОМО цена:

9161092код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

3290
лв

Природна грижа за лицето с масло 
от черен кимион и скална роза

BOTANIC FORMULA е грижа за лицето от ботаническата градина 
- оригинална и изчистена формула, наситена с най-добрите, 
внимателно подбрани компоненти от естествен произход. Серия с 
високо качество, богата консистенция, прекрасни аромати, ефек-
тивна за всички типове кожа. Не съдържат парабени, силикони, 
PEG, глутен, изкуствени ароматизатори и парафинни масла. 

Грижа 
за кожата, 

косата и 
ръцете!

ПОДАРЪК
Калматрикс 
30 таблетки

+

ПОДАРЪК
Калматрикс 
30 таблетки

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

Всяка таблетка съдържа: калций - 377 mg; 
магнезий - 144 mg; цинк - 8 mg; витамин B6 - 3 mg; 
витамин D3 - 5µg. Приема се 1 таблетка дневно.

Dr. Nature Калматрикс 
30 таблетки

ПОДАРЪК 
за 9160192 и 9161092 
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Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл

каратово злато и други ценни активни вещества гарантират дълбока хидратация и 
представляват изключително напреднала система, която забавя стареенето.

1

2
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Грижа за комбинирана/
мазна кожа

Грижа за суха/
чувствителна кожа

Грижа за комбинирана/
мазна кожа

чувствителна кожа

В последните години редица научни 
изследвания доказаха благотворното действие 
върху кожата и човешкото тяло на конoпеното 
масло, получавано от индустриален коноп(-
Cannabis Sativa L.). Като биолoгично-активен 
компонент в иновативни козметични 
продукти, то осигурява оптимална хидратация, 
предотвратява изсушаването й, регенерира 
и успокоява раздразненията, което го прави 
подходящо както за чувствителна и суха, 
така и за комбинирана и мазна кожа. CBD 
има ясно изразени противовъзпалителни, 
антибактериални и анти-акне свойства, 
ефективно предотвратява кожни проблеми като 
петна, акне, сухота и зачервяване. Конопеното 
масло предпазва кожата от оксидативен 
стрес, замърсявания и активира функциите на 
липидния й слой.

Bielenda CBD Cannabidiol е иновативна линия за грижа 
за лицето, съобразена с глобалната мега тенденция за 
използване на CBD конопено масло в козметичните продукти.

стрес, замърсявания и активира функциите на 
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CBD Почистваща емулсия 150 г 

CBD масло 15 мл

CBD масло за почистване на лице 140 мл
2445

лв

ПРОМО цена:

9184230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

1675
лв

ПРОМО цена:

9183230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Перфектното решение за 
ежедневно почистване. 
Детоксикира и освежава 
кожата.

CBD Почистваща емулсия 150 г КОМПЛЕКТ CBD за комбинирана/мазна - 
крем, серум, емулсия, маскакрем, серум, емулсия, маска

2445
лв

ПРОМО цена:

9183130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

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

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

Стара цена: 

3490
лв

световен
ХИТ

2375
лв

ПРОМО цена:

9183030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1015
лв

CBD крем - 50 млCBD крем - 50 млСтара цена: 

3390
лв

Съдържа и комплекс ANTI-
POLLUTION (против замър-
сяване), който предпазва 
кожата от замърсяване, 
тежки метали и смог. 
Подходящ за ежедневна 
употреба.

световен
ХИТ

 -50% 
за комплекта

CBD крем 50 млCBD крем 50 мл

2375
лв

ПРОМО цена:

9184030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1015
лв

Стара цена: 

3390
лв Съдържа и комплекс ANTI-

POLLUTION (против замър-
сяване) който предпазва 
кожата от замърсяване, 
тежки метали и смог. 
Подходящ за ежедневна 
употреба.

2445
лв

ПРОМО цена:

9184130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

CBD масло 15 млСтара цена: 

3490
лв Абсорбира се бързо, 

овлажнява кожата в 
дълбочина. Подходящо за 
ежедневна употреба.

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

CBD масло за почистване на лице 140 мл

Стара цена: 

3490
лв

CBD маска 8 г 

390
лв

ПРОМО цена:

9184320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

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

Стара цена: 

490
лв

КОМПЛЕКТ CBD за суха/чувствителна 
кожа - крем, масло, масло, маска

5430
лв

ПРОМО цена:

9184045код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5430
лв

Стара цена: 

10860
лв

кожа - крем, масло, масло, маска

Стара цена: 

2390
лв

крем, серум, емулсия, маска

4880
лв

ПРОМО цена:

9183045код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4880
лв

Стара цена: 

9760
лв

CBD маска 8 г 
390

лв

ПРОМО цена:

9183320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Стара цена: 

490
лв

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

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

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

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

108

кожа - крем, масло, масло, маскакожа - крем, масло, масло, маска
Стара цена: 

1086010860

кожа - крем, масло, масло, маска
Стара цена: 

6060
лв

световен
ХИТ

 -50% 
за комплекта

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

световен
ХИТ



Dr.Sante Серия за стимулиране на 
растежа на косата - Trichogen Complex
Трихологията е научна дисциплина, занимаваща се с проблеми на косата. 
Създава се на базата на използване на познанията от областта на анатомията, 
дерматологията, патологичната анатомия, биологията и козметиката. 
Предоставя отговор как правилно да се поддържа и подобрява качеството на 
косата и кожата на главата. Продуктите от серията съдържат активен комплекс 
от аминокиселини, витамини, минерали и протеини, интензивно третира косата 
от корените до връхчетата. Подпомага регенерацията, стимулира растежа на 
силна и здрава коса. Екстрактът от перуанска мака засилва закрепването 
на косъма във фоликула и стимулира синтеза на колаген. Удължава фазата на 
растеж и намалява загубата на коса. Протеинът от семена на лупина придава 
на косата блясък и жизненост. Маслото от инка инчи (Plukenetia Volubilis) 
съдържа голямо количество ненаситени мастни киселини (омега-3, омега-6), 
регенерира липидния слой. Намалява накъсването на косата и предотвратява 
нацепването на връхчетата.

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

Шампоан за стимулиране 
на растежа 250 мл

Ефективно почиства и заздравява косата и кожата на 
главата. Не съдържа SLES, SLS и парабени. 

Балсам за стимулиране 
на растежа 200 мл
Ефективно подхранва и заздравява косата и кожата 
на главата. Прави косата мека, гъвкава, гладка, 
блестяща и лесна за разресване. Не съдържа SLES, 
SLS и парабени. 

Маска за стимулиране на растежа 300 мл
Прави косата мека, гъвкава, гладка, блестяща 
и лесна за разресване. Маската предпазва 
от механични и химически повреди при 
стилизиращи обработки, изсушаване и боя-
дисване. Не съдържа SLES, SLS и парабени. 

Спрей за стимулиране на растежа 150 мл
Улеснява разресването и заздравява косата и кожата 
на главата, предотвратява косопада. Не съдържа SLES, 
SLS и парабени. Впръсква се върху чиста коса, влажна 
или суха от 15-20 см. Не се отмива. 

Масло за стимулиране на растежа 100 мл

Ефективно регенерира и заглажда изтощената коса. 
Подсилва фоликулте и прави косата по-гъвкава. 

760
лв

ПРОМО цена:

8441620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8441820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8441920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

3330
лв

ПРОМО цена:

844155код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2220
лв

Стара цена: 

5550
лв
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Стара цена: 

950
лв

 -40% 
за комплекта



O’Herbal За придаване на обем на косата!

Шампоан 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

Балсам 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

Маска 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

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

1325
лв

ПРОМО цена:

8430430код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

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

2965
лв

ПРОМО цена:

843041код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

 -50% 
за комплекта

Шампоан за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

Стара цена: 
90

лв

O’Herbal За къдрава и непокорна коса!

1325
лв

ПРОМО цена:

8431330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Балсам за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

1890
лв

Стара цена: 
90

лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8432030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Маска за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

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

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

лв

ПРОМО цена:

843061код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

 -50% 
за комплекта
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Екстрактът от лайка има противовъзпалително действие, 
регенерира, успокоява раздразненията и сърбежа на 
скалпа, подхранва космените фоликули. Съдържа: 
флавоноиди, които се борят със свободните радикали; 
изобилие на вит.С, който е естествен антиоксидант; вит.
B3, който подобрява състоянието на кожата на главата. 
Косата става лека, гъвкава и добре хидратирана, с красив 
и естествен блясък. Не съдържа парабени, изкуствени 
оцветители, SLS и SLES.    

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

630
лв

ПРОМО цена:

8610420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

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

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

600
лв

ПРОМО цена:

8612120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

750
лв

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

925
лв

ПРОМО цена:

8610421код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

615
лв

Стара цена: 

1540
лв

 -40% 
за комплекта
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Копринен серум за сухи краища - 30 мл

870
лв

ПРОМО цена:

8613120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Стара цена: 

1090
лв

Активни съставки: съдържа екстракт от 
алое вера и ориз, масло от маслина, кедър и 
камелия. Не съдържа парабени, изкуствени 
оцветители, SLS и SLES. 
Серумът изглажда връхчетата на косата, като ги 
защитава от разцепване и заплитане. Създава 
копринен ефект по цялата дължина на косата. 

Създаден както за тънка, слаба и чуплива коса, така и за коса, уморена 
след множество третирания. Деликатната консистенция не отежнява 
косата, а я укрепва, докато натурални съставки й придават блясък и здрав 
вид. Екстракът от ориз и маслото от камелия подпомагат регенерацията 
на увредената структура, а екстрактът от алое вера и кедровото масло 
хидратират косата.

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

Шампоан с женшен 
за мазна коса със сухи краища - 350 мл

КОМПЛЕКТ за сухи краища  -
2 продукта с -40% намаление

1130
лв

ПРОМО цена:

8610531код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

750
лв

Стара цена: 

1880
лв

 -40% 
за комплекта

630
лв

ПРОМО цена:

8610520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

-40% 
за комплекта



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

Хидратиращ душ 
гел с маслина 

и оризово мляко

3

Регенериращ душ гел 
с масло от розмарин 

и лавандула

5

Възстановяващ душ 
гел с масло от карите 

и зелено кафе

4

Всички душ гелове 
са в опаковка от 500 мл

8630_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20%

8630_240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

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

Масло за тяло с масло от 
карите и зелено кафе 200 мл

930
лв

ПРОМО цена:

8633140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

Усещане 
за свежест и 

комфорт!

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

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

Подмладяващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

8421_40код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 955

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

635
лв

За 1 брой 
-40%

Vis Plantis Серия за тяло 
със секрет от охлюв

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

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

Подмладяващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

4

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

Подпомага липидното подновяване на кожата, 

5
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5130130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

800
лв 560

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

240
лв

За 1 брой 
-30%

51301002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

800
лв

За 2 броя 
-50%

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, анти-бактериалното, антивирусното и антигъбичното 
действие на чаеното дърво.

Активни съставки: екстракт от 
чаено дърво, урея. Без парабени.

315
лв

ПРОМО цена:

2_ _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

135
лв

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

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

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

Стара цена: 

450
лв

Крем за крака с алфа-хидрокси 
киселина и кедрово масло - 
при мазоли - 75 мл

Крем за крака с дъбова кора и 
жълтениче при лоша миризма 
и изпотяване - 100 мл

Крем за уморени крака с див 
кестен и червени лозови листа - 

100 мл

Крем за крака с широколист 
живовляк и орехово масло - 

при напукване - 75 мл 
Омекотява,  регенерира  и  хидратира  
грубата  и  суха  кожа,  улеснява  отделя-
нето  на  мъртвите клетки. При редовна 
употреба мазолите и втвърдените 
участъци изтъняват и изчезват. 
Стъпалата стават меки и гладки.

Екстракът от широколист живовляк и 
алантоинът улесняват възстановяването на 
кожата при рани и ожулвания. Ореховото 
масло, богато на витамин Е, омекотява  
удебеления  епидермис,  действа  противо-
възпалително  и  успокояващо.

Подпомага  естествената  защита  на  
кожата  към  бактериални  и  гъбични  
инфекции.  Намалява  прекомерното  
изпотяване,  предпазва  от  неприятната  
миризма  на  краката.

Ефективно облекчава  състоянието  на  
уморените  крака,  намалява  подуването  
и  усещането  за  парене.  Екстрактът  от  
див  кестен  помага  при  разширени  вени.  
Добавените  екстракти от хамамелис, арника 
и мента подобряват кръвообращението. 

8660_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

450
лв 360

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

090
лв

За 1 брой 
-20%

1

3 4

2
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Най-добрата грижа 
за вашите крака!



Дневни дамски 
превръзки 
SHUYA  10 броя 

Нощни дамски 
превръзки   
SHUYA  8 броя

Ежедневни дамски 
превръзки  SHUYA  30 броя

SHUYA  10 броя 

1

SHUYA  8 броя

2

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

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

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

6 7

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1350
лв 945

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

405
лв

За 1 брой 
-30%

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

23

790
лв

ПРОМО цена:

3090_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв 950

лв

ПРОМО цена:

3090320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

Най-добрата 
интимна грижа!

3090_40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

595
лв

ПРОМО цена:

3090340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

715
лв

ПРОМО цена:



1350
лв

ПРОМО цена:

24490код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

335
лв

24491код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1685
лв

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

1350
лв

ПРОМО цена:

24492код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

335
лв

24493код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver 
Black&White - 75 мл
+ Четка за зъби 
Nano Silver Стара цена: 

1685
лв

1270
лв

ПРОМО цена:

90150220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

90150002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби 
Dr.Silver 
ROSE & HERBS 
2 броя

Фантастичен резултат съчетан с нежен и 
приятен вкус.

Със сребърни йони, органична розова вода, 
мента и алое. 

Освежава, почиства и енергизира. 
Предпазва от кариеси и зъбна плака и 

заздравява венците.
Без флуорид, захар, парабени!

2 броя
Стара цена: 

1590
лв

  
UB Parfums Дамски 
аромат - 50 мл (22%) 

UB Parfums Мъжки 
аромат - 50 мл (18%) 

Предназначен за силните и чаровни 
мъже, но и за спокойните и уравновесени 
мъже, за известните и неизвестните, 
за добрите и лошите, за мъжете на 
различна възраст, за изтънчените и 
небрежните. 

аромат - 50 мл (18%) 

Предназначен за предизвикателните 
и чаровни жени, но и за скромните 
и нежни жени, за известните и 
неизвестните, за жените на различна 
възраст, за изтънчените и небрежните. Попитайте Вашия консултант 

за предлаганите аромати!

2095
лв

ПРОМО цена:
 79_ _ _5030код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

2095
лв

ПРОМО цена:
 79_ _ _ 30код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на наносреброто! 
Пастата е с модерна формула за изключителен 

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

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

заздравява венците!

+ Четка за зъби 
Nano Silver

+ Четка за зъби 
Nano Gold

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на нанозлатото! 
Пастата е с модерна формула за изключителен 

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

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

заздравява венците!

Усещане за 
свежест!
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2100
лв

ПРОМО цена:

25109230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

25109002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1500
лв

ПРОМО цена:

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

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

били 60 х 40 см - 2 броя 

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

Стара цена: 

3000
лв

Професионална 
универсална кърпа 
40 х 40 см 

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

универсална кърпа 
40 х 40 см 

2510230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

350
лв

За 1 брой 
-30% 25102002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1150

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1150
лв

За 2 броя 
-50%

1115
лв

ПРОМО цена:

2031530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Екологичен прах за 
пране със сапунено 
орехче BIONUR 1000 г

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

Стара цена: 

1590
лв

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

1950
лв

ПРОМО цена:

2043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1300
лв

Стара цена: 

3250
лв

Антибактериални микрофибърни 
кърпи Netex 2 в 1 (кърпа + гъба)  
2 броя,15 x 20 см 
2 опаковки Усещане 

за чистота!

Магьосник против петна BIONUR 220 г 
Ефективна екологична формула за почистване на 
петна от дрехи, тапицерии, мека мебел, килими, 
мокети и др. текстилни тъкани. За отстраняване 
на петна от мазнина, кръв, кафе, мастило, сосове, 
плодове, вино и др. Спестява пари и време, щади 
околната среда!

Магьосник против петна BIONUR 220 г 
Ефективна екологична формула за почистване на 
петна от дрехи, тапицерии, мека мебел, килими, 
мокети и др. текстилни тъкани. За отстраняване 
на петна от мазнина, кръв, кафе, мастило, сосове, 
плодове, вино и др. Спестява пари и време, щади 
околната среда!

2030920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 920

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

230
лв

За 1 брой 
-20% 20309240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1380

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

920
лв

За 2 броя 
-40%
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2375
лв

ПРОМО цена:

25122230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1015
лв

Стара цена: 

3390
лв

• със сребърни наночастици;
• за кухнята, дома и електронните устройства;
• с перманентни антибактериални свойства;
• изключителна абсорбционна активност;
• сертифицирани от института по хигиена, медицина и опазване на 
околната среда - Hohenstein.



3590
лв

ПРОМО цена:

2010120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

Стара цена: 

4490
лв

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

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

4490
лв

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

Съживява кислорода във въздуха, 
който дишаме!

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

3300
лв

ПРОМО цена:

2611140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2200
лв

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

3300
ПРОМО цена:

2611140

Възглавница 
от мемори 
пяна

Стара цена: 

5500
лв

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

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

1255
лв

ПРОМО цена:

2090340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Стара цена: 

2090
лв

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

1975
лв

ПРОМО цена:

2092040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

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

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

Стара цена: 

3290
лв

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

Магнитен колан с мериносова 
вълна, магнити и сребро

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

2640
лв

ПРОМО цена:

2610850код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2640
лв

Стара цена: 

5280
лв

1650
лв

ПРОМО цена:

2611050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1650
лв

Наколенка от мериносова вълна 
със сребро и магнити - 1 брой 

Наколенките са изработени от чиста мериносова вълна с магнитна лента 
и сребърни нишки. Прекрасно средство за облекчаване и премахване на 
болка в коляното или лакътя. 

Стара цена: 

3300
лв

Здравословна 
почивка 
у дома!

Преносим мини климатик Jocca 7120
лв

ПРОМО цена:

2050620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1780
лв

Мини климатикът Jocca е най-практичното решение за жегата. Можете да го носите навсякъде 
със себе си, благодарение на компактния си размер. Захранва се по 2 начина – или посредством 
стандартен USB порт (компютър, лаптоп) или директно в електрическата мрежа.
Вече не са ви нужни отделни уреди за охлаждане, пречистване и овлажняване на въздуха. Мини 
климатикът Jocca едновременно охлажда, овлажнява и пречиства  въздуха в помещението.

Стара цена: 

8900
лв

Как точно работи уредът. Мини климатичната система Jocca използва специален филтър, 
който засмуква горещия въздух и моментално го трансформира в охладен, освежен и с по-добро 
качество. Достатъчно е само да добавите студена вода в резервоара, след което да включите 
климатика. Капацитетът на резервоара е 0,375 ml. Можете да налеете студена вода, както и микс 
от вода и лед. Едно пълнене ви гарантира до 8 часа прохлада и свежест.
Основни спецификации:
• резервоар с капацитет 0,375 мл,
• 3 степенна сила на охлаждане,
• Sleep mode,
• бутон за включване на светлини,
• ниско ниво на шум по време на работа.

Съдържа упътване на български, USB 
кабел за захранване и накрайник за 
включване в контакт.

Размери: 16 x 15.5 x 15.5 см
Тегло: 1 кг
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• Тонизира и релаксира.
• Премахва напрежението и болката в 
областта на гърба, раменете и кръстта.
• Подобрява кръвообращението.
• Подходящ за употреба вкъщи, офиса, на 
вилата или докато шофираш.

Масажор за гръб Jocca + ПОДАРЪК

8400
лв

ПРОМО цена:

2050209код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

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

Подарък на стойност 5.90 лв.

ПОДАРЪК 
Гел с екстракт от 

див конски кестен 
с розмарин и 

арника - 30 мл

Размери: 55x50 см.

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

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

Стара цена: 

10500
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 439

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 510 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

21 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 473

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

- 19  см0
- 21 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1439230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1439250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

- 19  см0
- 21 см1 - 21 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1473230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1473250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

21 см 7695
лв

ПРОМО цена:

11151030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11151050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19  см 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
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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, предпазващо 
повърхността от нараняване. 
Произведени от екологични 
материали. Без съдържание на ВРА 
(бисфенол А).

2080_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв 2095

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

895
лв

За 1 брой 
-30%Антибактериална 

3

1

2390
лв

ПРОМО цена:

2001120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Електронен уред за 
борба  с гризачи

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

Стара цена: 

2990
лв

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

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

с два улея (28 х 28 см) 

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

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

Стара цена: 

19990
лв

11995
лв

ПРОМО цена:

2250140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7995
лв 12150

лв

ПРОМО цена:

2250250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

12150
лв

Барбекю-тиган XXL 
със стъклен капак

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

със стъклен капак

Стара цена: 

24300
лв

размер: 35 х 24 см
обем: около 2,8 л

9990
лв

ПРОМО цена:

24496код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7500
лв

КОМПЛЕКТ 
VOLCANO ZAPPER + Царски билки Detoxin 250 мл

VOLCANO Zapper е цифрово електронно устройство, което убива болестотворни 
паразити, бактерии, вируси и гъбички чрез електромагнитни вълни без 
използване на медикаментозни средства. За постигане на максимален ефект 
се комбинира с  Царски Билки Детоксин, който е за подпомагане на организма 
в процеса на освобождаване на натрупваните токсини и предотвратяване 
повторно заразяване.

Стара цена: 

17490
лв

Най-добрите 
помощници в 

кухнята!

Уред за сребърна вода 
Dr.Silver Universal  

Повече от 60 000 л сребърна вода 
с питейна концентрация.
Пълен електронен контрол с програми за избор 
на концентрация на сребърни йони;
Сменяем сребърен електрод и батерия;
Светлинна индикация за избор на програма и 
изправност на електролизната клетка;
Висока производителност; 
Лекота и бързина в обслужването.

Уредът за получаване на сребърна вода Dr. Silver 
Universal e устройствo за електролитно отделяне 
на сребърни йони (Ag+) във вода.

8940
лв

ПРОМО цена:

2005540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Стара цена: 

14900
лв
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19120
лв

ПРОМО цена:

2050420 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4780
лв

Уред за бавно 
изцеждане
JOCCA

Стара цена: 

23900
лв

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

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

Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части 

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

Цвят на металния корпус - малиновоЦвят на металния корпус - малиново

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

Превърнете храната в енергия и здраве!

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

ТОП ЦЕНА
на комплект от 
12 части!

Стара цена: 

21990
лв

12990
лв

ПРОМО цена:

20200129код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

9000
лв

Кана Atria 
с филтър 
Classic Aqua-
Mag Mg2+

Нюансите на цветовете са примерни.

1 - бял
4 - син

Изберете цвят:

2950
лв

ПРОМО цена:

2320_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

740
лв

Стара цена: 

3690
лв

3190
лв

ПРОМО цена:

2340_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

Стара цена: 

3990
лв

Филтрите Aqua Mag 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. Не само пречистват 
водата, но и я обогатяват с ценния 

магнезий.

 Кана Astra 
 с филтър 

UnimaxAqua-
Mag Mg2+

5 - сив
6 - оранж
7 - мента

29

Mag Mg2+

ПРОМО цена:ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

39



355
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

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

Стара цена: 

395
лв

 йогурт89

кокос96

какао95

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

Балансиран Хранителен режим 
40-30-30

30

1615
лв

ПРОМО цена:

3100610код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Балансиран бар Enervit 
Protein Snack, 40-30-30, 
8 броя

Хрупкав бар с вкус на черен шоколад
      • Богат на протеини и фибри
      • Без глутен
      • Без палмово масло
      • Обогатен с витамин Е.
1 кутия съдържа 8 бара
1 бар (25 г) = 1 ХБ (хранит. блок)
1 ХБ = 1,68 лв

Стара цена: 

1795
лв

черен шоколад

3360
лв

ПРОМО цена:

3058110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

Оризов протеин на 
прах - натурален, 700 г

Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30.
      • 100% веган;
      • 79% протеин;
      • обогатен с BCAA (аминокиселини с 
разклонена верига);
      • натурален вкус.

Стара цена: 

3735
лв

1 протеинов блок 
(7 г протеин)  
= 9 г от продукта

1615
лв

ПРОМО цена:

3100910код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

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

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

Стара цена: 

1795
лв

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

1345
лв

ПРОМО цена:

3100410код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

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

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

1 кутия съдържа 8 бара
1 бар (25 г) = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ = 1,68 лв

млечен шоколад

Стара цена: 

1495
лв

1610
лв

ПРОМО цена:

3059710код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

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

   • Без наситени и хидрогенирани мазнини;

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

Стара цена: 

1790
лв

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



  

3120
лв

ПРОМО цена:

2051120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

3900
лв

Бамбукова еко 
кухненска везна 
JOCCA

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

1880
лв

ПРОМО цена:

3091020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

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

Кокосово масло 
900 г

Предотвратява сърдечно-съдови 
заболявания и високо кръвно налягане.

Стара цена: 

2350
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

3091220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Гладко 
фъстъчено 
масло - 500 г

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

Стара цена: 

1550
лв

520
лв

ПРОМО цена:

3020120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

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

Кристална 
хималайска сол 500 г 

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Стара цена: 

650
лв

1120
лв

ПРОМО цена:

3101310код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

125
лв

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

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

Стара цена: 

1245
лв

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

   

1795
лв

ПРОМО цена:

3101510код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

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

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

Стара цена: 

1995
лв

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

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

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

Стара цена: 

550
лв

495
лв

ПРОМО цена:

3101610код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

055
лв

54 г -1 опаковка = 2 ХБ (хран.блока)
1 ХБ - 2.48 лв. 31

НОВА
по-добра

цена 

Здравословно 
хранене! 



Универсална кърпа 
32 х 32 см

Кърпа за почистване от ултрамикрофибърно 
влакно. Премахва замърсяванията от всички 

видове повърхности в дома и офиса.

Премиум Алое 
Вера гел - 30 мл

Защитава и интензивно 
овлажнява кожата. С 90% 

натурален гел от алое вера.

За контакти:
GM 06/20

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

Промоционалните предложения важат от 11.05.2020 до 05.06.2020 или до изчерпване на количествата!32

ШОК ЦЕНИ 
 За всеки 49.90 лв. в една поръчка от тази брошура, 

може да закупите един от предложените продукти на ШОК ЦЕНА

Специални оферти с

25106199 50150199

Вера гел - 30 мл

Abra Cadabra
Спрей за 

тоалетна - 60 мл

20452199

???3009329992116299

Тоалетен сапун със син 
ирис и арган 100 г

86805099

Тоал. сапун с лавандула 
и ленено масло 100 г

86807099 25108099

Кърпа за оптика 
15 х 15 смКрем 

с колаген 
от Sanct 

Bernhard
25 мл

50300099
Перфектна грижа за кожата на 

ръцете, лицето, шията и деколтето.
Нежна грижа 
и фин аромат.

Нежна грижа 
и фин аромат.

Почистваща кърпа от най-фино 
микрофибърно влакно. Идеално почиства 

очила, екрани, компютри, смартфони, таблети, 
оптика, клавиатури, фотоапарати и др.

 Спрей с натурални масла против 
неприятни миризми в тоалетни.

90121299

Четка за зъби 
Nano Silver 

Перфектна грижа за устната хигиена 
със силата на сребърните йони и 
специалната форма на влакната.

Слънцезащитен 
Алое вера спрей 

SPF 15

Перфектна защита и 
натурални съставки.

 Фиторелакс нощ - 
30 капсули

Ефективен комплекс от Мелатонин, екстракт 
от Пасифлора, 5-Хидрокситриптофан и 

витамин B6 за здрав и спокоен сън..

 Фиторелакс нощ - 

Ефективен комплекс от Мелатонин, екстракт 

50300099

0.99 лв.само за

1.99 лв.само за

2.99 лв.само за

код: код: код:
код:

код: код: код:

код: код: код:


