
 

код 3024150

-50% 745
лв

стара цена 14 90
лв

3024150
лв

Магнезий 
+ В комплекс
 30 таблетки 

код 9205250

-50% 745
лв

стара цена 14 90
лв

Алое вера 
Део Стик 

50 мл

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
ПРОЛЕТНО ВДЪХНОВЕНИЕ

код 3079350

-50% 1195
лв

стара цена 23 90
лв

Фаст Дрена 
500 мл

за периода 16.05.2020 -15.06.2020

2

код 3021850

-50% 1145
лв

стара цена 22 90
лв

Водорасли за 
отслабване 
75 таблетки

код 3021650

-50% 1495
лв

стара цена 29 90
лв

Холест ОК 
30 капсули

код 3024750

-50% 2300
лв

стара цена 46 00
лв

Чист екстра 
сок от Алое 

Вера 1000 мл

ТОП ПРОДУКТИ + НЕВЕРОЯТНИ ОТСТЪПКИ + ФАНТАСТИЧНИ  ПОДАРЪЦИ

1Купете продукти на EQUILIBRA (без серията Love's Nature) 
и за всеки 24.90 лв. в 1 поръчка получаватe 

1 ПОДАРЪК ПО ИЗБОР:
 Арганова маска (1)  или

Кърпички за почистване на грим (2) или 
Шампоан с арган - 100 мл (3)

2

ФАНТАСТИЧНИ  ПОДАРЪЦИ
3

Купете продукти на EQUILIBRA
(без серията Love's Nature) и за всяка отделна поръчка...

над 19.90 лв. може да закупите с 50% отстъпка 1 продукт от стр.1
над 34.90 лв. може да закупите с 50% отстъпка 2 продукта от стр.1
над 54.90 лв. може да закупите с 50% отстъпка 3 продукта от стр.1



2

Организатор на Кампанията: „Грийн Мастър Груп“ ООД, София, ул „Пиротска“№151, тел 02/8022641, www.green-master.eu
Период на кампанията: 16.05.2020 - 15.06.2020 г.
Условия на кампанията: 

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

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

Equilibra - поддържане на баланса

Equilibra & Green Master 
Дългогодишно ползотворно партньорство!

Арганова възстановяваща и 
овлажняваща маска за лице

Създадена да хидратира и 
регенерира кожата на лицето, 
като й придаде свеж и сияен 
тен. На базата на арганово 
масло, тя прави кожата мека, 
подхранена и хидратирана. 
Обогатена с хиалуронова 
киселина и масло от авокадо, 
за да хидратира и възстанови 
баланса на кожата. 

 9211700код:

Всеки клиент има право да закупи неограничен брой от предложените в настоящата брошура продукти по ценовото предложение, 
обявено в горната част на карето, в което е представен съответният продукт с КОД.
За всеки 24,90 лв. в една поръчка на продукти от настоящата брошура (без серията Love‘s Nature) и/или други продукти на 
Equilibra от Каталог Green Master, всеки клиент избира 1 (един) подарък от изброените по-долу. В сумата от 24,90 лв. УЧАСТВАТ 
всички закупени продукти на Equilibra (без серията Love‘s Nature), включително и тези от стр. 1.
Изберете Вашия подарък от следните: 1. Арганова маска (код: 9211700) или 2. Кърпички за почистване на грим         
(код: 9206300) или 3.Шампоан с арган - 100 мл (код: 9211800).
За всяка отделна поръчка над 19,90/34,90/54,90 лв. на закупени продукти по КОД от настоящата брошура (без серията Love‘s 
Nature) и/или други продукти на Equilibra от Каталог Green Master, може да закупите съответно 1/2/3 продукта с 50% намаление от 
стр. 1. Продуктите от 1 стр. се купуват едновременно с поръчката. 
Продуктите, заявени с -50% намаление от стр. 1, НЕ УЧАСТВАТ в сумата даваща право на покупка на друг/и продукт/и от стр. 1.
При избор на подарък (за всеки 24,90 лв.), той се заявява и получава заедно с поръчката.
Промоционалните предложения важат в указания период или до изчерпване на количествата. В периода на кампанията е възможно 
изчерпване на някои от подаръците и/или замяната им с други.
Пълните условия на кампанията вижте в сайта: www.green-master.eu

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
ПРОЛЕТНО ВДЪХНОВЕНИЕ

за периода 16.05.2020 -15.06.2020

1

Не съдържа: SLS, SLES, парабени, силикони,  
оцветители, парафинни масла. Деликатно 
ароматизирана, без алергени. Кличнично и 
дерматологично тествана. Тествана за никел.

Кърпички с арганово масло 
за почистване на грим - 25 броя

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

 9206300код:

2

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

Защитен шампоан за коса 
с арганово масло - 100 мл 

 9211800код:

3

ориз, шеа, мицеларно 
масло. Почистват 
идеално грима от 
очите, лицето и устните, 
като подхранват 
кожата и я оставя мека 
и свежа. Деликатно 

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

Начин на употреба: Малко количество се 
нанася на влажна коса, масажира се, след което 
се изплаква с вода. 

ТОП ПРОДУКТИ + НЕВЕРОЯТНИ ОТСТЪПКИ + ФАНТАСТИЧНИ  ПОДАРЪЦИ



За здрава имунна система 
и енергия! 1290

лв

ПРОМО цена:

3026340
КОД Спестявате:

860
лв

3

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

Витамин В комплекс  
30 капсули30 капсули

Стара цена: 

2150
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

3021330
КОД Спестявате:

595
лв

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

Желязо с Витамин С 
60 капсули

Стара цена: 

1990
лв

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

Магнезий 
+ В комплекс 
30 таблетки 1190

лв

ПРОМО цена:

3024120
КОД Спестявате:

300
лв

Стара цена: 

1490
лв

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

Калий и Магнезий  
20 сашета 1860

лв

ПРОМО цена:

3024040
КОД Спестявате:

1240
лв

Стара цена: 

3100
лв

Equilibra препоръчва при:  болно и възпалено гърло и 
нос; бронхити; ангини; кашлица; възпаления и инфекции 
на горните дихателни пътища.
Съдържа: прополис, алое вера, екстракт от хрян, 
етерични масла от евкалипт, мента, сладък и горчив 
портокал.
Иновативна формула с мощно противовъзпалително, 
противовирусно и антибактериално действие. Норма-
лизира и успокоява лигавиците, повишава имунитета. 
Спрей-формата е лесна за употреба и дава бърз и траен 
резултат, подобрява дъха.

Спрей с прополис  20 мл
1715

лв

ПРОМО цена:

3024430
КОД Спестявате:

735
лв

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

Пчелно млечице плюс 
10 флакона х 15 мл 1725

лв

ПРОМО цена:

3027550
КОД Спестявате:

1725
лв

Стара цена: 

3450
лв

Стара цена: 

2450
лв

Високоефективна комбинация за 
подкрепа на горните дихателни 
пътища, имунитета и издръжливостта 
на организма. Успокоява лигавиците, 
подпомага при кашлици и възпаления. 
Комбинацията от прополис, пчелен 
мед и витамин С ефективно подпомага 
имунната защита и възстановителните 

Прополис плюс 
14 сашета

Съдържа: ехинацея, прополис, пчелен мед, екстракт от бяла бреза, 
витамин С, масло от мента и евкалипт.

способности на организма. Екстрактът от бяла върба (източник на салицин) 
добавя противовъзпалително действие, подпомага при проблеми със 
ставите, умора, отпадналост, тежки натоварвания. 

1795
лв

ПРОМО цена:

3025540
КОД Спестявате:

1195
лвСтара цена: 

2990
лв

купи с -50%
виж как на  стр.1



2095
лв

ПРОМО цена:

3021630
КОД Спестявате:

895
лв

Equilibra препоръчва при: 
проблеми в стомашно-чревния тракт; 
стомашно-чревни разстройства; лени-
ви черва; нарушена перисталтика; 
метеоризъм; запек; детоксикация на 
дебелото черво; отслабване; регулиране 
на нивата на лошия холестерол.

Псилиум фибри 
20 сашета 1430

лв

ПРОМО цена:

3023020
КОД Спестявате:

360
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30270002
КОД Спестявате:

1150
лв

Equilibra препоръчва при:
повишени нива на холестерола и 
триглицеридите; нарушена мастна 
обмяна; атеросклероза; нарушения 
в сърдечно-съдовата система и 
кръвообращението; хипертония. 
Всяка таблетка съдържа екстракт от 
червен ферментирал ориз (източник на 
монаколин К).

Холест ОК - 30 капсули

Стара цена: 

2990
лв

20 сашета

Стара цена: 

1790
лв

НОВА
по-добра

цена 

Equilibra препоръчва този чай от 
специално селектирани билки, които 
са познати от дълги години поради 
детоксикиращия си ефект. 
Съдържа: листа от глухарче, корен от 
едногодишна ливадина, корен от репей, 
листа от артишок, корен от цикория, 
листа от маточина.

Прочистващ чай 15 фил-
тър пакетчета - 2 броя

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 
4

1600
лв

ПРОМО цена:

3021430
КОД Спестявате:

690
лв

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

Чесън и глог 
32 желатинови капсули32 желатинови капсули

Стара цена: 

2290
лв

2370
лв

ПРОМО цена:

3022840
КОД Спестявате:

1580
лв

Стара цена: 

3950
лв

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

13 билки с фибри  
100 таблетки

1575
лв

ПРОМО цена:

3024230
КОД Спестявате:

675
лв

Equilibra препоръчва при: 
нарушена микрофлора в хранос-
милателния тракт; понижен иму-
нитет; възстановяване след анти-
биотично лечение; хранителен 
дисбаланс; хранителни алергии; 
храносмилателни разстройства 
от различен произход; стомашни 
неразположения; гнилостни про-
цеси в червата; дисбактериоза; 
стрес; диети.

Лактик ферментс – 
пробиотик+пребиотик 
10 сашета

Стара цена: 

2250
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

3025640
КОД Спестявате:

1395
лв

Пробио - 20 млрд
10 водоразтворими 

сашетаСтара цена: 

3490
лв

 НОВО 

Всяко саше съдържа: 
млечнокисели бактерии 

- 5млрд (Lactobacillus 
acidophilus и 

Lactobacillus plantarum); 
инулин - 0,5g.

Всяко саше съдържа: 
20 милиарда пробиотични 
бактерии от 4 специални 

щама: 
Lactobacillus paracase, 

Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus acidophilus, 

Streptococcus thermophilus.

Прием: 1 саше дневно, разтворено в чаша вода на 
гладно. При едновременен прием с антибиотици е важно 
да се приемат с разлика отпоне 3 часа.

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

Чист екстра сок от 
Алое Вера 1000 мл 3220

лв

ПРОМО цена:

3024730
КОД Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

4600
лв

купи с -50%
виж как на  стр.1

купи с -50%
виж как на  стр.1



1160
лв

ПРОМО цена:

3029020
КОД Спестявате:

290
лв

5

Стара цена: 

1450
лв

1735
лв

ПРОМО цена:

3029440
КОД Спестявате:

1155
лв

1610
лв

ПРОМО цена:

3026530
КОД Спестявате:

690
лв

1675
лв

ПРОМО цена:

3079330
КОД Спестявате:

715
лв

1615
лв

ПРОМО цена:

3024940
КОД Спестявате:

1075
лв

1790
лв

ПРОМО цена:

30226240
КОД Спестявате:

1190
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30271002
КОД Спестявате:

1150
лв

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

Чай  диджестив 15 фил-
тър пакетчета - 2 броя

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

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

Ежедневна регулация  
50 таблетки - 2 броя50 таблетки - 2 броя

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

Бял трън + Артишок 
30 таблетки 

Стара цена: 

2300
лв

Агаве Био сироп - 350 мл

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

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

Получен от сърцевината 
на органично 

мексиканско агаве.

НОВА
по-добра

цена 

Детокс 4 действия 
500 мл

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

Equilibra препоръчва при: 

Дневен прием: 
25 мл разтворени в 500 мл вода. 

Стара цена: 

2890
лв

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

Фаст Дрена - 500 мл

Стара цена: 

2390
лв

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

Уринеле -12 сашета

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

2690
лв

Стара цена: 

2980
лв

За оптимална 
функция на 

кръвоносната, 
храносмилателната 

и отделителната 
системи!

купи с -50%
виж как на  стр.1

купи с -50%
виж как на  стр.1

ПРОДУКТЪТ 
Е ИЗЧЕРПАН!



1470
лв

ПРОМО цена:

3023730
КОД Спестявате:

630
лв

1530
лв

ПРОМО цена:

3025240
КОД Спестявате:

1020
лв

1575
лв

ПРОМО цена:

3023830
КОД Спестявате:

675
лв

Equilibra препоръчва при:  
нарушен сън; стрес; трудно заспи-
ване; напрегнатост; неврози.
Съдържа: цветове и листа от лайм, 
цветове и листа от глог, кора от сладък 
портокал, листа от пасифлора и корен от 
валериана.

Релаксиращ чай - 15 фил-
тър пакетчета - 2 броя 1150

лв

ПРОМО цена:

30272002
КОД Спестявате:

1150
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

3021240
КОД Спестявате:

1435
лв

3600
лв

ПРОМО цена:

3023640
КОД Спестявате:

2400
лв

1735
лв

ПРОМО цена:

3079240
КОД Спестявате:

1155
лв

Спокойствие, баланс 
и добра форма!
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Equilibra препоръчва при: 
проблеми със заспиването; 
нарушения на съня; 
недоспиване; 
психическо натоварване; 
стрес. 

Мелатонин - 75 таблетки

Стара цена: 

2100
лв

Equilibra препоръчва при:
проблеми със заспиването; нару-
шения на съня; недоспиване; при 
смяна на часови пояс; депресии; 
нервност, психическо натоварване, 
стрес.
Съдържа:
мелатонин, грифония, вит. В6.

Мелатонин и грифония 
60 таблетки

Стара цена: 

2550
лв

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

РЕЛАКС Ден и Нощ 
50 таблетки

Стара цена: 

2250
лв

Стара цена: 

2300
лв23 лв

броя 
на цената 

на един2 

2310
лв

ПРОМО цена:

3025730
КОД Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3300
лв

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

Черна боровинка 
60 капсули

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

Топ простата - 40 капсули

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

Стара цена: 

3590
лв

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

ВСAА - Аминокиселини 
с разклонени вериги 
100 таблетки100 таблетки

Стара цена: 

6000
лв

Зелено кафе дрена 500 мл

Подпомага за: намаляване на апетита и поддържане 
на нормално телесно тегло. Балансиран продукт 
в течна формула с екстракти с насочено действие 
към засилване на метаболитните процеси в тялото, 
изгаряне на мазнините и извеждане на излишните 
течности и токсините от обмяната. 
Съдържа: сух екстракт от: зелено кафе, бреза, 
глухарче, сърцевина на ананас и зелен чай.  50 мл се 
разтварят в 1-1,5 л вода и се приемат през целия ден.

Зелено кафе дрена 500 мл

Стара цена: 

2890
лв



1375
лв

ПРОМО цена:

3022440
КОД Спестявате:

915
лв

1615
лв

ПРОМО цена:

3022340
КОД Спестявате:

1075
лв

Стара цена: 

2690
лв

1595
лв

ПРОМО цена:

3028650
КОД Спестявате:

1595
лв

1600
лв

ПРОМО цена:

3021830
КОД Спестявате:

690
лв

1495
лв

ПРОМО цена:

3027840
КОД Спестявате:

995
лв

2790
лв

ПРОМО цена:

30220002
КОД Спестявате:

2790
лв

1200
лв

ПРОМО цена:

3079150
КОД Спестявате:

1200
лв
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Дрен ананас  - 14 сашета

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

Стара цена: 

2400
лв

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

Колаген бюти  
10 сашета

Съдържа: 
Verisol B (патентован хидрозилиран кола-
ген), ниацин, цинк, мед, биотин.

Стара цена: 

3190
лв

Масло от морков 
32 капсули

Всяка капсула съдържа: масло от морков 
- 826 mg; витамин А - 400 µg; мед – 0,5 mg. 2 
х 1 капс. дневно.
Equilibra препоръчва за: поддържане 
на добро физиологично състояние 
на кожата, особено преди и след 
почерняване; подпомага зарастването 
на рани от изгаряне или механично 
увреждане на кожата, слънчево 
изгаряне,  подпомага зрението, мощен 
антиоксидант.

Стара цена: 

2290
лв

Бирена мая -150 г 
375 таблетки

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

26

Хитозан 1000 
40 капсули - 2 броя

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

Стара цена: 

5580
лв

броя 
на цената 

на един2 

Водорасли за отслабване 
75 таблетки

Equilibra препоръчва за: 
поддържане на идеална фигура; 
изгаряне на мазнини; регулиране на 
теглото; целулит; дефицит на йод.
Съдържа: КЕЛП (кафяви водорасли), 
спирулина, бяла бреза, азиатска центела.

Стара цена: 

2290
лв

Луз уейт - 60 капсули

Equilibra препоръчва при: 
хора контролиращи теглото си; изгаряне 
на телесните мазнини; за намаляване на 
апетита; детоксикация на организма.
Съдържа: Глюкоманан - екстракт 
от корени на Amorphophallus konjac 
(глюкоманан), екстракт от кафяви 
водорасли.

За бързо и трайно отслабване с дока-
зана ефективност!

Стара цена: 

2490
лв

купи с -50%
виж как на  стр.1



  

Детоксикиращ балсам 
с активен въглен 200 мл 1185

лв

ПРОМО цена:

9212930
КОД Спестявате:

505
лв

Детоксикиращ комплект
2535

лв

ПРОМО цена:

921293
КОД Спестявате:

2535
лв

Стара цена: 

5070
лв

Детоксикиращ душ-гел 
с активен въглен 250 мл 1185

лв

ПРОМО цена:

9213130
КОД Спестявате:

505
лв

Детоксикиращ шампоан 
с активен въглен 250 мл 1185

лв

ПРОМО цена:

9213030
КОД Спестявате:

505
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

9212730
КОД Спестявате:

865
лв

Почиства и детоксикира кожата на 
лицето в дълбочина, елиминирайки 
токсините и замърсяванията. С алое 
вера (68%). 
Не съдържа: парабени, парафинни 
масла, силикони, алкохол, PEG. 

Детоксикираща маска 
с активен въглен 
Peel-o� - 100 мл

Стара цена: 

2890
лв

2235
лв

ПРОМО цена:

9212830
КОД Спестявате:

955
лв

Детоксикиращ крем за 
лице с активен въглен 
75 мл

Стара цена: 

3190
лв

с активен въглен 250 мл

 -50% 
за комплекта

3 продукта: 
душ-гел,
шампоан,
балсам

Най-доброто 
за Вашето съкровище!

Детоксикиране на кожата чрез 
свойствата на активния въглен.  
Козметична серия със силен детокс 
ефект на основата на натурален 
активен въглен. Комбинацията с 
високо съдържание на алое вера 
(20%) подпомага за хидратиране, 
успокояване и регенериране на кожата. 

83% 
натурални 
съставки

С мека и копринена текстура,  абсор-
бира се перфектно, без омазняване. 
Активният въглен естествено абсорбира 
нечистотиите, като помага за регулиране 
на омазняването на кожата, придавайки 
й лекота и свежест. С алое вера (20%). 
Не съдържа: парабени, парафинни 
масла, силикони, алкохол, PEG. 98% 

натурални 
съставки

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

Стара цена: 

1690
лв

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1690
лв

98% 
натурални 
съставки

Нежно почиства косата и скалпа от 
замърсяване и излишък от себум. Активният 
въглен естествено абсорбира замърсяванията, 
придавайки лекота и свежест. Алое вера (20%)
защитава и овлажнява косъма и балансира 
скалпа на косата. С повърхностноактивни 
вещества от растителен произход. С екстракт от 
лимонов сок - с освежаващо действие.
Не съдържа: SLS, SLES, парабени, парафинни 
масла. Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Дерматологично тестван. 

98% 
натурални 
съставки

Нежно подхранва и разплита косата, благо-
дарение на действието на естествените съставки. 
Активният въглен естествено абсорбира 
замърсяванията, придавайки лекота и свежест. 
Алое вера(20%) хидратира, леко разплита косата, 
благоприятствайки разресването, оставяйки 
косата мека и блестяща.  С екстракт от лимонов 
сок. С повърхностноактивни вещества от 
растителен произход. Не съдържа: SLS, SLES, 
парабени, парафинни масла, алкохол, силикони, 
оцветители.  Деликатно ароматизиран, без 
алергени. Дерматологично тестван. 

Стара цена: 

1690
лв
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Най-добрата
детоксикация и грижа 

за кожата и косата!
Детоксикиране на кожата чрез 
свойствата на 
Козметична серия със силен детокс 
ефект на основата на натурален 
активен въглен. Комбинацията с 
високо съдържание на 
(20%) 
успокояване и регенериране на кожата. 

 НОВО 

68% 
алое вера
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1015
лв

ПРОМО цена:

9212440
КОД Спестявате:

675
лв

Нежно ароматизиран, без алергени. Абсорбира се 
лесно чрез нежно втриване, без да оставя мазен 
филм. С алое вера(20%) с овлажняващо действие, с 
екстракт от овес и невен - с успокояващи свойства и 
масло от шеа - подхранва. Съдържа още бадемово 
и оризово масла, както и вит. Е - хидратират и 
овлажняват кожата, подобряват еластичността й. 

Нежен защитен крем за лице за бебета 100 мл

Нежни почистващи 
кърпички за бебета 
72 броя 900

лв

ПРОМО цена:

9212330
КОД Спестявате:

390
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

921213
КОД Спестявате:

2095
лв

Стара цена: 

4190
лв

Успокояваща паста с цинков оксид (10%) за бебета 100 мл

1075
лв

ПРОМО цена:

9212540
КОД Спестявате:

715
лв

Успокояващо натурално масло за бебета 200 мл

1255
лв

ПРОМО цена:

9212640
КОД Спестявате:

835
лв

Нежно почиства кожата и косата на детето. 
Сокът от Алое вера (20%) защитава и 
овлажнява, а повърхностноактивните 
вещества от растителен произход нежно 
почистват без изсушаване, оставяйки 
косата блестяща, а кожата мека. 
Екстрактът от невен успокоява деликатната 
и чувствителна детска кожа. 

Нежен измиващ гел за тяло и 
коса за бебета 250 мл

1015
лв

ПРОМО цена:

9212130
КОД Спестявате:

435
лв

Стара цена: 

1290
лв

 -50% 
за комплекта

Успокояващо натурално масло за бебета 200 мл
3 продукта: 
измиващ гел,
почистваща пяна,
кърпички

Стара цена: 

1450
лв

98% 
натурални 
съставки

Най-доброто 
за Вашето съкровище!

1015
лв

ПРОМО цена:

9212230
КОД Спестявате:

435
лв

Нежна почистваща пяна за 
ръце и лице за бебета 250 мл

Нежно почистващо средство, идеално за ежедневна 
хигиена на кожата на лицето и ръцете на бебето. С алое 
вера(20%) и растителен глицерин. Кремообразната 
пяна почиства и овлажнява кожата, възстановявайки 
нейната гладкост. Повърхностноактивните вещества от 
растителен произход нежно почистват, като запазват 
естествения баланс на кожата. Натуралната лимонена 
вода освежава и тонизира детската кожа. Без сълзи. 

Стара цена: 

1450
лв

98% 
натурални 
съставки

 НОВО 

Предназначени за почистване на бебешката 
кожа при всяка смяна на памперса. 
Изработени са от мека материя от пчелна пита 
с влакна от естествен произход. Специалната 
текстура на лосиона позволява почистване  
на кожата без разтриване, осигурявайки 
ефективно почистване и подхранване на 
кожата с растителни масла и естествени 
липиди с висока съвместимост с кожата. 

Комплект 
Нежна почистваща грижа 

Свойствата на Алое Вера(20%) правят продукта деликатен. Съдържа екстракт 
от невен и масло от шеа, както и инулин - пребиотик от естествен произход, 
помагащ за поддържане на естествения баланс на кожната флора. Идеални 
при  пътувания, както и за почистване на лицето и ръцете. 

99% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1690
лв

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1790
лв
Успокояващ мехлем на водна основа, 
предназначен да предпазва и успокоява 
дразнения и обриви от пелени. Може да се 
използва многократно при всяка смяна на 
памперса. С алое вера(20%), с екстракт от 
овес и невен, масло от шеа. Съдържа още 
бадемово и оризово масла, както и вит. Е. 

97% 
натурални 
съставки

Богато на олеинова киселина, маслото е с изклю-
чителна текстура, меко и гладко, бързо се абсорбира, 
без да оставя мазен филм. Идеално за подхранване 
и защита на кожата на Вашето бебе всеки ден, след 
баня; оставя кожата гладка, мека и копринена. 
Съдържа бадемово и слънчогледово масло, вит.Е и 
бизаболол. 

Стара цена: 

2090
лв

99% 
натурални 
съставки

Най-добрата серия за малките съкровища - с физиологично pH. 
Продуктите са подходящи за чувствителна кожа и 0+ год. 
Кличнично и дерматологично тествани. Тествани за никел. 
Деликатно ароматизирани, без алергени. 
Не съдържат: SLS, SLES, парабени, оцветители, парафинни масла. 



1115
лв

ПРОМО цена:

9210930
КОД Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

1115
лв

ПРОМО цена:

9211030
КОД Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

1590
лв

ПРОМО цена:

9210110
КОД Спестявате:

1590
лв

Стара цена: 

3180
лв

1015
лв

ПРОМО цена:

9207640
КОД Спестявате:

675
лв

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

Tricоlogica Шампоан за 
защита на цвета - 250 мл 1050

лв

ПРОМО цена:

9202740
КОД Спестявате:

700
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

9202040
КОД Спестявате:

1435
лв

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое 
вера, арганово масло и кератин), 
хидролизиран пшеничен протеин и 
витамин Е. За плътни и силни коси! С 
добавени липиди и комплекс серамиди 
(задравяват косъма и създават защитен 
слой). 
Не съдържа парабени, изкуствени 
оцветители, SLS, SLES. Дерматологично 
тестван. За почистване на накъсана 
и изтощена коса, като възстановява 
косъма от корена до върха.

Tricologica Реструк-
туриращ и укрепващ 
шампоан - 250 мл

Tricologica Реструк-
туриращ и укрепващ 
балсам - 200 мл

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое 
вера, арганово масло и кератин), 
хидролизиран пшеничен протеин и 
витамин Е. За плътни и силни коси! С 
добавени липиди и комплекс серамиди 
(задравяват косъма и създават защитен 
слой). 
Не съдържа парабени, изкуствени 
оцветители. Дерматологично тестван.
За омекотяване на суха и накъсана 
коса и лесното й разресване след всяко 
измиване.

Реструктуриращ комплект за коса Tricologica
2 продукта: шампоан и балсам с -50% намаление

Редовното използване на комплекта  
реструктурира косъма и го 

възстановява от корена до върха.

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

1750
лв

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

Световен хит! Първа помощ при множество 
кожни проблеми! Мултиактивен гел с 98% алое 
вера. Получен чрез студено пресоване на листата 
му. Съдържа 98% сок от алое. Не съдържа: 
парафинни масла, парабени, ароматизатори. 
Не съдържа алкохол. Ценен съюзник на кожата 
на цялото семейство с възстановително и 
успокояващо действие. Дава бързо облекчение 
във всички случаи на дисбаланс и дискомфорт. 

Алое вера Дермо-гел 
мини - 75 мл

Стара цена: 

1690
лв

Антицелулитен крио-гел 
с алое вера - 200 мл

С леден ефект! Подобрява видимо 
портокаловата кожа! С 20% студено 
обработено алое вера, кофеин, 
карнитин, какао, азиатска центела 
и боровинка! Свеж гел, който се 
абсорбира бързо и без масаж. Използва 
свойствата на студа, като подпомага 
периферното кръвообращение и се 
бори със задържането на вода.

с алое вера - 200 мл

Стара цена: 

3590
лв
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ПРОДУКТЪТ 
Е ИЗЧЕРПАН!
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Е ИЗЧЕРПАН!



630
лв

ПРОМО цена:

92101230
КОД Спестявате:

270
лв

3

990
лв

ПРОМО цена:

9200440
КОД Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

1650
лв

2370
лв

ПРОМО цена:

9201340
КОД Спестявате:

1580
лв

1045
лв

ПРОМО цена:

9205230
КОД Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв

3

990
лв

ПРОМО цена:

9200540
КОД Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

1650
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

9201640
КОД Спестявате:

1435
лв

Стара цена: 

3590
лв

3770
лв

ПРОМО цена:

9201316
КОД Спестявате:

3770
лв

Стара цена: 

3950
лв

Алое вера е едно от най-популярните растения с изключително 
широко приложение за подобряване и възстановяване на 
човешкото здраве. Наричат го „чудотворно растение”, „естествено 
лекарство”, „лек за изгаряния”. Съдържа над 75 съставки, които 
могат да бъдат разделени в следните категории: витамини, 
минерали, аминокиселини, захари, ензими, растителни стероли, 
лигнини, сапонини, антрахинони, салицилова киселина. 
Алое вера е богато на полизахариди и е известно със способността 
си да хидратира в дълбочина, да активира и стимулира процесите 
на регенерация и обновяване на клетките. Сокът от алое 
стимулира производството на колаген, намалява възпаленията и 
зачервяванията, подпомага бързото възстановяване при лишеи, 
екземи и изгаряния. Алое Вера свива порите, регулира мастната 
секреция, регулира обменните процеси, активира регенеративните 
процеси в кожата, възвръща естествения блясък и свежест. Алое 
вера защитава и хидратира косaтa и кожата на скалпа. 

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

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

с алое вера - 50 мл

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

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

Комплект анти-ейдж 
с алое вера - 2 продукта: 
крем и серум крем и серум крем и серум крем и серум 

Алое вера е едно от най-популярните растения 
с изключително широко приложение за 
подобряване и възстановяване на човешкото 
здраве. Наричат го „чудотворно растение”, 
„естествено лекарство”, „лек за изгаряния”. 
Съдържа над 75 съставки, които могат да бъдат 
разделени в следните категории: витамини, 
минерали, аминокиселини, захари, ензими, 
растителни стероли, лигнини, сапонини, 
антрахинони, салицилова киселина. 

Стара цена: 

7540
лв

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

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

Стара цена: 

900
лв

Хидратиращ душ гел 
с алое вера - 250 мл

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

с алое вера - 250 мл

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

Алое вера Део Стик 
50 мл

Не оставя петна по дрехите!

Интимен гел 
с алое вера - 200 мл

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

с алое вера - 200 мл
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 -50% 
за комплекта

купи с -50%
виж как на  стр.1



Чисто арганово масло 
30 мл

Съдържа арганово масло, витамин Е. 
Не съдържа PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцветители, източни-
ци на формалдехид. Деликатно аромати-
зирано, без алергени. 
Богато на полиненаситени мастни 
киселини. Предотвратява дехидрата-
цията и загубата на еластичност, 
забавя появата на бръчки, има силно 
противовъзпалително действие.

2215
лв

ПРОМО цена:

9206240
КОД Спестявате:

1475
лв

Стара цена: 

3690
лв

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

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

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

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

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

на формалдехид. Деликатно ароматизиран, 
без алергени. Дерматологично и клинично 

тестван.

Крем против бръчки 
с арганово масло - 50 мл 2095

лв

ПРОМО цена:

9206140
КОД Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

3490
лв98% 

натурални 
съставки

Мицеларна вода 
с арганово масло 
75 мл

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

930
лв

ПРОМО цена:

9206640
КОД Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

98% 
натурални 
съставки

Крем за кожата 
около очите 
с арганово масло - 15 мл

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

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

източници на формалдехид. Деликатно 
ароматизиран, без алергени.

1500
лв

ПРОМО цена:

9206530
КОД Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

98% 
натурални 
съставки

630
лв

ПРОМО цена:

92068230
КОД Спестявате:

270
лв

Стара цена: 

900
лв

98% 
натурални 
съставки

3045
лв

ПРОМО цена:

9206103
КОД Спестявате:

3045
лв

Стара цена: 

6090
лв

98% 
натурални 
съставки

 -50% 
за комплекта

12



Крем за ръце с арган 75 мл

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

фитокомплекс от соя, витамин Е и 
растителен глицерин. 

Крем с мека текстура, който се абсорбира 
бързо, без да омазнява. При ежедневна 
употреба противодейства на напукването 
на кожата и загубата на еластичност. Със 
защитен и анти-ейдж ефект. 

Не съдържа PEG, силикони, парабени, петролни продукти, 
минерални и парафинни масла, оцветители, SLES, SLS, 
източници на формалдехид. Деликатно ароматизиран, без 
алергени. Дерматологично тестван.

Лосион за тяло с арганово масло - 200 млЛосион за тяло с арганово масло - 200 мл

Активни съставки: арганово масло, бадемово масло, 
витамин Е. Не съдържа SLES, SLS, PEG, силикони, парабени, 
алкохол, оцветители. Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Подхранва и защитава кожата на тялото без да я омазнява.

Натурален сапун с арганово масло - 100 г

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

660
лв

ПРОМО цена:

9211140
КОД Спестявате:

440
лв

Стара цена: 

1100
лв

98% 
натурални 
съставки

1110
лв

ПРОМО цена:

9205740
КОД Спестявате:

740
лв

Стара цена: 

1850
лв

475
лв

ПРОМО цена:

9205940
КОД Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

790
лв

3495
лв

ПРОМО цена:

9204944
КОД Спестявате:

1495
лв

Кокосово масло 
за тяло и коса 
250 мл 2035

лв

ПРОМО цена:

9212040
КОД Спестявате:

1355
лв

Стара цена: 

3390
лв

2070
лв

ПРОМО цена:

9205340
КОД Спестявате:

1380
лв

Мултиактивно 
дермо масло - 100 мл

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

С 99% натурални съставки!

99% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

3450
лв

1110
лв

ПРОМО цена:

9209240
КОД Спестявате:

740
лв

Стара цена: 

1850
лв

Интензивно подхранващ и подобряващ 
еластичността на кожата лосион с 
високо съдържание на бадемово масло 
и витамин Е. Дерматологично тестван. 
Не омазнява. 
Не съдържа парабени, силикони, 
парафинни масла, PEG, алкохол. 
Деликатно ароматизиран, без алергени.

Лосион за тяло с 
бадемово масло - 200 мл

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

Капсули с хиалуронова 
киселина за лице - 28 бр.
+ ПОДАРЪК Капсули с 
ретинол за очи 28 бр. 

97% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

4990
лв

Не съдържа парабени, PEG, 
минерални масла и парафин, 

багрила, деликатно парфюмирани  
без алергени. 

 НОВО 

Equilibra препоръчва при:  
Маслото се получава от пресоването на 
кокосовата каша, известна с подхранващите 
си свойства. Съдържа лауринова киселина  и 
Витамин Е. 
Начин на употреба:
Коса - нанася се преди шампоана върху суха 
или влажна коса. Оставя се за 20 минути, за 
да подхранва скалпа. За копринена коса на  
плажа се прилага върху цялата дължина.
Тяло - подходящо за възстановяване на ме-
котата и еластичността на много суха кожа; 
идеално след слънце.
Съхранява се на хладно и сухо място, далеч 
от светлина и топлина.
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Ретинолът стимулира обновяването на 
клетките, което помага за ексфолиране 
на най-повърхностния слой. Също така 
подпомага синтеза на колаген, подобрява 
цвета и степента на еластичност на кожата, 
като намалява бръчките и признаците на 
стареене в зоната на околоочния контур.

98% 
натурални 
съставки


