
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 
04.07. - 02.08.2020            

ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ!

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:



Истинският приятел на сърцето и сърдечно-
съдовата система!

Екстракт от Бамбук (Lophatherum gracile) с 
доказан произход от диви растения, с ви-
сока концентрация на флавони.

Dr. Nature 
Листа от бамбук 
120 таблетки            

3990
лв

ПРОМО цена:

3007920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1000
лв

Всяка таблетка съдържа 
350 мг екстракт от листа 
на Бамбук  (Lophatherum 

gracile)  доказан произход 
от диви растения. 

Стара цена: 

4990
лв

3007940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2995
лв

ПРОМО цена:

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

 ТОП продукт

атеросклерозата. Подпомага: детоксикацията; пре-
чистването на кръвта; алкализирането на организма;  
при недостиг на кислород в кръвта; при проблеми с 
уринирането  и натрупването на пикочна киселина.

Боров прашец 
120 таблетки 3190

лв

ПРОМО цена:

3007320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв ТОП продукт

3007340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2395
лв

ПРОМО цена:

Всяка таблетка съдържа боров прашец с разрушена 
клетъчна мембрана (Pinus massoniana Lamb) - 500mg. 
Dr.Nature предлага висококачествен боров прашец 
с доказан произход и максимална биологична 
активност, гарантирана от структурата на 
разрушена клетъчна мембрана. Дългогодишни 
изледвания доказват, че приемът му:
Повишава имунитета и подпомага възстановява-
нето при изтощен и често боледуващ организъм.  
Противодейства на различни възпаления в 
организма. Неутрализира свободни радикали 
от различен произход - мощен антиоксидант. 
Подпомага при заболявания на дихателната 

система и възпаления на дихателните пътища. Регулира липидната 
обмяна, нормализира стойностите на холестерола и триглицеридите. 
Подкрепя функциите на сърцето, подпомага сърдечно-съдовата система, 
регулира артериалното налягане. Нормализира кръвоснабдяването, 
тонизира кръвоносните съдове. Защитава и подпомага възстановяването 
на черния дроб, нормализира отделянето на жлъчни сокове. Подобрява 
храносмилането, подпомага при възпалителни и хронични заболявания 
на стомаха и червата (гастрити, колити, язви, запек). 

КОМПЛЕКТ 
Листа от бамбук + Боров прашец

30073792код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

4490
лв

ПРОМО цена:

6285
лв

ПРОМО цена:

30073791код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

-30%
Намаление:

ТОП продуктпродуктпродуктпродукт Всяка таблетка съдържа 
клетъчна мембрана (Pinus massoniana Lamb) - 500mg. 
Dr.Nature предлага висококачествен боров прашец 
с доказан произход и максимална биологична 
активност, гарантирана от структурата на 
разрушена клетъчна 
изледвания доказват, че приемът му:
Повишава имунитета и подпомага възстановява-
нето при изтощен и често боледуващ организъм.  
Противодейства на различни възпаления в 
организма. Неутрализира свободни радикали 
от различен произход - мощен антиоксидант. 
Подпомага при заболявания на дихателната 

система и възпаления на дихателните пътища. Регулира липидната 

Стара цена: 

3990
лв

Стара цена: 

8980
лв

625
лв

ПРОМО цена:

3073250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

625
лв

Vitar препоръчва при: срив на имунната 
система; респираторни заболявания, грип, 
настинки, чести боледувания; за общо 
укрепване на организма; за подобряване 
състоянието на кожата, костите, ставите, 
сърдечно-съдовата и нервната система. 

Витамин С 
комплекс 
16 сашета

Съдържа: витамин С, цинк, екстракти от аце-
рола и шипки.

МОДЕРНА ФОРМУЛА ЗА БЪРЗ РЕЗУЛТАТСтара цена: 

1250
лв

1430
лв

ПРОМО цена:

3001720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Dr.Nature Витамин D3 
90 капсули х 400 IU

Стара цена: 

1790
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
подпомага при намален имунитет; 
защитава от инфекции, особено на 
дихателните пътища; регулира калциево-
фосфорния обмен; подпомага костна 
плътност и здравината на зъбите; играе 
роля на невропротектор; предотвратява 
развитие на болест на Алцхаймер и други 
възрастови когнитивни нарушения; 
намалява общите и възрастови възпаления 
в организма; подпомага зарастването на 
рани; предотвратява развитието на ракови 
заболявания (особено в храносмилателния 
тракт).

ТОП ОФЕРТИ 
при покупката 
на КОМПЛЕКТ!

2

+



За силен имунитет!

3

Ултрапречистено и молекулярно дестилирано!                   
С максимална концентрация на EPA + DHA > 
60%(EPA  35.69% и DHA 24.82%). 

Dr. Nature Ултра 
Омега 3 - 
90 капсули х 1000 мг

 ТОП продукт

Стара цена: 

2990
лв

2390
лв

ПРОМО цена:

3008220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3008240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

Основното действие на рибеното масло се определя 
от две дълговерижни омега-3 мастни киселини: 
EPA - eйкозапентаенова и DHA-докозахексаенова, 
които са незаменими за човешкия организъм. При 
най-добрите продукти, в резултат на молекулярна 
дестилация се получава концентриране до общо 
съдържание на EPA+DHA около и над 50%, което се 
приема за „изключително висок стандарт“. 
Dr. Nature препоръчва при: проблеми със 
сърдечно-съдовата система; за регулиране на 
липидния баланс и нивата на холестерола и 
триглицеридите; проблеми с артериалното налягане; 

противодейства на различни възпаления в организма; подпомага при ставни 
заболявания; подобрява мозъчните функции; подкрепя организма при 
депресии и безпокойство; подпомага зрението; подобрява съня; подобрява 
състоянието на кожата и косата; подкрепя имунитета.

КОМПЛЕКТ 
Dr. Nature Ултра Омега 3 + Полифенол Зон 22

3590
лв

ПРОМО цена:

3008291код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

-40%
Намаление:

Полифенолите са високоактивни 
молекули с мощно антиоксидантно 
действие. Основната им роля е 
противодействие на свободните 
радикали, като същевременно 
намаляват негативното влияние на 
оксидативния стрес върху клетките. 
Полифенол Зон 22 представялва 
супер антиоксидантна формула с 
полифеноли от 22 вида плодове и 
зеленчуци!

Комбинацията от Полифенол Зон 22 и Ултра Омега 3 нама-
лява възпалителните процеси в тъканите; притежава мощно 
антиоксидантно действие; подпомага при проблеми със сърдечно-
съдовата система; предпазва от инсулт и инфаркт; намалява 
стойностите на холестерол и високо кръвно налягане; дава енергия и 
тонус на организма; оказва благоприятно въздействие върху кожата 
и подобрява зрението; повишава имунитета и защитните сили на 
организма; регулира телесното тегло; подобрява метаболизма на 
веществата; подобрява състоянието на храносмилателния тракт; 
действа като профилактика срещу ракови заболявания.

Полифенолите са високоактивни 
молекули с мощно антиоксидантно 
действие. Основната им роля е 
противодействие на свободните 
радикали, като същевременно 
намаляват негативното влияние на 
оксидативния стрес върху клетките. 
Полифенол Зон 22 представялва 
супер антиоксидантна формула с 
полифеноли от 22 вида плодове и 
зеленчуци!

Стара цена: 

5980
лв

790
лв

ПРОМО цена:

3074720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Селен + цинк 
30 таблетки

защита от свободните радикали и оксидативен 
стрес; чести инфекции; проблеми с щито-
видната жлеза; проблеми със сърдечно-
съдовата система; дерматологични пробле-
ми; проблеми с черния дроб; психически 
натоварвания.

Vitar препоръчва при: 
Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.

5100
лв

ПРОМО цена:

3053230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

Имунокомплекс - 90 капсули

Стара цена: 

7290
лв

3053250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3645
лв

ПРОМО цена:

Почти всичко, от което се нуждаете в 1 капсула!
Всяка капсула съдържа: Витамин С - 120 mg, Цинк 
- 10 mg, Селен - 55 µg, Витамин D3 - 7,5 µg, Желязо 
- 14 mg, Ниацин - 16 mg, пантотенова киселина - 6 
mg, фолиева киселина - 200 µg, Витамин В2 - 1,4 mg, 
витамин В6 - 1,4 mg, Витамин В12 - 5 µg.

Имунокомплекс съдържа подбрана комбинация от витамини и 
микроелементи за здрава и силна имунна система. Селенът, цинкът, 
витамин С, витамин D, желязото, фолиевата киселина, витамин В6, 
витамин В12 допринасят за нормалното функциониране на имунната 
система. Фолиевата киселина, желязото, ниацинът, пантотеновата 
киселина, витамин В2, витамин В12, витамин В6 и витамин С помагат за 
намаляване на умората и изтощението.

Прием: 
1 капсула дневно.

ИМУНОЗАЩИТА  Ехинацея + Витамин С 
20 разтворими таблетки
Equilibra препоръчва при: 
намален имунитет; вирусни инфекции;
простуда, настинки; възпалителни заболявания 
на дихателните пътища;
защита от оксидативен стрес.
Съдържа: витмин С, цинк, екстракт от ехиацея.

975
лв

ПРОМО цена:

3029130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

3775
лв

ПРОМО цена:

3052340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

анемия, повишени нужди на организма 
от желязо (период на растеж и развитие, 
бременни жени и кърмачки, жени в репро-
дуктивна възраст); чувство на отпадналост, 
умора; липса на енергия; при повишена загуба 
на желязо с обилни и зачестили месечни 
цикли; в случаи на недостатъчен прием или 
резорбция на желязо при хронично болни, 
при хора на нискокалорични диети, при 
вегетарианци и др.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Желязо + Витамин С 
180 капсули

Стара цена: 

6290
лв

Стара цена: 

990
лв

+



1815
лв

ПРОМО цена:

3010130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

ЦБ Златна 
формула - 250 млформула - 250 мл

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

Стара цена: 

2590
лв

2070
лв

ПРОМО цена:

3007020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

Коластра 35 
30 капсули 

Dr.Nature препоръчва при: срив на имунната 
система; грип и вирусни заболявания; ангини; 
херпеси и бактериални инфекции; кожни инфекции; 
възпаления на дихателните пътища и белите 
дробове; проблеми с пикочо-половата система; 
проблеми с храносмилателната система; проблеми 
с костите и ставите; подагра, диабет, регулира 
холестерола.

30 капсули 
35% имуноглобулин G(lgG)

Стара цена: 

2590
лв

3007040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1555
лв

ПРОМО цена:

1395
лв

ПРОМО цена:

3075030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Кладница с облепиха 
и ехинацея 
30 капсули

За добър имунитет и подкрепа на организма

Съдържа екстракти от кладница (30% поли-
захариди), облепиха, ехинацея, витамин С.

Vitar препоръчва при: понижен имунитет;  
хронични заболвани на горните дихатени 
пътища; повишени нива на холестерола;  
проблеми със сърдечно-съдовата система; 
оксидативен стрес; тежки заболвания; за 
забавяне процесите на стареене.

Стара цена: 

1990
лв

1650
лв

ПРОМО цена:

3025940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1100
лв

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

Мултивитамини 
и минерали
40 таблетки

Equilibra препоръчва при:

3040
лв

ПРОМО цена:

3044320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

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

Мултивитамини и 
минерали A - Z 
150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

3800
лв

3044350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1900
лв

ПРОМО цена:

30087240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1200
лв

ПРОМО цена:

1600
лв

ПРОМО цена:

30087220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Dr.Nature 
Магнематрикс 
30 таблетки - 2 броя

намалява мускулните крампи и изтръпването в крайниците; действа 
благоприятно при стрес, нервност, раздразнителност, тревожност, 
безсъние; редуцира пристъпите на мигрена; подпомага работата на 
сърцето; дава енергия и тонус на организма; спомага при повишено 
физическо натоварване; допринася за нормал-но развитие на плода по 
време на бременност; нормализира обмяната на веществата; намалява 
симптомите при ПМС; подкрепя функциите на сърдечно-съдовата и 
имунната системи.

Стара цена: 

2000
лв

Dr.Nature Magnematrix: 

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

2095
лв

ПРОМО цена:

3051230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3051250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Магнезий 
250 таблетки

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

Стара цена: 

2990
лв

4

Стара цена: 

2750
лв



1955
лв

ПРОМО цена:

3060330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
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

1590
лв

ПРОМО цена:

3006420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3006450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

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

4050
лв

ПРОМО цена:

3048040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

Omega 3 Perilla oil 
150 капсули

заболявания на сърцето и мозъка; проблеми 
с кръвното налягане и нивата на холестерола 
и триглицеридите; проблеми с капилярите, 
кръвни съсиреци, разширени вени; акне и 
кожни проблеми; чупливи нокти; стерилитет, 
предменструален синдром (ПМС); артрит и 
проблеми със ставите; възпалителни процеси; 
депресии и психически натоварвания. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Тайната на китайските владетели за здра-
ва кръвоносна система, кожа, нокти, 
коса!

Стара цена: 

6750
лв

5745
лв

ПРОМО цена:

3049150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5745
лв

Броколи
60 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

11490
лв

4590
лв

ПРОМО цена:

3044540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3060 
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Чисто масло от 
черен кимион 
250 мл
черен кимион 

алергии; астма; главоболие, мигрена; срив на 
имунната система; паразитни заболявания и 
противопаразитно въздействие; хипертония; 
повишен холестерол; язва, гастрит, газове; 
отпадналост, хронична умора. Основните 
му действия са: имуностимулиращо, 
противотуморно, антибактериално. 

Стара цена: 

7650
лв

4080
лв

ПРОМО цена:

3041940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2720
лв

Хлорела
180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
дисбактериоза;  хронични и остри възпалителни 
процеси от вирусен и бактериален произ-ход; 
остри респираторни заболявания; атероскле-
роза; профилактика на туморни заболявания; 
предменструален синдром; заболявания на 
нервната система. Хлорелата е най-богата 
от всички храни на ДНК и РНК и това я прави 
изключителна храна за мозъка и за дълголетие. 

Стара цена: 

6800
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3080540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Dr.Nature препоръчва фантастичен микс от 
най-добрите натурални зелени клетъчни супер 
храни, като микро-водорасли и зародиши (афа, 
спирулина, хлорела, алфа-алфа, пшенични 
кълнове, сок от ечемик, хлорофил), които 
по естествен начин регенерират и изпълват 
клетките с енергия, стимулират метаболизма и 
помагат да се справим с най-тежките болести.

Стара цена: 

7990
лв

Супер комплекс  
Зелено здраве 
946 мл

5

Подкрепа 
за организма 
от природата!

Омега 3 - рибено 
масло 1000
90 капсули

Стара цена: 

1990
лв



3030820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30308240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Медицински гъби 
за добро здраве!

3145 
лв

ПРОМО цена:

3030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1345
лв

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

Камфорова гъба 
60 капсули

Стара цена: 

4490
лв

3030750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2245
лв

ПРОМО цена:
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Dr.Nature препоръчва при: 
оксидативен стрес; канцерогенни 
проб-леми; артритни заболявания; 
сърдечна недостатъчност; проблеми 
на кръвоносната система; хипертония; 
химио и лъчетерапия; понижен имунитет; 
хронична умора; алергии; атеросклероза; 
след прекарани заболявания; работа в 
замърсена и вредна работна среда.

Германор 132 
60 капсули 4055

лв

ПРОМО цена:

3030630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

Стара цена: 

5790
лв

Удивителната сила на Органичния 
Германий!

3030650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

3030420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30304240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

Майтаке плюс - 60 капсули

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

3030120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30301240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

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



4055
лв

ПРОМО цена:

3028430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

Алое вера с джинджифил 
1000 мл 

Equilibra препоръчва при: срив на имунната система; алергии; екземи, дерматити, 
акне, проблемна кожа; херпес симплекс; стомашни проблеми; диабет, атеро-склероза; 
отпадналост; повишен холестерол; рани, контузии, болки в мускули и сухожилия; 
възпаления на дихателните пътища; болки и шум в ушите; хемороиди; бактериални 
и вирусни инфекции.
100% чист неразреден гел от алое вера, получен при ръчна декортикация на 
листа от алое с екстракт от джинджифил. Съдържание в 50 мл: 
гел от алое вера(Aloe barbadensisi Mill) 
- 49,89 ml, сух екстракт от джин-
джифил - 100mg (джинджерол -1mg).

Стара цена: 

5790
лв

3028450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

1860
лв

ПРОМО цена:

3023240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1240
лв

Жен-шен комплекс х 3 
32 капсули

Equilibra препоръчва при:  тежки физи-
чески и умствени натоварвания; стрес от 
различен характер, тревожност; промяна 
в средата на живот; следоперативно 
възстановяване; намален имунитет; сексуална 
дисфункция; хронична умора, отпадналост; 
вялост, липса на концентрация.
Съдържа специални екстракти от корени на         
три вида жен шен: корейски (Panax Ginseng 
C.A. Meyer), американски (Panax quinquefolius), 
сибирски (Eleutherococcus senticosus), цинк и 
витамин В12.

Стара цена: 

3100
лв

1675
лв

ПРОМО цена:

3006830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

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

Dr.Nature 
Коензим Q10 
30 капсули 

Dr.Nature препоръчва при: Стара цена: 

2390
лв

1155
лв

ПРОМО цена:

3073730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

тежки физически натоварвания;
активен спорт;
умора, изтощение, загуба на енергия;
подпомага бързото възстановяване на 
организма;
гарантира жизненост, висока активност 
и добър тонус, както на тялото, така и на 
мозъка. 

Енергийна сила 
12 сашета

Стара цена: 

1650
лв

Vitar препоръчва при: 

2795
лв

ПРОМО цена:

10300630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

10300650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Cannabissimo - 
Гурме кафе с коноп                        
                                  250 г
Гурме кафе с коноп                        
                                  250 г

• Непознат по сила противовъзпалителен ефект;
• Облекчава състоянието при хронична болка;
• Помага при депресии, тревожност, безпокойство;
• Релаксира нервната система, възстановява съня;
• Контролира нивата на кръвната захар;
• Подпомага обмяната на липидите и намалява 
риска от проблеми на сърдечно-съдовата система;
• Потиска растежа на ракови клетки;
• Възстановява функциите на червата.

Основните ефекти на CBD:
Стара цена: 

3990
лв

нарушения във въглехидратната обмяна; 
диабет и преддиабетно състояние; 
забавен метаболизъм; повишени нива на 
холестерола и триглицеридите; нездра-
вословно хранене; наднормено тегло.

Глюкозин 
30 таблетки 

Pharm LAB препоръчва при: 

Всяка таблетка съдържа сухи екстракти от:  листа на гимнема силвестре 
- 100 mg (стандартизиран екстракт 25%); листа на бяла черница - 80 mg; 
канела - 40 mg; цинк - 7,5mg; витамин В6 - 1,4 mg.

Всяка таблетка съдържа сухи екстракти от: 

2200
лв

ПРОМО цена:

3092720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

550
лв

Берберин 
90 таблетки

OstroVit препоръчва при: 
диабет II тип;
преддиабетни състояни;
фамилна обремененост от диабет;
нарушения във въглехидратния и липидния 
метаболизъм;
повишени нива на холестерола;
наднормено тегло.

Стара цена: 

2750
лв

Ефективен контрол на кръвната захар и 
теглото!

1000 
лв

ПРОМО цена:

3035320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лвСтара цена: 

1250
лв
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Енергия 
и баланс!



1555
лв

ПРОМО цена:

3010440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За детето
250 мл 

нарушения от общ характер в здравословното 
състояние при деца над 2 г; отслабен имунитет;
грип, простудни заболявания; бронхити, брон-
хопневмонии, ангина, кашлици; безапетитие; 
нарушена концентрация; напрежение, стрес; 
тежки умствени натоварвания. 

Маг. фарм. 
Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

1530
лв

ПРОМО цена:

3045940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1020
лв

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

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2550
лв

1315
лв

ПРОМО цена:

5011740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

875
лв

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

Детски крем-
балсам - 50 мл

Немско качество, с фантастична грижа 
за любимите ни малчугани!

Стара цена: 

2190
лв

1910
лв

ПРОМО цена:

30356240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1270
лв

предменструален синдром (ПМС); кли-
макс; горещи вълни, раздразнителност, 
отпадналост; нарушен менструален 
цикъл; хормонален дисбаланс; 
проблемна кожа, коса, нокти.

Вечерна роза 
30 таблетки - 2 броя

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

3180
лв

3750
лв

ПРОМО цена:

3044740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2500
лв

Sanct Bernhard препоръчва: 

Соя и Калций 
120 капсули

по време и след менопауза;
при хормонален дисбаланс;
при остеопороза и понижена костна плътност;
горещи вълни;
нарушен сън;
повишен холестерол.

Стара цена: 

6250
лв

Здрави и спокойни 
на почивката!

8



4195
лв

ПРОМО цена:

3080740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

Нони комплекс 
за мъже - 946 мл

Стара цена: 

6990
лв Съдържа:

сок от нони, епимедиум, жен-шен, тонгкат 
али, мака, рацемоза, аспарагус, сау палмето, 
ликопен, цинк, витамин С, витамин D3.

Супер формула за мъжкия организъм!

Уникална течна формула, богата на естествени 
компоненти, които подкрепят специфичните 
нужди, баланса и здравето на мъжа, особено 
при напредване на възрастта. Подкрепя 
имунитета, поддържа и възстановява 
сексуалната активност, подпомага при 
простатит, хиперплазия на простатата, 
аденома, често и затруднено уриниране, 
възпалителни заболявания.

1190
лв

ПРОМО цена:

30709240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

790
лв

полова слабост;
сексуални дисфункции;
намалено либидо;
проблеми с ерекцията и 
продължителността на половия акт;
сексуална пасивност и нервни изтощения. 

Еректор 
15 капсули - 2 броя

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1980
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3011040 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За съня - 250 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:
нарушен и неспокоен сън;
превъзбуденост;
кошмарни сънища;
трудно заспиване;
неврози, напрегнатост, свръхнапрежение.

Стара цена: 

2590
лв

1745
лв

ПРОМО цена:

3061530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
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

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

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

Мелатонин 
75 таблетки 1260

лв

ПРОМО цена:

3023740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

840
лв

Стара цена: 

2100
лв
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1350
лв

ПРОМО цена:

3023840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

Стара цена: 

2250
лв

1945
лв

ПРОМО цена:

30355230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Простамин 
30 таблетки 
2 броя2 броя

доброкачествена 
хиперплазия на простатата; 
често и непълно уриниране; 
затруднено уриниране; 
простатит; 
нарушени сексуални функции; 
хормонален дисбаланс.

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

2780
лв27 лв

30355002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1390
лв

ПРОМО цена:



2610
лв

ПРОМО цена:

3051140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1740
лв

Храносмилателни 
ензими с витамин С  
90 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблемно храносмилане;
подуване на стомаха;
дискомфорт и газове;
повишен прием на белтъчна храна;
проблеми с жлъчката и черния дроб.

Стара цена: 

4350
лв

Съдържа бромелаин, папаин, ана-
нас и папая на прах, витамин С.

2480
лв

ПРОМО цена:

3052620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Псилиум фибри 
на прах - 300 г

проблеми в стомашно-чревния тракт; сто-
машно-чревни разстройства; лениви черва; 
нарушена перисталтика; метеоризъм; запек; 
детоксикация на дебелото черво; отслабване; 
регулиране на нивата на лошия холестерол.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

3100
лв

Ефективна стомашно-чревна детокси-
кация със 100% натурален продукт!

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 
филтър пакетчета 
2 броя2 броя

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

Ежедневна регулация  
50 таблетки 1150

лв

ПРОМО цена:

30270002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Стара цена: 

2300
лв

1190
лв

ПРОМО цена:

3022620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Стара цена: 

1490
лв

броя 
на цената 

на един2 
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Equilibra препоръчва при: 
нарушена микрофлора в храносмилателния 
тракт; понижен имунитет; възстановяване 
след антибиотично лечение; хранителен 
дисбаланс; хранителни алергии; храносми-
лателни разстройства от различен произход; 
стомашни неразположения; гнилостни 
процеси в червата; дисбактериоза; стрес; 
диети.

Лактик ферментс – 
пробиотик+пребиотик 
10 сашета10 сашета

Всяко саше съдържа: млечнокисели 
бактерии - 5млрд (Lactobacillus acidophilus и 
Lactobacillus plantarum); инулин - 0,5g.

1575
лв

ПРОМО цена:

3024230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Стара цена: 

2250
лв

3008950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1500
лв

ПРОМО цена:

2395
лв

ПРОМО цена:

3008920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Dr.Nature Куркума 
форте - 60 капсули

намалява възпалителните процеси като 
блокира медиаторите на възпалението; 
повлиява болките в ставите при артроза 
и остеоартрит; спомага при проблеми с 
храносмилателната система; повишава 
имунитета и защитните сили на организма; 
подобрява подвижността на ставите; 

Стара цена: 

2995
лв

Dr.Nature Куркума Форте: 

елиминира излишните токсини от организма; подобрява метаболизма; 
подобрява състоянието на нервната система; спомага за поддържане на 
нормални стойности на холестерола и кръвното налягане. 
Куркумата е едно от най-мощните натурални лечебни средств. 
Главното активно вещество в нея е куркуминът. Куркумата притежава 
изключително мощно противовъзпалително и болкоуспокояващо 
действие, като се използва успешно при заболявания на ставите, артроза 
и остеоартрит. 
Пиперинът е естествен алкалоид с мощно противовъзпалително 
действие. Комбинацията от куркума и пиперин е изключително 
подходяща, тъй като пиперинът увеличава бионаличността и 
ефективността на куркумата в пъти.  

Природна грижа за 
здравето отвътре!

1045
лв

ПРОМО цена:

3071430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Vitar препоръчва при: 
повишено образуване на газове; къркорене и 
подуване в стомашно-чревния тракт.
Всяко саше съдържа: 
симетикон – 80 mg; екстракт от анасон – 5 mg; 
екстракт от мента – 5 mg. 

Метеор СТОП 16 сашета

Стара цена: 

1490
лв



Урагин - 30 таблетки  

цистит;
проблеми с пикочните пътища 
и бъбреците;
парене при уриниране;
фалшиви позиви за уриниране;
болезнено уриниране.

Pharm LAB препоръчва при:

2035
лв

ПРОМО цена:

3075140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1355
лв

Червена боровинка 
Форте - 30 капсули

Vitar препоръчва при: 
цистит и възпалителни заболвания на ури-
нарния тракт; проблеми с пикочните пътища; 
проблеми с бъбреците; задържане на теч-
ности; за обща подкрепа на отделителната 
система на организма.
Съдържа екстракти от червена боровинка, 
коприва, листа от бреза, витамин С и D-маноза.

Уникална комбинация със синергичен 
ефект за подкрепа на отделителната 
система!

Стара цена: 

3390
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3043140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Бял трън 
90 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Мощен източник на силимарин!

Стара цена: 

7990
лв

Най-добрият приятел на черния дроб!

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. 

Детокс 4 действия 

4290
лв

ПРОМО цена:

3052140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2860
лв

хора, които задържат повече вода и течности 
в резултат на нарушено хранене, травми или 
нарушена функция на бъбреците; при риск или 
наличие на камъни в бъбреците; при риск от 
подагра.

Коприва плюс 
300 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 

300 таблетки

Съдържа специални екстракти от коприва, 
бяла бреза, полски хвощ, витамин С.

Стара цена: 

7150
лв

2550
лв

ПРОМО цена:

3050140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1700
лв

Минесан 
на прах 200 г    

нарушаване на киселинно-алкалния баланс в организма; 
хиперацидитет (прекалено отделяне на стомашна 
киселина); ацидоза (състояние, при което възниква 
дисбаланс в биохимията на организма и се наблюдава 
прекалено подкисляване на телесните течности и най-вече 
на кръвта). 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

4250
лв

За здравословен киселинно-алкален баланс в 
организма!

1395
лв

ПРОМО цена:

3011830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3011850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

ПАРАЗИТОЦИД 
100 мл100 мл100 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
детоксикация на организма; елиминиране вредните ефекти 
от наличието на паразити в организма; като съпътстващо 
въздействие при болни от рак; понижен имунитет и тежки 
заболявания; възстановяване дейността на храносмилателната 
система; за подобряване ефекта от употреба на VOLCANO Zapper. 
Съдържа екстракти от морски пелин, орех, карамфил, котешка 
стъпка, магарешки бодил.

За живот 
без 

паразити!!!

Стара цена: 

1990
лв

1080
лв

ПРОМО цена:

3035820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

Стара цена: 

1350
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3029430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Стара цена: 

2890
лв

3029450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:
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3655
лв

ПРОМО цена:

3041340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2435
лв

Лецитин Витал 
120 капсули

липса на енергия; лоша памет и концентрация; 
проблеми с нервната система; натрупване 
на мазнини по артериите - атеросклероза; 
предменструален синдром (ПМС); болки в 
ставите; интоксикация и проблеми с черния 
дроб; употреба на големи количества алкохол; 
безсъние, безпокойство; усещане за безсилие 
и умора.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6090
лв

1945
лв

ПРОМО цена:

30363230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Оптик тотал 
30 таблетки - 2 броя

нарушено и отслабено зрение; проблеми със 
зрението в сумрак и тъмнина; възрастови 
изменения на зрението; преуморени 
очи; продължителна работа с компютър; 
превенция на перде и макулна дегенерация.

Pharm LAB препоръчва при: 

Съдържа: Лутеин, Черна боровинка, Бета-
каротен, Витамини С и Е, Цинк.

код 30 таблетки - 2 броя
Съдържа: Лутеин, Черна боровинка, Бета-
каротен, Витамини С и Е, Цинк.

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.

ДХЕА 
30 таблетки

Pharm Lab препоръчва при: 
нормализира хормоналния баланс; 
подобрява цялостния метаболизъм; 
регулира обмяната на въглехидратите; 
препятства стреса и последици му; 
подобрява мозъчната дейност; 
подпомага нервната система; активира 
имунната система; подпомага 
заздравяването на костите; забавя 
процесите на стареене; подкрепя 
сексуалната активност. 

975
лв

ПРОМО цена:

5020130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

Спрей за нос Cosinus 
60 мл
Спрей за нос Cosinus 
60 мл

Запушен нос и възпалени синуси, причинени 
от настинка, сенна хрема или синузит; 
механично раздразване на носните лигавици; 
повтарящи се инфекции и алергичен ринит. 
Профилактично при свръхчувствителност на 
носа и синусите към климатик, сух въздух, 
високи и ниски температури, алергени, 
замърсители.

Pharm Lab препоръчва при: 

ДХЕА е „хормон майка“ и според възрастта и нуждите се превръща 
в  тестостерон, естроген, прогестерон, естрадиол и др. Той е един от 
най-важните биомаркери на стареенето. В организма се синтезира 
в надбъбречните жлези, половите жлези (яйчници и тестиси) и в 
мозъка. Оптималните му нива предпазват от диабет, затлъстяване, 
рак, стрес, инфаркт. ДХЕА проявява имуностимулиращо, антивирусно, 
антибактериално действие, забавя стареенето. Регулира хормоните на 
някои жлези (щитовидна жлеза, епифиза, тимусна жлеза), намалява 
холестерола, стимулира производството на човешкия растежен хормон, 
повишава имунитета чрез стимулиране на клетките-убийци. Подобрява 
когнитивната функция, образуването на костна тъкан, повишава 
либидото и нивата на серотонин в мозъка.

1255
лв

ПРОМО цена:

3035730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Стара цена: 

1790
лв

1980
лв

ПРОМО цена:

3025740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1320
лв

Стара цена: 

3300
лв

Черна боровинка 
60 капсули

нарушено и отслабено зрение; проблеми със 
зрението в сумрак и тъмнина; възрастови 
изменения на зрението; преуморени 
очи; продължителна работа с компютър; 
превенция на перде и макулна дегенерация.

Pharm LAB препоръчва при: 
каротен, Витамини С и Е, Цинк.

нарушено и отслабено зрение; проблеми със 
зрението в сумрак и тъмнина; възрастови 
изменения на зрението; преуморени 
очи; продължителна работа с компютър; 
превенция на перде и макулна дегенерация.

Pharm LAB препоръчва при: 
каротен, Витамини С и Е, Цинк.

Стара цена: 

2780
лв

30363002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1390
лв

ПРОМО цена:

1665
лв

ПРОМО цена:

30061230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Dr. Nature Гинко 
плюс - 30 капсули
2 броя

Dr.Nature препоръчва при: 
отслабване на паметта; старческа 
деменция; нарушено оросяване и 
кръвоснабдяване на крайниците; 
намалено внимание; болест на 
Алцхаймер; шум в ушите; свето-
въртеж, главоболие; сърдечна 
аритмия; глаукома; периферни съдо-
ви смущения; нервно изтощение, 
стрес. 
Всяка капсула съдържа: 
екстракт от гинко билоба - 200 mg, 
екстракт от гроздови семки - 50 mg.

2 броя

кръвоснабдяване на крайниците; 
намалено внимание; болест на 
Алцхаймер; шум в ушите; свето-
въртеж, главоболие; сърдечна 
аритмия; глаукома; периферни съдо-
ви смущения; нервно изтощение, 
стрес. 
Всяка капсула съдържа: 
екстракт от гинко билоба - 200 mg, 
екстракт от гроздови семки - 50 mg.

Стара цена: 

2380
лв

30061002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:
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За отлична 
дейност на мозъка 

и кръвоносната 
система!

4435
лв

ПРОМО цена:

3050540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2955
лв

Аргинин 
150 капсули

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

Стара цена: 

7390
лв

В комбинация с фолиева киселина и витамини 
В6 и В12.

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

Чесън и глог 
32 капсули 1555

лв

ПРОМО цена:

3011340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За кръвоносната 
система - 250 мл 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
възстановяване функциите на разширени 
вени; при венозна недостатъчност; нарушения 
в паметта; възстановяване след инсулт и 
инфаркт; склероза на кръвоносните съдове; 
възпалителни процеси в отделителната 
система; при повишено ниво на холестерола 
и др.

Стара цена: 

2590
лв

315
лв

ПРОМО цена:

2_ _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

135
лв

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

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

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

Стара цена: 

450
лв

2695
лв

ПРОМО цена:

3042340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
болезнени, уморени и натежали крака; разширени 
вени; хемороиди; проблеми с проточността на 
венозната кръв; отоци, спазми, болки, възпалени 
капиляри; при тежки физически натоварвания; 
наднормено тегло; продължително стоене на крак; 
липса на движение; носене на обувки с високи 
токчета, кръстосване на краката при седене. 
Уникален състав с екстракти от див кестен, червени 
лозови листа, елда, витaмин С, ниацин, соли и естери 
на витамин Е, В1 и В6.

AktiVen 
120 капсули

Стара цена: 

4490
лв

1080
лв

ПРОМО цена:

5014020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
преумора, мускулна треска, болки в ставите, отекли и 
подути крака, разширени вени, напукани капиляри, 
травми, синини, крампи. 
Превантивно: застоял или много динамичен начин на 
живот, дълго стоене на крак, преди тежки натоварвания. 
Активни съставки: висококачествен екстракт от див 
конски кестен, розмарин и арника. Съдържа ментол и 
камфор. Без парабени.

Гел с екстракт от див конски кестен 
с розмарин и арника 150 мл

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
преумора, мускулна треска, болки в ставите, отекли и 
подути крака, разширени вени, напукани капиляри, 
травми, синини, крампи. 
Превантивно: 
живот, дълго стоене на крак, преди тежки натоварвания. 
Активни съставки: 
конски кестен, розмарин и арника. Съдържа ментол и 
камфор. Без парабени.

Стара цена: 

1350
лв

Крем с див кестен 
250 мл

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

665
лв

ПРОМО цена:

5130530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

285
лв

Стара цена: 

950
лв

1600
лв

ПРОМО цена:

3021430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

2290
лв
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1575
лв

ПРОМО цена:

3046730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

3046750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

2250
лв

Колаген плюс 
120 таблетки

Здрави кости и стави 
за дълги разходки по залез!

5775
лв

ПРОМО цена:

3051930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2475
лв

Колаген плюс 
на прах - 475 гр

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми и болки в костите ставите и 
сухожилията; остеопороза; кожни алергии; 
за здрави нокти и коса; за блестяща кожа 
и забавяне на процесите на стареене; за 
еластичност на кръвоносните съдове; за 
здрави очи; при парадонтоза, дерматози, 
кожни алергии. Съдържа колагенов 
хидролизат, калций, магнезий, вит. С.

Стара цена: 

8250
лв

3051950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

4125
лв

ПРОМО цена:

1745
лв

ПРОМО цена:

3061430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Deep Ayurveda препоръчва при: 
артрит, остеоартрит; 
болки в ставите и костите;
болки в гърба;
усещане за скованост, сковани стави;
остеопороза;
спондилит.

Артро (Arthro) 
40 капсули40 капсули

Стара цена: 

2490
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3081940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

артрози; остеопороза; артрити; дископатия; 
спондилози; ишиас; болки; остри и хронични 
болки в ставите; скованост и възпаление 
на колената и пръстите; навяхвания; 
изкълчвания; фрактури; ошипяване.
Съдържа:  глюкозамин сулфат, хондроитин 
сулфат, метилсулфонилметан, колаген, 
хиалуронова киселина, ликопен, витамин С, 
витамин D3.

Dr.Nature препоръчва при:

Джойнт Протект 
946 мл

Течна формула с богат състав за максимален ефект!
Стара цена: 

7990
лв

  

4195
лв

ПРОМО цена:

3080240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
намалена костна плътност; остеопороза; 
болки и проблеми с костите и ставите; 
артрит; сърдечно-съдови проблеми; за 
здрави зъби, венци, кожа, коса и нокти; 
благоприятства нервната система и 
мускулите.

100% чист, йонизиран лесно усвоим калций от 
корали в течна формула за максимален ефект.

Коралов калций 
комплекс с витамини 
и минерали - 946 мл

Стара цена: 

6990
лв

2170
лв

ПРОМО цена:

3093130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

930
лв

Глюкозамин + МСМ 
+ Хондроитин 
90 таблетки

OstroVit препоръчва при:  проблеми със ставите 
и сухожилията; възпалителни и дегенеративни 
заболявания; скованост, износване на ставите; 
артрити, остеоартрити, ревматизъм, артрози; 
ишиас, ошипяване; натоварвания на ставите.

Стара цена: 

3100
лв

Комбинация от „трите златни  добавки“ за стави, 
с противовъзпалително, болкоуспокояващо, реге-
неративно действие.

1020
лв

ПРОМО цена:

30364240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

680
лв

Витамин К2 
60 таблетки - 2 броя

Pharm LAB препоръчва при: проблеми 
с костите и ставите; остеопороза/загуба на 
костна плътност; менопауза; риск от фрактури; 
препятства калцирането на артерии и меки 
тъкани; за заздравяване на кръвоносните 
съдове; при прием на калций и витамин Д3.

Витаминът, който предотвратява отлагането 
на излишния калций (калцирането) по стени-
те на съдовете.

Стара цена: 

1700
лв
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Всяка таблетка съдържа: глюкозамин сулфат - 
500 mg, метилсулфонилметан - 300 mg; хондроитин 
сулфат - 200 mg.



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:

5120820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Крем-балсам 
с дяволски нокът
250 мл

Намалява болката и отока при възпалени 
стави, улеснява тяхната подвижност. 
Подходящ е за продължителна употреба, 
особено при хронични оплаквания като 
артрит, ревматизъм и др. Глицеринът има 
хидратиращо и омекотяващо действие.

Стара цена: 

990
лв

1000
лв

ПРОМО цена:

5014120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Терапевтичен охлаж-
дащ гел 100 мл

Охлаждащата терапия може да облекчи 
остра болка, както да подпомогне при оток, 
като улесни подвижността. Подходящ и при 
хронични оплаквания като артрит, артроза, 
ревматизъм и др.

Стара цена: 

1250
лв

Активни съставки: 
екстракт от дяволски нокът, алое вера, камфор, 
масло от мента, ментол, пантенол, глицерин. 
Без парабени. 

дащ гел 100 млдащ гел 100 мл

Стара цена: 

12

1260
лв

ПРОМО цена:

5120930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Масло със 
110 билки - 100 мл

Средство за освежаване и масаж на 
цялото тяло. Изключително ефективно при 
главоболие. Подходящо е за витализиране 
преди и след спортни занимания, туризъм 
и дълги пътувания. При болки и преумора, 
при възпаление на мускулите и ставите. 
Подходящо е  също така за уморени крака 
и за ежедневна хигиена на устната кухина. 
Достатъчни са само 3-5 капки.

Стара цена: 

1800
лв

1015
лв

ПРОМО цена:

5135430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв

Стара цена: 

1450
лв

Флуид с алпийски клек - 250 мл
Ефективен е при мускулни и ставни болки, схващания 
и контузии, с грижа за кожата. Подходящ е и при 
натоварвания от спортен и битов характер, при възпаления 
и разтягания на стави и мускули, при навяхвания и 
контузии.

Унгвент-балсам 
с арника - 250 мл 

С противовъзпалително и болкоуспо-
кояващо действие при мускулни и 
ревматични болки, артрит, скованост 
на ставите, шипове, схващания, при 
мускулни спазми след обездвижване. 
Намалява болката и отока след спортни 
травми.

3810
лв

ПРОМО цена:

3044140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2540
лв

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

Стара цена: 

6350
лв

695
лв

ПРОМО цена:

5121030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Стара цена: 

990
лв

Креатин и Магнезий 
200 капсули
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5120950код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:



Премиум Алое Вера 
гел - 100 мл

1600
лв

ПРОМО цена:

3021830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

685
лв

Стара цена: 

2290
лв

1675
лв

ПРОМО цена:

3022040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Хитозан 1000 
40 капсули

2155
лв

ПРОМО цена:

9202040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Стара цена: 

3590
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3079230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
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.

3079250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2890
лв

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.

3021850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1145
лв

ПРОМО цена:

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: 

2790
лв

Антицелулитен крио-гел 
с алое вера - 200 мл

С леден ефект! Подобрява видимо порто-
каловата 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.

Стара цена: 

1790
лв
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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 орга-
низма; режим за намаляване на 
теглото; сърдечни болки в резултат 
на физически натоварвания; 
проблеми с дишането.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

7990
лв

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

С 90% чист гел от листа 
на Алое Вера! 



2730
лв

ПРОМО цена:

3044840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1820
лв

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

Бирена мая + 
Витамини  
500 таблетки

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

Стара цена: 

4550
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

4495
лв

ПРОМО цена:

3048940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2995
лв

недостиг на есенциални мастни 
киселини; кожни проблеми; суха 
кожа, екземи, сърбеж; слаба 
хидратация; псориазис; пърхот, 
суха и изтощена коса; слаби 
нокти; трудно зарастващи рани; 
за красиви и изящни кожа, коса 
и нокти; за профилактика преди 
и след слънчеви бани; висок 
холестерол и проблеми със 
сърдечно-съдовата система.

Арганово масло 
150 капсули

Стара цена: 

7490
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

1080
лв

ПРОМО цена:

5010620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

270
лв

5010650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

675
лв

ПРОМО цена:

Подхранва и предпазва. Дерматоло-
гично тестван. С доказана грижа при: 
акне, малки пъпчици, дерматити, 
алергии, различни херпеси, малки 

Подхранва и предпазва. Дерматоло-
гично тестван. С доказана грижа при: 
акне, малки пъпчици, дерматити, 
алергии, различни херпеси, малки 

Стара цена: 

1350
лв

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

1430
лв

ПРОМО цена:

5014320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

695
лв

ПРОМО цена:

5131030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Екстрактът от невен има 
противовъзпалително, 
успокояващо, регенери-
ращо и овлажняващо 
действие, неутрализира 
свободните радикали, 
укрепва капилярите 
на кожата, като 

Унгвент-балсам 
с невен - 250 мл 

Стара цена: 

990
лв

Крем с маслиново 
масло 250 мл 2 броя

990
лв

ПРОМО цена:

51107002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

За лице – подходящ за 
всеки тип кожа.  Предпазва 
от негативните влияния на 
околната среда, хидратира 
и регенерира суха и 
раздразнена кожа, като я  
прави копринена и мека.  
Етеричните съставки 
придават изключителен 
свеж аромат на крема.

Стара цена: 

1980
лв

броя 
на цената 

на един2 

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.

1600
лв

ПРОМО цена:

3022430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

2290
лв

Да подготвим кожата 
и тялото за плажа!
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брадавици, напукана и възпалена кожа, 
екземи, лишеи, изгаряния, ухапвания от 
насекоми, ожулвания и раздразнения, 
гъбички по кожата, грижа за интимните зони.

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 100 мл 

същевременно я тонизира и омекотява. 
Изключителен ефект има и при чувствителна и 
раздразнена кожа.



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

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

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

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

Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл

Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл

Възстановяващ 
серум против 
бръчки 30 мл

Ревитализираща 
маска против 
бръчки 23 г - 2 броя

Повдигаща 
маска против 
бръчки около 
очите 10 г - 2 броя

Овлажняващ 
крем против 
бръчки около 
очите 15 мл

2550
лв

ПРОМО цена:

9160120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2550
лв

ПРОМО цена:

9160220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2760
лв

ПРОМО цена:

9160320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

1330
лв

ПРОМО цена:

91604230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

570
лв

Стара цена: 

1900
лв

1330
лв

ПРОМО цена:

91605230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

570
лв

Стара цена: 

1900
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

9160630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв
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Ревитализираща 
маска против 
бръчки 23 г - 2 броя
маска против 
бръчки 23 г - 2 броя
маска против 



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

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

КОМПЛЕКТ 40+ (2 продукта)
Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл

3985
лв

ПРОМО цена:

916013код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2655
лв

Стара цена: 

6640
лв

 -40% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ 50+ (2 продукта)
Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл

3985
лв

ПРОМО цена:

916023код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2655
лв

Стара цена: 

6640
лв

 -40% 
за комплекта

5215
лв

ПРОМО цена:

916015код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

10430
лв

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

5215
лв

ПРОМО цена:

916025код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

Стара цена: 

10430
лв

 -50% 
за комплекта
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Обогатен с екстракт от алое вера за дълбоко 
хидратиране и успокояване на раздразненията 
при суха и чувствителна кожа. Почиства и 
премахва замърсяванията, без да влияе на 
естествената защитна бариера на кожата - с 
естествено pH. Без парабени и изкуствени 
оцветители.

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

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

С алое 
за суха и 

чувствителна кожа

Със зелен чай 
за комбинирана и 

мазна кожа

С градински чай  за 
кожа, склонна 

към възпаления 

3

Деликатни гелове 
за почистване 

на лице 270 мл 
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8620_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

690
лв 550

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

140
лв

За 1 брой 
-20% 8620_240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1380
лв 830

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

550
лв

За 2 броя 
-40%



CARBO DETOX Почистваща паста 
за лице 3 в 1 за мазна и 

комбиниран тип кожа 150 г
Почиства кожата от токсини, предотвратява 
екземи и раздразнения, красиво я матира. 
Може да се използва като почистваща паста, 
пилинг и маска.

1815
лв

ПРОМО цена:

9191430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Стара цена: 

2590
лв

CARBO DETOX Овлажняващ и матиращ 
крем за лице с активен въглен 

ден & нощ 50 мл
Ефективно подобрява състоянието на мазна и 
комбиниран тип кожа, както и пигментирана и 
сива кожа с разширени пори.  

1885
лв

ПРОМО цена:

9191030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

Комплект за лице CARBO DETOX  
2 продукта: крем и паста 

Комплект за лице CARBO DETOX  Комплект за лице CARBO DETOX  

2640
лв

ПРОМО цена:

9191014код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2640
лв

Стара цена: 

5280
лв

 -50% 
за комплекта

900
лв

ПРОМО цена:

5135330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Крем с Q10 - 250 мл 

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

Крем с Q10 - 250 мл 

Стара цена: 

1290
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

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

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

98% 
натурални 
съставки

720
лв

ПРОМО цена:

92101220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

900
лв

720
лв

ПРОМО цена:

92068220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

900
лв
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2095
лв

ПРОМО цена:

9010830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Гел с патентована формула и уникално действие. 
Комбинацията от съставки идеално подхранва и 
регенерира кожата, а също така я възстановява 
при наличие на възпалителни процеси. Подхранва 
и успокоява раздразнената и увредена кожа, 
включително след бръснене и след епилация. 
Подходящ за третиране на възпалена кожа – при 
наличие на рани, одрасквания и подсичания, 
ужилвания и ухапвания от насекоми. Подпомага 
отстраняването на малките дефекти по кожата 
/гнойни пъпки, увреждания от слънчеви и 
термични изгаряния, херпеси/. 

Тотал ефект гел с 
прополис, чаено дърво 
и Алое Вера 75 мл

Стара цена: 

2990
лв



Шампоан с репей - против косопад 
за всички типове коси - 350 мл
Намалява секрецията на себум така, че косата 
не се омазнява бързо и остава красива за по-
дълго време. Подхранва корените, намалява 
косопада, стимулира растежа на косата, 
хидратира косата и кожата.

630
лв

ПРОМО цена:

8610320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

Билков еликсир против косопад 250 мл
Укрепва и подхранва космените фоликули. 
Екстрактите от синя лупина, хвощ, конски 
кестен, репей и соев протеин намаляват 
косопада, дават жизненост на коста от корените 
до върха и я правят здрава, гъста, гъвкава 
и блестяща. Не се изплаква, не оставя косата 
лепкава и тежка.

600
лв

ПРОМО цена:

8612220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

750
лв

За здрава 
коса!

Билково масло за скалп  с репей 
и хвощ - против косопад - 100 мл
Екстрактът от корен на репей в чисто растително 
масло укрепва структурата на косъма, подхранва 
космените фоликули, стимулира растежа, намалява 
себореята. Също така има противовъзпалително 
действие и се бори с пърхота. Добавеният екстракт от 
хвощ е призната натурална съставка за предпазване 
от косопад и пърхот. Косъмът става по-плътен, а 
косата по-гъста, по-силна и блестяща. Не съдържа 
парабени. 

520
лв

ПРОМО цена:

8614220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Стара цена: 

650
лв

Стара цена: 

6

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

От векове е известно, че коренът от репей е подходящ за грижа за всички 
типове коса. Иновативните формули с екстракт от корен на репей укрепват 
структурата на косъма, подхранват космените фоликули, стимулират 
растежа и намаляват себореята. Също така имат противовъзпалително 
действие и се борят с пърхота. 

КОМПЛЕКТ
косопад - 3 продукта: билково масло, 
шампоан и еликсир

Стара цена: 

2190
лв

861033 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1315
лв

ПРОМО цена:

1640
лв

ПРОМО цена:

8610322код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

550
лв

1795
лв

ПРОМО цена:

9122040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

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

Стара цена: 

2990
лв

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

1795
лв

ПРОМО цена:

9122140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Стара цена: 

2990
лв

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

Стара цена: 

29
Златно масло Авокадо 3 в 1 за лице, 
тяло и коса 150 мл
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Регенерираща маска 
за коса с арган 300 мл

Улеснява разресването на косата, регенерира 
косата отвътре навън, подсилва я и я прави 
по-еластична и намалява значително 
заплитането и чупенето на косъма. Не 
съдържа парабени и минерални масла. 

Регенериращ спрей 
за коса с арган 150 мл

Улеснява разресването на косата, регенерира косата 
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична и 
намалява значително заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа парабени и оцветители. Впръсква се върху 
чиста коса, влажна или суха от 15-20 см. Не се отмива. 

Регенериращо масло 
за коса с арган 50 мл

Улеснява разресването на косата, регенерира косата 
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична 
и намалява значително заплитането и чупенето на 
косъма. Не съдържа парабени и минерални масла. 
Втрийте 1-2 капки от маслото с ръцете си върху чиста 
коса, влажна или суха. Не се отмива.

КОМПЛЕКТ Dr.Sante серия за коса с арган
4 продукта: шамшоан, маска, спрей и масло с -40% намаление
Продуктите от серията улесняват разресването на косата, регенерират косата отвътре 
навън, подсилват я и я правят по-еластична и намаляват значително заплитането и 
чупенето на косъма. Аргановото масло овлажнява и изглажда косата, прави я лъскава, 
мека, еластична, лесна за разресване и стилизиране, като същевременно я заздравява, 
защитава и предпазва да е прекалено пухкава. Подхранва кожата на главата. Кератинът 
попълва увредените зони и възстановява косъма отвътре, като го прави гладък и блестящ. 
Предпазва косата от вредното действие на околната среда. Покрива косъма с незабележим 
защитен филм. Пшеничните протеини намаляват чупливостта на косъма  над 80%. Алое 
вера е богато на полизахариди, които защитават и хидратират косите и кожата на скалпа. 

Регенерира косата отвътре и отвън, като прави 
косъма гладък, мек и еластичен, като намалява 
значително заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа SLES, SLS и парабени. 

Улеснява разресването на косата, регенерира 
косата отвътре навън, подсилва я и я прави 
по-еластична и намалява значително 
заплитането и чупенето на косъма. Не 
съдържа парабени и минерални масла. съдържа парабени и минерални масла. 

Серия за коса с арган
Dr.Sante

Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

760
лв

ПРОМО цена:

8440620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8440720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8440820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8440920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв
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2300
лв

ПРОМО цена:

844061код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2300
лв

Стара цена: 

4600
лв

 -50% 
за комплекта



За боядисана коса!O’Herbal

Шампоан 
за боядисана 
коса - 500 мл

Съдържат екстракт от мащерка, маслиново масло, кератин и 
млечна киселина. Шампоанът нежно почиства косата, без да 
отмива пигмента, поддържа дълбок и наситен цвета. Балсамът и 
маската улесняват разресването на косата, поддържат дълбок и 
наситен цвета, с естествен блясък. Не съдържат SLES, SLS, силикони 
и изкуствени оцветители. 

Балсам 
за боядисана 
коса - 500 мл

Маска 
за боядисана 
коса - 500 мл

Комплект O’Herbal за боядисана коса:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление

1325
лв

ПРОМО цена:

8430330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

 -50% 
за комплекта

2965
лв

ПРОМО цена:

843031код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

За ежедневна употреба!

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

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

Шампоан за 
ежедневна 
употреба 
500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Балсам за 
ежедневна 
употреба 
500 мл

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Маска за 
нормална 
коса 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

2965
лв

ПРОМО цена:

843051код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

 -50% 
за комплекта

O’Herbal
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Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men and Women - 50 ml

Серия 50 мл парфюми с доказано качество и изтънчен аромат. Колекцията събира едни от най-добрите 
световни аромати, създадени от екип френски парфюмеристи в световната столица на парфюмите - Грас. 
Високата концентрация и изключително качество на парфюмната композиция гарантира макисмална 
дълготрайност на аромата, а разнообразието и палитрата от вълнуващи усещания превръща серията в 
неповторимо предложение дори и за най-изтънчения вкус.

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

само при ПРАВО (стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

2390
лв

ПРОМО цена:

 79_ _ _5020код1 дамски:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

2990
лв

UB Parfums 50 мл.

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men and Women - 50 ml

Серия 50 мл парфюми с доказано качество и изтънчен аромат. Колекцията събира едни от най-добрите 
световни аромати, създадени от екип френски парфюмеристи в световната столица на парфюмите - Грас. 
Високата концентрация и изключително качество на парфюмната композиция гарантира макисмална 
дълготрайност на аромата, а разнообразието и палитрата от вълнуващи усещания превръща серията в 
неповторимо предложение дори и за най-изтънчения вкус.

            

мъжки аромат

 79_ _ _20код1 мъжки:

 796 _ _5040код2 дамски:

 796 _ _40код2 мъжки:дамски аромат

Усещане 
за свежест 
и комфорт 

на цялото тяло!

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. Няколко капки от душ гела се нанасят 
върху мокра кожа с ръка или гъба. После се измива с вода. Душ геловете не 
съдържат парабени, силикони и PEG. 

Подхранващ душ гел 
с арганово масло 
и смокиня - 500 мл

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

Ексфолиант за тяло с арганово 
масло  и смокиня 300 мл

945
лв

ПРОМО цена:

8632250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

945
лв

Съдържа натурални солни и захарни 
кристали. Аргановото масло има 
свойството да овлажнява и подхранва 
кожата, като й помага да запази своята 
младост, изпълвайки я с жизненост и 
енергия. Екстрактът от смокиня й придава 
мекота.

Стара цена: 

1890
лв Балсам за втвърдена 

кожа 500 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, антибактериалното, 
антивирусното и антигъбичното действие на 
чаеното дърво.

780
лв

ПРОМО цена:

5131140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

Стара цена: 

1300
лв

1

Освежаващ душ 
гел с лотос и 
жасмин - 500 мл

2
Успокояващ душ 
гел с роза и зелен 
чай - 500 мл

6

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%

825
лв

ПРОМО цена:

9200450код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

825
лв

Стара цена: 

1650
лв
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Нежна грижа за ежедневна 
интимна хигиена с усещане 
за комфорт и свежест. 
Екстрактът от лайка и алое 
има антибактериално и 
п р о т и в о в ъ з п а л и т е л н о 
действие, както и 
свойството да успокоява 
раздразненията. Алантоинът 
подпомага възстановяването 
на лигавицата.

Интимен гел с лайка и алое 
за чувствителна кожа 370 мл 

Нежна грижа за ежедневна 
интимна хигиена с усещане 
за комфорт и свежест. 
Има нормализиращ 
ефект за комфорта 
на интимните части, 
благодарение чаеното 
дърво и невена, известни 
с противовъзпалителните  
и антимикотичните си 
свойства. 

Нормализиращ интимен гел
 с невен и чаено дърво 370 мл 

Нежна грижа за ежедневна 
интимна хигиена с усещане 
за комфорт и свежест. 
Екстрактът от градински чай 
има свойството да намалява 
възпаленията, а алантоинът 
подпомага възстановява-
нето на лигавицата.

Успокояващ интимен гел 
с градински чай и алантоин 370 мл 1 2 3

Ежедневни дамски превръзки   
SHUYA 30 броя

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, противовъзпалителен 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.

Грижа за 
интимната 
хигиената!

Дневни дамски превръзки
SHUYA 10 броя 

Нощни дамски превръзки   
SHUYA 10 брояSHUYA 10 броя SHUYA 10 броя

1

SHUYA 10 брояSHUYA 10 броя

2

3090_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 броя 
-20% 3090_340код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2970
лв 1780

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1190
лв

За 3 броя 
-40%

3090320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1190
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

240
лв

За 1 броя 
-20%

30903340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3570
лв 2140

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1430
лв

За 3 броя 
-40%

555
лв

ПРОМО цена:

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

790
лв
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Четка за зъби 
Nano Silver

Четка за зъби 
Nano Silver

Ефекти от нано среброто: 
мощно антибактериално действие, 

детоксикира, регенерира клетките и 
повишава имунитета.

Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално действие, 
успокоява, детоксикира и почиства, 

подпомага при невралгия.

Четка за зъби 
Nano Gold

9012_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

890
лв 710

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

180
лв

За 1 броя 
-20% 9012_240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1780
лв 1070

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

710
лв

За 2 броя 
-40%

Специалната система Dual Bristle System (система с 2 
вида влакна) и уникалната почистваща U-образна форма 
на четката премахват плаката от зъбите.

За разлика от обикновените четки за зъби, тази форма 
на влакната увеличава многократно възможността да се 
достигне до всички зони в устната кухина, включително до 
най-малките отвори между зъбите.

Дългите влакна са тънки и меки. Те лесно проникват 
по-дълбоко между зъбите и ефективно премахват не само 
бактериите и плаката по линията на венците, но и под нея.

Късите влакна са заоблени и по-твърди. Те добре 
почистват повърхността на зъбите, но са нежни към тях 
и венците. Краят им е полиран и благодарение на това не 
нараняват лигавицата в устната кухинa.

0 1

690
лв

ПРОМО цена:

90200002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

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

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

Стара цена: 

1380
лв

броя 
на цената 

на един2 

24470код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

695
лв

ПРОМО цена:

КОМПЛЕКТ 
2 пасти за зъби Dr.Silver:

Dr. Silver Inovative 75 мл: Сребърни йони, 
Алое вера, Хималайска сол.
Dr.Silver ROSE&HERBS 75 мл: Сребърни 
йони, Органична розова вода, Алое вера, 
Мента. 

Освежават, почистват и енергизират. Предпазват от кариеси и 
зъбна плака и заздравяват венците.

Стара цена: 

1385
лв

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

735
лв

ПРОМО цена:

9202430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

1050
лв

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

1110
лв

ПРОМО цена:

24469код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

275
лв

Алое вера Део РолOн - 50 мл

Съдържа нова „интелигентна“ естествена 
молекула, която прекъсва веригата на потта 
и предотвратява образуването на неприятна 
миризма, когато е необходимо. Заедно с 
успокояващите свойства на алоето, прави 
продукта нежен освежител за мъже и жени. Не 
оставя петна по дрехите. 

1045
лв

ПРОМО цена:

9205130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв

Достатъчно е единствено да намокрите кърпата, 
дори и с гореща вода, след което я разгънете и 
разтръскайте силно 5-6 пъти. Резултатът ще ви 
смая. Кърпата моментално ще стане ледено 
студена. Можете да я сложите на главата, 
врата, раменете или както прецените, така че 
да постигнете желания охлаждащ и тонизиращ 
ефект. 
Как действа? Материалът, от който е направена 
микрофибърната кърпа Cool Touch съдържа 
специална иновативна нишка, чиито свойства 
поддържат ниската температура винаги, дори и 
при употреба на много гореща вода.

950
лв

ПРОМО цена:

2511_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

Микрофибърна
Ледена кърпа COOL TOUCH

1

2

Усещане 
за чистота и 

свежест!
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24468код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1325
лв

ПРОМО цена:

КОМПЛЕКТ 
Професионална кърпи 
за прозорец 40 х 40 см 
и за прозорци и автомобили 
60 х 40 см 60 х 40 см Стара цена: 

2650
лв

1855
лв

ПРОМО цена:

24467код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Уникално тънкото влакно и специалният 
патентован метод на сплитане правят тeзи 
кърпи незаменим помощник. Изключително 
ефикасни за почистване и полиране на 
стъклени и метални повърхности: прозорци, 
огледала, атомобили,витрини, маси, 
шкафове, кранове, батерии, сервизи и др.

Позволяват посудата, мивките, ваните, 
бидетата и другите подобни повърхности 
да се почистват идеално без изполване 
на препарати! Чудесно средство за 
почистване на кухненския плот и масата 
за хранене след всяка употреба - не 
задържат в себе си микроби и бактерии. 

Комплект универсални гъбки за дома - 5 броя

25107002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1390
лв

За 2 броя 
-50%2510730код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 975

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

415
лв

За 1 брой 
-30%

Антибактериални универсални 
микрофибърни кърпи за 

домакинството - 3 броя, 30 x 40 см 

Забравете за неприятните миризми и 
използването на дезинфекциращи препара-
ти. Универсалните антибактериални микро-
фибърни кърпи са подходящи за всякакви 
повърхности вкъщи, в колата или в офиса. 
Перманентните антибактериални свойства се 
дължат на наличието на сребърни частици в 
микрофибърните влакна.

1435
лв

ПРОМО цена:

2512340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

960
лв

Стара цена: 

2395
лв

835
лв

ПРОМО цена:

2030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

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

Универсален 
почистващ камък 
BIONUR 300 g 

Стара цена: 

1190
лв

Eкологичен препарат за съдове BIONUR 
със сапунено орехче 500 мл 

Естествено природно средство за бързо и лесно 
отстраняване на мазнини и остатъци от храна, 
осигурява перфектна чистота с много добър 
полиращ ефект. Деликатен и неагресивен към 
ръцете. Изцяло натурален, естествен, екологично 
чист продукт - не съдържа фосфати, ензими, 
пенители, оптически избелители или други 
химикали.

Течен перилен препарат 
за блестящо бяло пране 
BIONUR - 1500 мл

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

Стара цена: 

1350
лв

945
лв

ПРОМО цена:

2031630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

870
лв

ПРОМО цена:

2031220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Стара цена: 

1090
лв

1100
лв

ПРОМО цена:

20312203код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

740
лв

Стара цена: 

1840
лв

Стара цена: 

1840
лв

КОМПЛЕКТ Eкологичен препарат за съдове 
BIONUR със сапунено орехче 500 мл 

Бамбукова кърпа за съдове Bamboo Dish Premium

Перфектен комплект от естествено природно 
средство за бързо и лесно отстраняване на 
мазнини и остатъци от храна, осигурява 
перфектна чистота с много добър полиращ ефект 
и бамбукова кърпа за измиване на всякаква 
посуда в кухнята, включително и мазни съдове 
след готвене, при това без миещи препарати. 

Перфектно екологично 
почистване!
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12390
лв

ПРОМО цена:

2610620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3100
лв

Одеяло от мериносова 
вълна - 140 х 200 см

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

Масажираща 
лежанка Jocca 14800

лв

ПРОМО цена:

2050120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

Масажираща 
лежанка Jocca

Стара цена: 

18500
лв

 Масажиращата лежанка е перфектният избор за всеки, който страда 
от схващания и болки в областта на врата, раменете, гърба, кръста или краката. 
Релаксира мускулите, снема стреса, стимулира кръвообращението, тонизира тялото. 
 Насладете се на фантастични резултати след напрегнато и натоварено 
ежедневние, след деня прекаран в офиса или зад волана, след физически или 
психически натоварвания, или просто защото имате нужда от релаксиращ и 
възстановяващ масаж вкъщи, на вилата или докато сте в командировка.
 С избора на Масажиращата лежанка Jocca получавате:
 • 10 мотора и 4 зони за масаж;
 • 3 степени на интензивност;
 • 5 типа масаж;
 • Загряваща функция;
 • Дистанционно управление за максимално удобство и комфорт;
Jocca - истински релакс и удоволствие, докато пестите време и пари!!!

Релаксиращ и възстановяващ масаж за цялото 
тяло винаги, когато пожелаеш!

28

3995
лв

ПРОМО цена:

2090150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3995
лв

артрит, ревматоиден артрит, остеоартроза; 
болки в гърба, кръста, тазовата област; дискова 
херния; простудни заболявания; ишиас и 
невралгии. При мускулни и ревматични болки, 
скованост на ставите, шипове, схващания, при 
мускулни спазми след обездвижване. 

артрит, ревматоиден артрит, остеоартроза; 
болки в гърба, кръста, тазовата област; дискова 
херния; простудни заболявания; ишиас и 
невралгии. При мускулни и ревматични болки, 
скованост на ставите, шипове, схващания, при 
мускулни спазми след обездвижване. 

Препоръчва се за подпомагане при: 

Турмалинов 
колан Hign 
Line 125 см 

Стара цена: 

7990
лв

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

Стара цена: 

3290
лв

1270
лв

ПРОМО цена:

2611020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
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: 

1590
лв

НОВА
по-добра

цена 

Топ матрак от мериносова 
вълна и памук - 90 х 200 см

Перфектният подарък за всеки - осигурява прохлада през лятото и 
приятна топлина през зимата. Лятната страна е от високачествен памук, 
който гарантира истински комфорт. Зимната страна е произведена от 
висококачествена мериносова вълна, благодарение на което ще се радвате 
на невероятна топлина. 

12390
лв

ПРОМО цена:

2610120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3100
лв

Стара цена: 

15490
лв

НОВА
по-добра

цена 
НОВА

по-добра
цена 

Стара цена: 

15490
лв

Здраве и 
комфорт у 

дома!

Размери в разгънато 
положение:

175 см / 60 см



Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 502 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см
9990

лв

ПРОМО цена:

10150230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4300
лв

10150250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

14290
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 506

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_150650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19 см
Стара цена: 

10990
лв109

0
- 21 см1

29

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1437230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1437250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 437

- 21,5 см
- 23 см

0
1 Стара цена: 

10990
лв

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1428230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1428250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 428

- 19 см
- 21см

0
1 Стара цена: 

10990
лв

3985
лв

ПРОМО цена:

2002630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1705
лв

Стара цена: 

5690
лв

Dr.Silver MINI

Ефективно получаване на сребърна 
вода с различна концентрация. Бърз 
и динамичен процес на отделяне на 
сребърни йони. Сменяем сребърен 
електрод и захранваща батерия. 
Компактен и надежден при работа. 
Използването на заменяем електрод 
и батерия дават възможност за 
продължителна употреба на уреда.  
Лесно преносим.

Повече от 10 000 л 
сребърна вода 
с питейна концентрация

Стара цена: 

5690
лв

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

Уникалната сила на сребърните йони: 

1815
лв

ПРОМО цена:

2000830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Magnolia SilverMagnolia Silver

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

Стара цена: 

2590
лв

тотална дезинфекция в перални и съдомиялни 
Magnolia Silver гарантира:

машини, благодарение на последно поколение дезинфекционна система 
- Nano Silver Technology; ефективна неутрализация на образуването на 
накипи по нагревателните елементи на перални и съдомиялни машини, 
което значително увеличава тяхната експлоатация; 100% икономия на 
омекотители за вода;  до 65% икономия на перилни препарати.

625
лв

ПРОМО цена:

2002830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

265
лв

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

Dr.Silver - сребърна 
вода - 75 мл спрей 

Суперактивна и удобна за вътрешна и външна употреба!Суперактивна и удобна за вътрешна и външна употреба!
Стара цена: 

890
лв



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

355
лв

ПРОМО цена:

3059_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

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

Стара цена: 

395
лв

лешник3

зърнени култури 
с шоколад4

990
лв

ПРОМО цена:

3101410код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

110
лв

Балансирани 
крекери Enervit 
Protein, традиционни 
40-30-30, 200 г Крекерите Enervit Protein са най-доброто 

решение за бързо, лесно, вкусно, солено 
балансирано хапване. Напълно съобразни с 
хранителния режим 40:30:30.
      • Богати на протеини и фибри
     • С екстра върджин зехтин
     • Без хидрогенирани мазнини
     • Супер вкус.

Стара цена: 

1100
лв

Опаковка: 8 пакетчета x 3 крекера (25 г)
1 пакетче (25 г) = 1 ХБ (хранителен блок).
1 ХБ = 1,24 лв

2690
лв

ПРОМО цена:

3095110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Ostrovit Whey протеин 
ванилия, 700 г

Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30.
      • Страхотен ванилов вкус;
      • 70% суроватъчен протеин концентрат;
      • Източник на BCAA (аминокиселини с 
разклонена верига);
      • Източник на енергия;
      • Подобрява възстановяването 
на организма след тежки физически 
натоварвания;
      • Без аспартам;
      • Без глутен.

Стара цена: 

2990
лв

1 протеинов блок 
(7 г протеин)  
= 10 г от продукта

1345
лв

ПРОМО цена:

3100_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

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

С вкус на черен или 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

черен 
шоколад

млечен 
шоколад

Стара цена: 

1495
лв

4

2

895
лв

ПРОМО цена:

3101110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Балансирани 
бисквити Enervit 
Protein Dark Cacao 
40-30-30, 200 г40-30-30, 200 г

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

Стара цена: 

995
лв

Опаковка:  200 г (32 бисквити)
4 бисквити = 1 ХБ (хранителен блок).
1 ХБ = 1,12 лв30

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



  

2935
лв

ПРОМО цена:

2080540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Wellos Абсорбатор на 
неприятни миризми 
Ананас

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

Стара цена: 

4890
лв

7450
лв

ПРОМО цена:

2006050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7450
лв

Активатор за жива 
и мъртва вода
VODOLEK

Активаторът VODOLEK е предназначен за 
електро-химична активация на питейна вода 
с цел получаване на католит (алкална вода, 
наричана още „жива” вода) и анолит (кисела 
вода, наричана още „мъртва” вода). И двата 
вида вода притежават силна биологична 
активност и могат да се прилагат външно и 
вътрешно за профилактика на широк кръг 
заболявания, както и за редица приложения 
в домакинството и личното стопанство.  

VODOLEK

Стара цена: 

14900
лв

Wellos Антибакте-
риална кухненска 
дъска за рязане

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

2095
лв

ПРОМО цена:

2080_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лвдъска за рязане

2
Устойчиви на нагряване и влага. 

Със специално покритие, предпаз-

материали. Без съдържание на ВРА 

4

Стара цена: 

2990
лв

Свежо и здравословно!

Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство с висока 
антиоксидантна активност. Мъртвата вода забавя биологичните процеси 
в организма, понижава кръвното налягане, успокоява нервната система, 
подобрява съня, намалява болките в ставите. 

1560
лв

ПРОМО цена:

3091120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Кокосово масло 
Extra virgin - 400 г

Чисто, студенопресовано, нерафинирано, 
с прекрасен вкус! Перфектният избор за 
всички видове готвене, пържене и печене, 
тъй като издържа на високи температури 
без да поврежда структурата си, както 
много други масла! Предотвратява 
сърдечно-съдови заболявания и високо 
кръвно налягане.

Стара цена: 

1950
лв

  

1240
лв

ПРОМО цена:

3020220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

100%  кристална хималайска сол. Формирана 
преди повече от 250 милиона години дълбоко 
под хималайските планини и незасегната от 
човешката дейност и глобалното замърсяване. 
В нея се съдържат 84 природни минерала в 
съотношение идентично на съотношението 
им в клетъчната течност и кръвната плазма. 
Има противовъзпалително, антибактериално, 
противоалергично действие.

Кристална 
хималайска сол 2 кг

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Стара цена: 

1550
лв

31

4490
лв

ПРОМО цена:

3058310код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

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

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

Стара цена: 

4990
лв

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

1610
лв

ПРОМО цена:

3059710код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

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

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

Стара цена: 

1790
лв

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

НОВА
по-добра

цена 



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

15395
лв

ПРОМО цена:

2020030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6595
лв

2020050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

10995
лв

ПРОМО цена:

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. 

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: 

12990
лв

10390
лв

ПРОМО цена:

2250120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2600
лв 15590

лв

ПРОМО цена:

2251220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3900
лв

Квадратен тиган 
със стъклен 
капак и капачка-
дозатор (28 х 28 см) 

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. 

Стара цена: 

19490
лв

За контакти:
GM 08/20 www.green-master.eu

Промоционалните предложения важат от 04.07.2020 до 02.08.2020 или до изчерпване на количествата!
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Кана Atria 
с филтър 
Classic

Нюансите на цветовете са примерни.

1 - бял
2 - червен
4 - син

Изберете цвят:

2760
лв

ПРОМО цена:

2310_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

3030
лв

ПРОМО цена:

2330_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Стара цена: 

3790
лв

Филтрите към каните DAFI 
пречистват: хлор и хлорни 

съединения; тежки и радиоактивни 
метали; нефтопродукти; неприятни 

миризми; пестициди и токсини; 
високата твърдост на водата; 

пясък, ръжда, глина, механични 
замърсители. 

 Кана Astra 
 с филтър 

Unimax

5 - сив
6 - оранж
7 - мента


