
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 
03.08. - 30.08.2020            

МОРСКИ ИСТОРИИ!

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

Каталог 2020 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:



2390
лв

ПРОМО цена:

3040820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: проблеми с кръвното налягане, 
с нивата на кръвната захар и холестерола; атеросклероза и плаки 
по стените на кръвоносните съдове; намален имунитет; смущения 
в храносмилането; вирусни, бактериални и гъбични инфекции; 
дихателни проблеми.

Чесън 
180 капсули

Стара цена: 

2990
лв

3040840код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

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

Кора от бяла върба, 60 капсули

1355
лв

ПРОМО цена:

3008520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

3008540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1015
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1695
лв • Намалява възпалителните процеси;

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

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

Dr.Nature препоръчва при: 

 ТОП продукт

Гроздово семе + Витамин С, 60 капсули

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

Мощно антиоксидантно действие и силен имунитет!
1195

лв

ПРОМО цена:

3009020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

3009040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

Стара цена: 

1495
лв

Стара цена: 

3485
лв

2 3006490код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1745
лв

ПРОМО цена:

Комплект:
Омега 3 Рибено масло 1000,  60 капсули +
Гроздово семе + Витамин С, 60 капсули +

 -50% 
за комплекта

4325
лв

ПРОМО цена:

24503код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1855
лвСтара цена: 

6180
лв

24504код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3090
лв

ПРОМО цена:

Комплект  “Здраве”:
Кора от бяла върба, 60 капсули + 
Гроздово семе + Витамин С, 60 капсули + 
Чесън, 180 капсули

+ +
 -50% 

за комплекта



2795
лв

ПРОМО цена:

3053330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Селен 100
180 капсули

Стара цена: 

3990
лв

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

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

Прием: 
1 капсула 
дневно

Sanct Bernhard препоръчва при: 

1290
лв

ПРОМО цена:

3026340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
лв

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

Витамин В комплекс  
30 капсули30 капсули

Стара цена: 

2150
лв

3053350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

3425
лв

ПРОМО цена:

3042130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1465
лв

Витамин C + Цинк 
с удължено 
освобождаване
180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4890
лв

3042150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2445
лв

ПРОМО цена:

840
лв

ПРОМО цена:

3074620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Витамин С 
+ облепиха 
30 капсули 

Vitar препоръчва при: 
Отслабен имунитет, простуда, чести боледу-
вания, вирусни и бактериални инфекции, 
грип, респираторни заболявания, умора, 
отпадналост. Подкрепя състоянието на кожата 
и функциите на сърдечно-съдовата, нервната и 
храносмилателната системи. 
Всяка капсула съдържа: Витамин С - 600 mg; 
екстракт от облепиха - 50 mg.

Стара цена: 

1050
лв

4650
лв

ПРОМО цена:

3047240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3100
лв

Ацерола капсули 
300 капсули

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

Плодът с най-висока концентрация на 
естествен витамин С!

Стара цена: 

7750
лв

Стара цена: 

8880
лв Комплект:

Селен 100,180 капсули+
Витамин C + Цинк с удължено 
освобождаване, 180 капсули

+
 -40% 

за комплекта

+
5330

лв

ПРОМО цена:

3042133код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3550
лв

3

Силен имунитет 
за морски приключения!



870
лв

ПРОМО цена:

3073440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

580
лв

Билков сироп 
с желязо и коприва  
200 мл

Vitar препоръчва при: 
проблеми с кръвотворните способности на 
организма; анемии, кръвозагуба; умора, 
отпадналост, намалена работоспобност; под-
ходящ за хора с нарушена обмяна на желязото, 
вегетарианци или лица на нискокалорична 
диета. 

Стара цена: 

1450
лв

Съдържа eкстракт от коприва, екстракт от 
моркови, желязо(като фумарат), витамин С, 
витамини В2, В6, В12. 

2085
лв

ПРОМО цена:

30241230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

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

Магнезий 
+ В комплекс 
30 таблетки - 2 броя30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

2980
лв

30241002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

1860
лв

ПРОМО цена:

3024040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1240
лв

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

Калий и Магнезий  
20 сашета 2040

лв

ПРОМО цена:

3007620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

3007650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1275
лв

ПРОМО цена:

Витамини ГОЛД А-Я 
Dr.Naturе - 60 табл.

намален имунитет; недостиг на витамини и 
минерали; отпадналост, липса на енергия; за 
защита на клетките от свободните радикали; 
след боледуване; за добра кожа, кости и нокти; 
за здраво сърце; за здрави очи.

Dr.Nature препоръчва при: Стара цена: 

2550
лв

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

Спрей с прополис  
20 мл

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

Пчелно млечице 
плюс 10 флакона 
х 15 мл

Билков сироп 
БРОНХО - 200 мл

Vitar препоръчва при: 
кашлица; бронхит; възпаления на горните 
дихателни пътища; респираторни инфекции, 
простуда, грип. 
Съдържа: екстракт от живовляк (10:1) - 100 mg; 
екстракт от мащерка (10:1) - 100 mg; екстракт от 
ехинацея (4:1) - 60 mg; витамин С - 40 mg.

Съдържа стандартизирани екстракти от живов-
ляк, мащерка, ехинацея и витамин С

835
лв

ПРОМО цена:

3072630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Стара цена: 

1190
лв

Стара цена: 

3100
лв

1715
лв

ПРОМО цена:

3024430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

735
лв

Стара цена: 

2450
лв

4

2070
лв

ПРОМО цена:

3027540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

3450
лв

Витамини и минерали 
за пълноценна почивка!

Витамини, минерали и микроелементи



1815
лв

ПРОМО цена:

3060130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Ашваганда 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
хронична умора; стрес и нервно изтощение; 
намалена работоспособност; тежки физически 
и умствени натоварвания; чести инфекции 
и боледуване; възстановяване след химио-
терапия; повишени нива на холестерола и 
кръвната захар; нарушено либидо; промяна 
в условията на живот; отслабена памет и 
концентрация; тревожност; слабост.

Стара цена: 

2590
лв

4530
лв

ПРОМО цена:

3052940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3020
лв

Мемори Капс 
180 капсули

натоварване на мозъчната дейност, ума, 
нервната система и паметта; нарушено 
оросяване на мозъка и крайниците; намалено 
внимание; психична умора; подобрява паметта 
и функционалността на мозъчната дейност. 

Съдържа: специален екстракт от Гинко 
Билоба, цинк и комплекс от витамини В.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7550
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

3008620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Лутеин МАКС 
30 капсули

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

окото преди и след операция от катаракта. Подобрява 
адаптацията на окото към светлина и тъмнина 

синдром на „уморени очи“ при интензивна работа с 

Стара цена: 

1745
лв

Безспорно формула No1 в грижата за здравето на очите!

3008650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

870
лв

ПРОМО цена:

4055
лв

ПРОМО цена:

3046630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3046650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега - 3 
рибено масло 
400 капсули

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

400 капсули
Стара цена: 

5790
лв

5195
лв

ПРОМО цена:

3049350код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5195
лв

Крил ойл
90 капсули

мощен антиоксидант с действие върху 
сърдечно-съдовата система, предпазва 
образуването на съсиреци, поддържа 
еластичността на съдовете и подкрепя 
сърцето. Регулира обмяната на липидите и 
намалява лошия холестерол. Подкрепя функ-
циите на ставите и мускулите. Подобрява 
паметта, облекчава симптомите на 
предменструален синдром. 

50 пъти по-активно от рибеното масло! 
Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

10390
лв

2910
лв

ПРОМО цена:

3043740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1940
лв

Омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4850
лв

STUDENT 
30 таблетки - 2 броя

Pharm LAB препоръчва по време на 
активна мозъчна дейност или учене, 
при усещане за умора, изтощение 
и преумора от работа (ментална), 
както и при намалена способност 
за концентриране и използване на 
менталните фукнции. 

30 таблетки - 2 броя

Съдържа: DHEA (дехидроепиандросте-
рон), магнезий, EPA (eйкозапентаенова 
киселина), кофеин, пантотенова киселина 
(витамин В5).

990
лв

ПРОМО цена:

30376002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

1980
лв

5

броя 
на цената 

на един2 



Гастро комплекс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми на стомашно-чревния тракт, язви на 
стомаха и дванадесетопръстника; възпаления 
(стомах, панкреаса, тънките и дебелото черво); 
проблеми с чревната флора; проблеми с 
киселинността в стомаха -  рефлукс, гастрит; 
влошено храносмилане; болест на Крон, 
синдром на раздразненото черво; хемороиди.

Гастро комплекс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми на стомашно-чревния тракт, язви на 
стомаха и дванадесетопръстника; възпаления 
(стомах, панкреаса, тънките и дебелото черво); 
проблеми с чревната флора; проблеми с 
киселинността в стомаха -  рефлукс, гастрит; 
влошено храносмилане; болест на Крон, 
синдром на раздразненото черво; хемороиди.

3031520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30315240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Специална комбинация, която съдържа 
екстракти от Херициум, Копринус, Кориолус, 
Рейши, Шиитаке и Агарикус блазей.
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Медицински гъби - 
силните имуномодулатори!

3031020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30310240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Кориолус - 60 капсули

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

3030520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30305240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Шиитаке плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: понижен 
имунитет и тежки заболявания; има 
антитуморно действие; намалява 
вискозитета на кръвта и подобрява 
циркулацията; действа при автоимунни 
и системни заболявания; подпомага 
при психично и стресово напрежение; 
регулира стойностите на холестерола, 
триглицеридите, кръвната захар и кръвното 
налягане; подобрява функциите на стомаха, 
храносмилатената и сърдечно-съдовата 
системи и действа като хепатопротектор.

проблеми на стомашно-чревния тракт, язви на 
стомаха и дванадесетопръстника; възпаления 
(стомах, панкреаса, тънките и дебелото черво); 
проблеми с чревната флора; проблеми с 
киселинността в стомаха -  рефлукс, гастрит; 
влошено храносмилане; болест на Крон, 
синдром на раздразненото черво; хемороиди.

 която съдържа 
екстракти от Херициум, Копринус, Кориолус, 

Шиитаке плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
имунитет и тежки заболявания; има 
антитуморно действие; намалява 
вискозитета на кръвта и подобрява 
циркулацията; действа при автоимунни 
и системни заболявания; подпомага 
при психично и стресово напрежение; 
регулира стойностите на холестерола, 
триглицеридите, кръвната захар и кръвното 
налягане; подобрява функциите на стомаха, 
храносмилатената и сърдечно-съдовата 
системи и действа като хепатопротектор.

Кордицепс плюс 
60 капсули 

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

3030250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3030220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

3890
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
настинки, бронхит, астма; вирусни и бактериални 
инфекции; срив на имунната система; алергии 
при деца и възрастни; гъбични заболявания; 
автоимунни заболявания; стомашно-чревни 
проблеми; заболявания на обмяната; умора, 
отпадналост, липса на енергия. 

Киндер комплекс - 60 капсули
  

Dr.Nature препоръчва при:
настинки, бронхит, астма; вирусни и бактериални 
инфекции; срив на имунната система; алергии 
при деца и възрастни; гъбични заболявания; 
автоимунни заболявания; стомашно-чревни 
проблеми; заболявания на обмяната; умора, 
отпадналост, липса на енергия. 

3031720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30317240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%



4915
лв

ПРОМО цена:

3052840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

Моринга 240 капсули

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

Растението, което лекува повече 
от 300 болести!

Стара цена: 

8190
лв

5515
лв

ПРОМО цена:

3043340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3675
лв

Спирулина Актив 3 
360 капсули

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

Стара цена: 

9190
лв

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

3955
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1695
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2825
лв

ПРОМО цена:

Масло от черен кимион 
+ витамини и мастни 
киселини 180 капсуликиселини 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

В Черното семе има лек за всичко, 
освен смъртта!

Стара цена: 

5650
лв

4050
лв

ПРОМО цена:

3047840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Гуарана 250 таблетки

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

Стара цена: 

6750
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

3070340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

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

Коензим Q10 
30 капсули 
+ 30 капсули подарък+ 30 капсули подарък

Стара цена: 

3590
лв

отслабен имунитет; оксидативен 
стрес; възстановяване след 
боледуване; повишава 
устойчивостта при вируси 
и инфекции; проблеми с 
храносмилателната система - 
хронични заболявания, трудна 
проходимост на червата, 
запек, диария; повишава 
производството на левкоцити 
и антитела; понижава общата 
заболеваемост.

3450
лв

ПРОМО цена:

3052440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2300
лв

Баобаб - 160 г

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

5750
лв

Здраве от дървото на живота!

3895
лв

ПРОМО цена:

3081140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2595
лв

Dr. Nature при: вирусни 
и бактериални инфекции; 
диабет; регулиране на 
кръвното налягане; хепатит; 
тумори; кисти; безплодие; 
менструални болки, запушени 
маточни тръби; артрит и 
ставни болки; остеопороза 
и фрактура на костите; при 
проблеми на черния дроб, 
бъбреците, пикочния мехур, 
дебелото черво; астма; 
синузит; кашлица; катар; 
бронхит; мигрена и др.

Dr.Nature Нони сок 
от Таити 946 мл

Стара цена: 

6490
лв

2695
лв

ПРОМО цена:

3080940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Dr. Nature при: срив на 
имунната система; алергии; 
екземи, дерматити, акне, 
проблемна кожа; херпес 
симплекс; стомашни проб-
леми; диабет, атеросклероза; 
отпадналост; повишен хо-
лестерол; рани, контузии, 
болки в мускули и сухожилия; 
възпаления на дихателните 
пътища; болки и шум в ушите; 
хемороиди; бактериални и 
вирусни инфекции.

Dr. Nature Алое Вера Сок с 
червена боровинка 946 мл

Стара цена: 

4490
лв червена боровинка 946 мл44 лв

Здраве и енергия 
за забавления на плажа!
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1480
лв

ПРОМО цена:

3007220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

3007250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

925
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1850
лв

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

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

835
лв

ПРОМО цена:

3072430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Билков сироп
за деца - 200 мл

кашлица;
простуда;
възпалени лигавици;
респираторни 
заболявания.
Съдържа:
живовляк, мащерка, 
витамин С.

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв

1740
лв

ПРОМО цена:

30359240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1160
лв

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

Клима стоп 
30 таблетки 
2 броя2 броя2 броя

Стара цена: 

2900
лв

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

Dr.Nature Нони комплекс за жени 946 мл

4195
лв

ПРОМО цена:

3080840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

Стара цена: 

6990
лв

Dr.Nature препоръчва при: тази уникална 
течна формула, богата на естествени витамини, 
минерали, ензими, антиоксиданти, фитонутриенти и 
биофлавоноиди, като най-добрата за специфичните 
нужди, баланса и здравето на женското тяло, особено 
при напредване на възрастта. 
Съдържа сок от нони, сок от нар, калций, витамин 
D, черен кохош, червена детелина, аврамово дърво, 
глухарче, витамин С, витамин Е, сау палмето.

ЦБ За жената  
250 мл 1555

лв

ПРОМО цена:

3010240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За жената  
250 мл 

Стара цена: 

2590
лв

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

Здрави и усмихнати 
за морски истории!
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5035
лв

ПРОМО цена:

3051040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3355
лв

чувствително подобряване на либидото при 
мъжа и при жената; за повече енергия, сила 
и страст.
Всяка капсула съдържа: 
корен от Мака на прах - 380 mg, концентрат 
от стриди - 120 mg, пчелно млечице -17 mg, 
витамин Е - 5,9 mg, цинк -1 mg.

Сила за него и нея
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва за: Стара цена: 

8390
лв

2040
лв

ПРОМО цена:

3091520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

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

Трибулус Терестрис 90 
(Бабини зъби)   
60 капсули

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

Стара цена: 

2550
лв

2515
лв

ПРОМО цена:

3021230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

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

Топ простата 
40 капсули

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

Стара цена: 

3590
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

3061940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Вигора М (Vigora M) 
40 капсули

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

Стара цена: 

3490
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3011230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За нервната 
система 250 мл
ЦБ За нервната 
система 250 мл

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

Стара цена: 

2590
лв

4915
лв

ПРОМО цена:

3049040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

8190
лв

Валериана и маточина 
240 капсули 

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

Мелатонин и грифония 
60 таблетки 1785

лв

ПРОМО цена:

3025230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

Стара цена: 

2550
лв

Модус спокоен ден 
30 таблетки 

тази ефективна комбинация за 
преодоляване на нервно напрежение, 
раздразнителност, стрес, умора, 
психическо натоварване. 

Pharm LAB препоръчва 

Съдържа 
екстракти от маточина, хмел, 
лавандула, магнезий, витамин В6.

1190
лв

ПРОМО цена:

3035120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Стара цена: 

1490
лв
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1585
лв

ПРОМО цена:

30069220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

30069002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Пробиотик комплекс + 
10 капсули - 2 броя 

нарушена микрофлора в храносмилателния 
тракт; храносмилателни разстройства от различен 
характер; хранителни алергии; гнилостни и 
възпалителни процеси в червата; след лечение 
с антибиотици; дисбактериоза; срив в имунната 
система. 

Dr.Nature препоръчва при: 

Всяка капсула съдържа 10 млрд жизне-
способни пробиотични бактерии от спе-
циален спорообразуващ щам.

10 капсули - 2 броя 

Стара цена: 

1980
лв

1255
лв

ПРОМО цена:

3060930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Трифала (Triyog 
Herbal) 40 капсули

детоксикация на храносмилателната систе-
ма; забавен метаболизъм; нарушена 
перисталтика; лошо храносмилане; запек, 
подут корем; хроничен запек; нарушения във 
функциите на черния дроб. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 

Стара цена: 

1790
лв

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

5070
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

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

Куркума
60 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8450
лв

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

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

13 билки с фибри  
100 таблетки 2790

лв

ПРОМО цена:

3045540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Артишок и Папая  
160 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 
подкрепа на храносмилателната функция; 
подпомага усвояването на храни, богати на 
белтъци - месо, яйца, млечни продукти, ядки 
и др.; нездравословно хранене; тежест и болка 
при храносмилане; проблеми с черния дроб и 
жлъчката. 
Прием: 2-3 пъти дневно х 2 таблетки.

Стара цена: 

4650
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3010830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За храносмила-
телната система 250 мл

общо подобряване функциите на храносми-
лателната система; стомашно-чревни забо-
лявания; гастрити, колити, стомашна язва; 
лениви черва; нервен стомах; жлъчни и 
чернодробни заболявания; aнорексия, 
безапетитие.

ЦБ За храносмила-
телната система 250 мл

Стара цена: 

2590
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30273002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Регулиращ Чай 
15 филтър пакетчета  
2 броя2 броя

тази билкова селекция, която 
има благоприятен ефект върху 
стомаха и пречистването на 
червата. Подходящ при запек.

Equilibra препоръчва Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

2370
лв

ПРОМО цена:

3022840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1580
лв

Стара цена: 

3950
лв

Съдържа: семена от див копър, 
корен от сладник, листа от сена, 
корен от едногодишна ливадина 
и корен от репей.
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595
лв

ПРОМО цена:

3070230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

255
лв

РЕСТАРТ 
20 разтворими таблетки

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

Vitar препоръчва при: 

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

850
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

3074840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Дрена Форте Плюс 
60 капсули

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

Vitar препоръчва при: 

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

Стара цена: 

3590
лв

800
лв

ПРОМО цена:

3050230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

рH тест ленти - 99 бр.
Ленти за измерване 
на pH в урината

рH-Показател за здраве! 
Измери своето pH и вземи мерки! 

С помощта на рН лентите можете бързо 
да проверявате киселинността на урината 
и при необходимост да вземате мерки 
за начина си на хранене или прием 
на специалните продукти на Green 
Master за повишаване на алкалността. 

Стара цена: 

1150
лв

2695
лв

ПРОМО цена:

3046340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

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). 

Minesan - Алкално - 
минерални таблетки 
250 таблетки

Стара цена: 

4490
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Лекота в храносмилателния тракт!

Green Detox 90 капсули
2095

лв

ПРОМО цена:

3008130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

100% натурален пречистен бентонит! Детоксикация и виталност!
Dr. Nature препоръчва за: Мощна и ефективна деток-
сикация - очиства от токсини, тежки метали, метаболитни 
отпадъци. Алкализира организма. Ефективен при окси-
дативен стрес.  Подпомага храносмилателните функции 
- ефективен при рефлукс, повишена киселинност, запек. 
Подпомага при нарушен минерален обмен. Подкрепа 
при алергии, екземи, кожни проблеми. Подобрява 
имунитета и съпротивителните  сили на организма.

3008150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

проблеми с черния дроб и 
жлъчката; стеатоза (омазняване 
на черния дроб); нарушена 
обмяна на липидите; за 
детоксикация на черния дроб.

Леверен
30 таблетки
2 броя

Pharm LAB препоръчва при: 

2 броя 1250
лв

ПРОМО цена:

30354002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1250
лв

Стара цена: 

2500
лв

броя 
на цената 

на един2 

3535
лв

ПРОМО цена:

3052040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2355
лв

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

Артишок 150 капсули

Стара цена: 

5890
лв

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

Бял трън + Артишок 
30 таблетки 1610

лв

ПРОМО цена:

3026530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

2300
лв
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1830
лв

ПРОМО цена:

3071120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3071140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1375
лв

ПРОМО цена:

Колаген форте + 
60 капсули

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

Стара цена: 

2290
лв

Специална формула с 3 типа когален, 
босвелия и витамин С! 

4760
лв

ПРОМО цена:

3041630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

Зеленоуста мида 
170 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6800
лв

2385
лв

ПРОМО цена:

30719220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Активни стави 
30 капсули - 2 броя

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

2980
лв

30719002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

1100
лв

ПРОМО цена:

30706220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Vitar препоръчва при: проблеми с кости и 
зъби; тънки кости; счупвания; травми; тежки 
физически натоварвания; при нужда от прием 
на съответните минерали.

Калций + Магнезий 
+ Цинк + Вит. D3 
+ Вит. К1 - 30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

1380
лв

30706240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

830
лв

ПРОМО цена:

2345
лв

ПРОМО цена:

3092030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1005
лв

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

Стара цена: 

3350
лв

MSM (Метилсул-
фонилметан) 
90 таблетки

5875
лв

ПРОМО цена:

3043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3915
лв

Gelenk�t 
240 капсули

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

Стара цена: 

9790
лв

СУПЕР ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВИ СТАВИ!

2575
лв

ПРОМО цена:

30819140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1715
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 
473 мл

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

4290
лв
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Активни стави за танци 
на плажа!

Всяка таблетка съдържа:
1000 mg метилсулфонилметан.

НАЙ-ДОБРАТА ЦЕНА ДОСЕГА!



2095
лв

ПРОМО цена:

3042530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Калций + витамин D3 
150 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

2990
лв

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

ВСAА - Аминокиселини 
с разклонени вериги 
100 таблетки

1350
лв

ПРОМО цена:

5014520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

Крем “Меки крака”  
75 мл

Поддържа кожата на крака с напукани стъпала, 
предотвратява нови нацепвания, подходящ за 
диабетици. Осигурява интензивна хидратация за 
груби, сухи и напукани пети. Богатата формула с 10% 
урея и алантоин прави напуканата кожа отново мека 
и гладка и й връща еластичността. Има успокояващ 
ефект и намалява неприятното усещане за напрежение 
при сухи, претоварени крака. Редовната употреба 
намалява грапавите и сухи участъци, като по този 
начин предотвратява дълбоко напукване на кожата. 
С неутрално pH - поддържа естествения процес на 
регенерация на кожата и е подходящ за диабетици.

695
лв

ПРОМО цена:

5120130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Гел-балсам с дяволски 
нокът 250 мл 

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

Стара цена: 

990
лв

1385
лв

ПРОМО цена:

51205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалителното 
си и болкоуспокояващото си действие. 

Кремът се използва при мускулни и 
ревматични болки, артрит, скованост на 
ставите, шипове, схващания, при мускулни 
спазми след обездвижване. Намалява болката 
и отока след спортни травми, изкълчване, 
натъртване, навяхване, разтягане на 
сухожилия или мускули и др. 

Уреята и глицеринът овлажняват и омекотяват 
кожата. 

Стара цена: 

1980
лв

51205002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Meчи гел-балсам 
с алпийски билки 
250 мл 

Силно загряващият гел-балсам осигурява 
приятна и успокояваща топлина при болки в 
гърба, мускулите, кръста и при уморени крака. 
Подходящ е за масажи. Успокоява болката 
и напрежението, подобрява подвижността 
на ставите и стимулира периферното 
кръвообращение. Подходящ е за успокояване 
на артритни и ревматични болки. 

с алпийски билки 
250 мл 

Силно загряващият гел-балсам осигурява 
приятна и успокояваща топлина при болки в 
гърба, мускулите, кръста и при уморени крака. 
Подходящ е за масажи. Успокоява болката 
и напрежението, подобрява подвижността 
на ставите и стимулира периферното 
кръвообращение. Подходящ е за успокояване 
на артритни и ревматични болки. 

900
лв

ПРОМО цена:

5131930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

1290
лв

3600
лв

ПРОМО цена:

3023640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

Стара цена: 

6000
лв

905
лв

ПРОМО цена:

5135230 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

385
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки, 
кестен и лозови 
листа - 250 мл Подходящ е при: разширени вени, 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. Нанася 
се с енергични масажни движения. След 
употреба се усеща лекота и свежест!  

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. Нанася 
се с енергични масажни движения. След 
употреба се усеща лекота и свежест!  

Стара цена: 

1290
лв
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Активни съставки: ментол, масло от листа на евкалипт, камфор; 
екстракти от лайка, маточина, конски кестен, червени лозови листа, бял 
равнец, бял имел, феникули (резене), хмел и валериана. 

Стара цена: 

1690
лв

С урея и алантоин! Подходящ за диабетици!



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

Холест ОК 
30 капсули 930

лв

ПРОМО цена:

5130340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

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

Гел с див кестен и 
лозови листа 250 мл

Стара цена: 

1550
лв

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

Уринеле 
12 сашета

Equilibra препоръчва при: 

975
лв

ПРОМО цена:

3073530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

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

МАКСИ Червена 
боровинка 30 капсули

Стара цена: 

1390
лв

3450
лв

ПРОМО цена:

3042440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2300
лв

Канела с хром и 
цинк 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5750
лв

1675
лв

ПРОМО цена:

3061340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Диакюр (Diacure) 
40 капсули

Deep Ayurveda при: 
диабет; преддиабетни състояния;  преодоля-
ване на последствията от лечението на 
диабет; нарушения във въглехидратната 
обмяна; повишени нива на холестерола и 
триглицеридите.

Стара цена: 

2790
лв

За добър контрол на кръвната захар!

1885
лв

ПРОМО цена:

3024930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

3021630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв
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Кръвоносна и отделителна 
системи в баланс!

1745
лв

ПРОМО цена:

3062130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Арджуна 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
проблеми със сърдечно-съдовата система; 
хипертония; повишени нива на холестерола; 
исхемична болест; сърдечна недостатъчност; 
подобрява функциите и възстановяването на 
черния дроб; трудно зарастващи рани; мощен 
антиоксидант.

Основният сърдечен тоник в Аюрведа!
Стара цена: 

2490
лв

4615
лв

ПРОМО цена:

3053040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3075
лв

ХЕРЦФИТ 
180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

180 капсули

Стара цена: 

7690
лв

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

Здраво сърце и жизненост!



6945
лв

ПРОМО цена:

3052750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6945
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Хиалуронова кисе-
лина - 120 капсули

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

Стара цена: 

13890
лв

1245
лв

ПРОМО цена:

30710230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Акнестоп  
30 капсули - 2 броя

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

Стара цена: 

1780
лв

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

Колаген бюти  
10 сашета

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

Бирена мая -150 г 
375 таблетки

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

1785
лв

ПРОМО цена:

5013530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

5013550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1275
лв

ПРОМО цена:

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
250 мл 

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

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

Стара цена: 

2550
лв

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

Алое вера Дермо-гел 
мини - 75 млмини - 75 мл 710

лв

ПРОМО цена:

3004020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Родопско чудо 
50 мл

Съхранената от столетия стара българска 
рецепта Ви дава възможност да се избавите 
от: екзема и псориазис; гъбични заболявания; 
сърбежи; напукани пети и ръце; рани от 
изгаряне, порязване, следоперативни рани, 
декубитални рани; пърхот, косопад; разширени 
вени; синузит; хемороиди; шипове.

Стара цена: 

890
лв

1185
лв

ПРОМО цена:

9207630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Стара цена: 

1690
лв

1885
лв

ПРОМО цена:

3022330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

1595
лв

ПРОМО цена:

3028650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

Стара цена: 

3190
лв

За прекрасна 
кожа на 

почивката!
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Дрен ананас  
14 сашета

6380
лв

ПРОМО цена:

30021518код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1600
лв

Стара цена: 

7980
лв

Луз уейт 
60 капсули

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

За бързо и трайно 
отслабване с дока-
зана ефективност!

1745
лв

ПРОМО цена:

3027830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

3001030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

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

Dr.Nature 
препоръчва при:

Стара цена: 

3290
лв CLA + Зелен чай + 

L-карнитин 
90 капсули

1440
лв

ПРОМО цена:

3079140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

960
лв

Стара цена: 

2400
лв

3190
лв

ПРОМО цена:

3002120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

Dr. Nature Нофатин  
60 таблетки

Стара цена: 

3990
лв

16

60 таблетки

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

+ специална 30 дневна програма 
за оформяне на корема, ханша, 

талията и бедрата

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

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

Как работи Doctor Nature Нофатин?
Dr.Nature Нофатин е ефективен, като се бори срещу 
първопричините за натрупването на излишните мазнини 
и наднорменото тегло. Той въздейства върху основните 
фактори за затлъстяване, като по този начин се получава 
траен и сигурен ефект. Благодарение на различните 
механизми, по които Dr.Nature Нофатин действа, само 
за месец се намаляват излишните мазнини в областта 
на талията, ханша и бедрата. Същевременно с това, се 
редуцират висцералните мазнини, подобрява работата на 
вътрешните органи, балансира всички процеси в тялото 
и премахва първопричините за наднорменото тегло и 
затлъстяването, което е единственият начин за сигурен 
ефект в дългосрочен план. 

 НОВО 

Перфекното решение за изгаряне на излишните мазнини в 
областта на корема, ханша, талията и бедрата – без никакви 
усилия, докато гледате телевизия, готвите или просто си 
почивате! Достатъчно е само да включите колана, да го 
поставите на желаното от вас място и да настроите желаната 
температура. Коланът със сауна ефект е точно това, което ви 
трябва! 

Колан със сауна ефект

С негова помощ ще стопите излишните мазнини в 
най-проблематичните зони.

лице

Съдържа:
ананас (екстракт и 
прах/бромелаин), 
екстракт от гарциния 
камбоджа.

Екстрактът от ананас допринася за извеждане 
на излишните течности от тялото и подпомага 
при „синдром на тежки крака“. Повишава 
микроциркулацията в проблемните зони и 
спомага за намаляване на целулита. Екстрактът 
от гарциния камбоджа подобрява метаболизма 
на липидите, контролира чувството за глад и 
поддържа нормално телесно тегло.

Equilibra 
препоръчва при: 

 2 броя Нофатин, 60 таблетки 
+ ПОДАРЪК Колан със сауна ефект, 1 брой

+ ++ +
ПОДАРЪК 

Колан със сауна ефект

Размер в разгънато 
положение: 125 см

Колан със сауна ефект

Размер в разгънато 
положение: 125 см



2590
лв

ПРОМО цена:

30114002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: наднормено тегло; за 
тотално изчистване на  организма; повишен 
холестерол; възстановяване след инсулти 
и инфаркти; коронарна недостатъчност; 
склероза на кръвоносните съдове; нефрити, 
следоперативни интервенции на сърцето и 
кръвоносните съдове. 

ЦБ За Идеална Фигура
250 мл - 2 броя
ЦБ За Идеална Фигура
250 мл - 2 броя250 мл - 2 броя

Стара цена: 

5180
лв

броя 
на цената 

на един2 

1815
лв

ПРОМО цена:

3061230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Обезит (Obesit) 
40 капсули

наднормено тегло; затлъстяване; забавен 
метаболизъм; повишен холестерол.
Стимулира естествения процес на отслабване 
и изгаряне на излишните мазнини. Активира 
метаболизма, потиска апетита, чувството за 
глад и желанието за консумиране на сладки 
храни. 

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

955
лв

ПРОМО цена:

5110140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв

Антицелулитен и 
анти-ейдж крем 
с азиатска центела
250 мл 

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

Стара цена: 

1590
лв

Подходящо за частите на тялото, склонни 
към портокалова кожа. Етеричните масла 
от кипарис, хвойна и лавандула подобряват 
микроциркулацията, предотвратяват зас-
тоя на лимфа и ускоряват метаболизма, 
подпомагайки борбата с целулита. Намаляват 
задържането на течности и образуването на 
стрии. 

Антицелутитно ма-
сажно масло 200 мл сажно масло 200 мл 765

лв

ПРОМО цена:

8631130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

Мултиактивно 
дермо масло 
100 мл

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

С 99% натурални съставки!99% 
натурални 
съставки

2070
лв

ПРОМО цена:

9205340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

3450
лв

За всички типове кожа, 
включително чувстви-
телна, нежна, склонна 
към раздразнение.

За деликатна и чувстви-
телна кожа, склонна към 

раздразнения, изиск-
ваща регенериране. 

555
лв

ПРОМО цена:

8622_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

790
лв

В топ форма 
за плажа!

17

1

17

2

Мицеларен разтвор с екстракт 
от лайка за почистване на грим 
3 в 1 - 250 мл

Мицеларен разтвор с екстракт 
от овесза почистване на грим 

3 в 1 - 250 мл

Почистват, тонизират и овлажняват кожата на лицето. 
С неутрално рН. Подходящи за ежедневна грижа. Без 

изплакване. Не съдържат: парабени, сапуни, изкуствени 
оцветители и ароматизатори.



Ефективно повишава качеството на кожата - 
подобрява стегнатостта, еластичността, хидра-
тацията, текстурата и цвета. Той ефективно 
потиска появата на бръчки, подпомага бързото 
оздравяване на кожата след естетични или 
медицински процедури, перфектно изглажда 
кожата и придава блясък.

SCP Крем за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 50 мл

Ефективно повишава качеството на кожата - 

SCP Серум за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 30 мл

Ефективно повишава качеството на кожата 
- подобрява стегнатостта, еластичността, хид-
ратацията, текстурата и цвета. Eфективно 
потиска появата на бръчки, перфектно 
изглажда кожата и придава блясък. С високо 
съдържание на активни съставки.

Ефективно почиства и освежава кожата. Леко 
и постепенно ексфолира мъртвите клетки, 
изглажда бръчките, подобрява структурата и 
плътността на кожата и стимулира клетките 
да се регенерират, без да дразни. Интензивно 
хидратира и професионално подготвя кожата за 
нанасяне на крем или серум. 

Ефективно почиства и освежава кожата. Леко 

SCP Тоник за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 200 мл

Серия SCP с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина - 
3 продукта: крем, серум и тоник с -50% намаление

Тоникът ефективно почиства и освежава кожата. Леко и постепенно ексфолира мъртвите клетки, изглажда 
бръчките, подобрява структурата и плътността на кожата и стимулира клетките да се регенерират, без да 
дразни. Интензивно хидратира и професионално подготвя кожата за нанасяне на крем или серум. Намалява 
зачервяването и придава блясък. Не изсушава, а възстановява кожата, с рН 5.5. Кремът и серумът ефективно 
повишават качеството на кожата - подобряват стегнатостта, еластичността, хидрата-цията, текстурата и 
цвета. Ефективно потискат появата на бръчки, подпомагат бързото оздравяване на кожата след естетични 
или медицински процедури, перфектно изглаждат кожата и придават блясък.

2300
лв

ПРОМО цена:

9190130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

9190230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

1155
лв

ПРОМО цена:

9190330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Стара цена: 

1650
лв

4115
лв

ПРОМО цена:

919013код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4115
лв

Стара цена: 

8230
лв

 -50% 
за комплекта

18

1495
лв

ПРОМО цена:

9010650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1495
лв

Депигментиращ 
серум - 35 мл

За бърз и траен депигментиращ ефект с 
подхранване кожата на лицето!
Препоръчва се за интензивно премахване на 
хиперпигментации, регулиране на синтеза на 
меланин и дълготрайно изравняване на тена. 
Активира  регенеративните процеси в кожата, 
обновява протеиновите структури, забавя 
стареенето, съхранява кожата свежа и млада.

Стара цена: 

2990
лв

1190
лв

ПРОМО цена:

5132120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Крем със секрет 
от охлюв 150 мл 

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

Стара цена: 

1490
лв

5132150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

745
лв

ПРОМО цена:

серум - 35 мл

Съдържа: Патентован Биологично Активен 
Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална 
розова вода), Алое вера и Gatuline Whitening.



SCP Тоник за лице 
с биомиметични 
пептиди и 
хиалуронова 
киселина 200 мл

BOTANIC FORMULA Black Seed Oil + Cistus
Природна грижа за лицето с масло от черен кимион и скална роза

BOTANIC FORMULA 
Маска против бръчки 
50 мл

Дълбоко регенерира, ревитализира и овлажнява 
кожата. Незабавно почиства, подхранва и изглажда 
тена, възстановява  сиянието, изравнява цвета.

BOTANIC FORMULA 
Серум против бръчки 
15 мл

Регенерира, ревитализира и подхранва кожата. 
Ефективно намалява бръчките и предотвратява 
образуването на нови, овлажнява, изглажда и 
тонизира, предотвратява увисването.

BOTANIC FORMULA 
Масло 
против 
бръчки 
15 мл

Дълбоко регенерира, съживява и подхранва 
кожата. Ефективно намалява бръчките и 
предотвратява образуването на нови, овлажнява, 
изглажда и омекотява, предотвратява увисването. 

BOTANIC FORMULA 
Почистващо 
мляко 
за грим 
200 мл

Напълно почиства и освежава епидермиса, 
ефективно премахва грима и други замърсявания. 
Осигурява на кожата всичко, от което се нуждае на 
етапа на почистване, успокоява раздразненията, 
овлажнява, подготвя кожата за следващия етап.

Почистващо 

BOTANIC FORMULA 
Крем против бръчки 
50 мл50 мл

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

2300
лв

ПРОМО цена:

9161030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

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

2300
лв

ПРОМО цена:

9161130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

9161230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

9161330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

1470
лв

ПРОМО цена:

9161440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

980
лв

Стара цена: 

2450
лв

Комплект 
BOTANIC FORMULA
против бръчки 
3 продукта: 
крем, маска, 
серум

19

 -50% 
за комплекта

4935
лв

ПРОМО цена:

9161012код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4935
лв

Стара цена: 

9870
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

9870
лв

Комплект 
BOTANIC FORMULA

против бръчки 
3 продукта: 

крем, маска, 
масло

4935
лв

ПРОМО цена:

9161013код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4935
лв



1590
лв

ПРОМО цена:

51111002 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв

За лице - подходящ за всеки тип кожа.  
Препоръчва се при чувствителната кожа 
и акне. Поддържа минерални баланс и 
микроциркулацията на кожата. Хидратира 
и подобрява еластичността на кожата. 
Съдържа соли от Мъртво море, масло от 
авокадо, пшенични кълнове.

Стара цена: 

3180
лв

броя 
на цената 

на един2 

Крем със соли от 
Мъртво море 250 мл
2 броя

1495
лв

ПРОМО цена:

5111340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

Крем с екстракт 
от хайвер 250 мл

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

Стара цена: 

2490
лв

Изпитана рецепта за предотвратяване на проблеми 
с косата и скалпа. Има противовъзпалително и 
успокояващо действие, неутрализира свободните 
радикали, укрепва капилярите на кожата. 
Предотвратява появата на пърхот и косопад, 
особено при коси, склонни към омазняване. 
Пантенолът овлажнява и регенерира. Косата е 
здрава, добре хидратирана, гъвкава и блестяща. 
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, 
SLS и SLES.  

Шампоан с невен
за нормална и мазна 
коса 350 мл

8610120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 86101240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%

Защитен шампоан за коса 
с арганово масло - 250 мл

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1490
лв

1115
лв

ПРОМО цена:

9207030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

С 98% натурални съставки: арганово масло, 
екстракт от черен чай, ленено масло, тенсиоактиви 
от растителен произход. Не съдържа SLES, SLS, 
PEG, силикони, парабени, алкохол, оцветители. 
Подхранва косата в дълбочина, подсилва я, придава 
обем и блясък. Омекотява и улеснява разресването.

Защитен балсам за коса 
с арганово масло - 200 мл

Стара цена: 

1590
лв

98% 
натурални 
съставки

Поддържане на кожата и 
косата през почивката!

20

Чисто арганово масло 30 мл

Защитен шампоан за коса 

2215
лв

ПРОМО цена:

9206240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1475
лв

Стара цена: 

3690
лв

Комплект за коса с арганово масло

Стара цена: 

3080
лв

Комплектът включва:  
шампоан и балсам.

98% 
натурални 
съставки

 -40% 
за комплекта

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

Защитена и силна 
коса с помощта на 
аргановото масло!

С 98% натурални съставки: арганово масло, екстракт 
от черен чай, ленено масло, пшеничен протеин, 
тенсиоактиви от растителен произход. Не съдържа 
SLES, SLS, PEG, силикони, парабени, алкохол, оцвети-
тели. Почиства косата, без да я изсушава, подхранва я 
в дълбочина, подсилва я, придава обем и блясък.

1045
лв

ПРОМО цена:

9206930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

1850
лв

ПРОМО цена:

920692код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1230
лв



O’Herbal За придаване на обем на косата!

Шампоан 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

Балсам 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

Маска 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

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

1325
лв

ПРОМО цена:

8430430код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

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

2965
лв

ПРОМО цена:

843041код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

O’Herbal За заздравяване на косата!

Балсам 
за заздравяване 
на косата 500 мл

Шампоан 
за заздравяване 
на косата 500 мл

Маска за 
заздравяване 
на косата  
500 мл

Маска за 
заздравяване 
на косата  
500 мл

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

Фантастичен комплект за заздравяване на косата, като 
подобрява еластичността й, подсилва я и я прави по-лесна 
за разресване. 
Не съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени оцветители.

1325
лв

ПРОМО цена:

8430230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8430930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

2965
лв

ПРОМО цена:

843021код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

5930
лв

21

 -50% 
за комплекта



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

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

Шампоан за стимулиране 
на растежа 250 мл

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

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

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

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

Масло за стимулиране на растежа 100 мл

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

760
лв

ПРОМО цена:

8441620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8441820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8441920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

3330
лв

ПРОМО цена:

844155код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2220
лв

Стара цена: 

5550
лв
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Стара цена: 

950
лв

 -40% 
за комплекта



Омекотяващ душ гел 
гел с пъпеш и лимон  

Енергизиращ душ гел 
с мандарина и авапухи

Fresh Juice - 500 мл
Fresh Juice е серия подхранващи и хидратиращи душ 
гелове. Нежната кремообразна консистенция обгръща 
тялото както с познати, така и с екзотични аромати 
на плодове, масла и подправки. Активните съставки 
действат не само на обонянието, но също така почистват, 
подхранват, тонизират, регенерират и подмладяват 
кожата, като възстановяват повърхностния слой при 
прекалено суха кожа! Освен основните 2 активни съставки, 
всеки душ гел съдържа още Комплекс от витамини и 
масла: вит.В3 и вит.Е, пантенол, биотин, млечни киселини, 
масло от фъстъци, масло от слънчогледови семки, вода от 
хамамелис, вода от цветове на арника.

550
лв

ПРОМО цена:

8410_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Стара цена: 

690
лв

76

Интимен гел 
с алое вера - 200 мл

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

с алое вера - 200 мл

Деликатни интимни 
кърпички с алое вера 
12 броя

Активни съставки: алое вера, млечна киселина и невен. 
Не съдържат: парабени, оцветители, минерални масла, PEG, SLS, SLES. 
Деликатно ароматизирани, без алергени.
Действие: Произведени са от мека, гладка и плътна тъкан, 100% 
биоразградима в тоалетните. Предлагат хигиена и комфорт и извън дома, 
при пълно зачитане на физиологията на третираните зони, без нужда от 
изплакване. Изключителните свойства на алоето, използвано в голямо 
количество (20%), го правят деликатен продукт, особено подходящ за 
почистване на външните лигавици дори и по време на специални периоди 
(месечен цикъл, менопауза) или при специални условия (басейн, плаж). 

Комфорт и свежест навсякъде 
и във всеки период!

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

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

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

6 7
8640_30код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1350
лв 945

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

405
лв

За 1 брой 
-30%

Перфектната 
грижа за тялото 

след плаж!

990
лв

ПРОМО цена:

9200540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

1650
лв

710
лв

ПРОМО цена:

9209620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

890
лв

Стягащ душ гел с 
личи и малина

4

23



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

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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

дамски аромат мъжки аромат

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

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

дамски аромат мъжки аромат 80 _ _ _50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2145
лв

ПРОМО цена:

3000
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

Стара цена: 

4290
лв

UB Parfums 100 мл.

Билкови кремове за ръце и нокти - 100 мл

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

Крем за ръце и 
нокти с жълтениче 
- за хидратиране 
и успокояване на 
раздразнения

Крем за ръце 
и нокти 
с алое - за 
хидратиране и 
омекотяване

1 2 3

4 5 6

Крем за ръце 
и нокти с 
лайка - за 
регенериране и 
успокояване на 
раздразнения

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

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

Крем за 
ръце и нокти 
с роза - за 
подхранване и 
овлажняване

360
лв

ПРОМО цена:

8651_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

090
лв

Стара цена: 

450
лв

Лосион за тяло с арганово 
масло - 200 мл
Активни съставки: арганово масло, 
бадемово масло, витамин Е. Не съдържа 
SLES, SLS, PEG, силикони, парабени, алкохол, 
оцветители. Деликатно ароматизиран, без 
алергени. Подхранва и защитава кожата на 
тялото без да я омазнява.

98% 
натурални 
съставки

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

Лосион за тяло с  бадемово 
масло - 200 мл

Балсам за 
втвърдена кожа 
250 мл

Специално предназначен за груби пети, 
мазоли по краката, втвърдени кожни 
участъци по стъпалата, лактите и коленете. 
Редуцира втвърдената кожа нежно и 
ефективно, като съчетава хидратиращото 
действие на уреята с антисептичното, 
анти-бактериалното, антивирусното и 
антигъбичното действие на чаеното дърво.
Активни съставки: екстракт от чаено 
дърво, урея. Без парабени.

Прекрасни усмивки, свежест 
и нежност край морето!

1110
лв

ПРОМО цена:

9205740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

740
лв

Стара цена: 

1850
лв

1110
лв

ПРОМО цена:

9209240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

740
лв

Стара цена: 

1850
лв

97% 
натурални 
съставки

560
лв

ПРОМО цена:

5130130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

800
лв
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1045
лв

ПРОМО цена:

9205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв

Четка за зъби 
Nano Silver - 2 броя

Четка за зъби 
Nano Silver - 2 броя

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 - 2 броя

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

735
лв

ПРОМО цена:

9202330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

1050
лв

Алое вера гел-паста 
за чувствителни 
зъби 
75 мл 

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен 
вкус на мента! 96% натурални съставки за 
здрави зъби и защитени венци! Не съдържа: 
захарин, флуор, SLS, алергени, парабени 
и глутен. С контролирана абразивност, не 
уврежда зъбния емайл. Клинично тествана. 

за чувствителни 

96% 
натурални 
съставки

1045
лв

ПРОМО цена:

9202630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен 
вкус на мента! 93% натурални съставки за 
здрави зъби, защитени венци и свеж дъх - алое 
вера, слез, грейпфрут, азиатска центела, масло 
от чаено дърво, исландски лишей, ксилитол 
и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS, 
алергени, парабени и глутен. Не съдържа 
алкохол. Клинично тествана. 

код 1

Стара цена: 

14
С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен 
вкус на мента! 93% натурални съставки за 
здрави зъби, защитени венци и свеж дъх - алое 
вера, слез, грейпфрут, азиатска центела, масло 
от чаено дърво, исландски лишей, ксилитол 
и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS, 
алергени, парабени и глутен. Не съдържа 
алкохол. Клинично тествана. 

Алое вера вода 
за уста с тройно 
действие
500 мл

93% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1780
лв

9012_002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

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

подпомага при невралгия.

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

Четка за зъби 
Nano Gold - 2 броя 0 Четка за зъби 

Nano Silver - 2 броя

Ефекти от нано среброто: Ефекти от нано среброто: 
мощно антибактериално действие, мощно антибактериално действие, 

детоксикира, регенерира клетките и детоксикира, регенерира клетките и 
повишава имунитета.

1

1245
лв

ПРОМО цена:
9012_230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

535
лв

С „интелигентна“ естествена молекула, която 
прекъсва веригата на потта и предотвратява 
образуването на неприятна миризма. 
Успокояващите свойства на алоето правят 
продукта нежен освежител за мъже и жени. 
Не съдържа парабени, парафинни масла, SLS, 
SLES, алуминиев хлорид, газ и алкохол. С лек 
унисекс аромат, без алергени. 

Алое вера 
Део Стик 50 мл

Не оставя петна по дрехите!

1270
лв

ПРОМО цена:

24501код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

24502код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver 
Black&White - 75 мл
+ Паста за зъби Dr.Silver 
ROSE&HERBS - 75 мл Black&White: активен въглен, сребърни 

йони, алое вера, кокосово масло, мента. Не 
съдържа флуорид, захар, парабени.
ROSE&HERBS: сребърни йони, органична 
розова вода, алое вера, мента.  Не съдържа 
флуорид, захар и парабени.

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

Стара цена: 

1590
лв
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4745
лв

ПРОМО цена:

2090650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4745
лв

За подпомагане при: артрит, 
ревматоиден артрит, остеоартроза; 
болки в гърба, кръста, тазовата 
област; дискова херния; простудни 
заболявания; ишиас и невралгии. 
При мускулни и ревматични болки, 
скованост на ставите, шипове, 
схващане. 

Ортопедичен турмалинов 
колан 2 в 1 - 130 см

Стара цена: 

9490
лв

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

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

1255
лв

ПРОМО цена:

2090340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Стара цена: 

2090
лв

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

1315
лв

ПРОМО цена:

2090540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

875
лв

Турмалинова 
превръзка за очипревръзка за очи

Стара цена: 

2190
лв

За бързо възстановяване при болка 
и умора в очите; за подобряване на 
кръвообращението в областта на 
очите; нормализиране на клетъчния 
обмен на веществата; премахване 
на напрежението от клепачите; 
премахване на „червените очи“ при 
работа с компютър; главоболие, 
виене на свят и др.

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. 

15990
лв

ПРОМО цена:

2610220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4000
лв

Стара цена: 

19990
лв

Одеяло от 
мериносова вълна 
и памук140*200 см

Идеално съчетание от високо-
качествена мериносова вълна, 
магнитно поле и специална 
карбонова мрежа за перфектен сън 
и добро здраве. Вълната задържа 
влагата, осигурява температурен 
комфорт, неутрализира бактерии 
и алергени, гарантира пълноценен 
сън и възстановяване. Петте 
магнитни ленти са разположени в 
съответствие с енергийните зони на 
човешкото тяло.

Топ матрак 3 в 1 от 
мериносова вълна 
с магнитно поле и 
карбонови нишки
 90*200 см Стара цена: 

22590
лв

18070
лв

ПРОМО цена:

2610420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4520
лв

8940
лв

ПРОМО цена:

2001540 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

VOLCANO ZAPPER

VOLCANO  Zapper е цифрово електронно 
устройство, което убива болестотворни 
паразити, бактерии, вируси и гъбички чрез 
електромагнитни вълни на принципа на 
биорезонанса без използване на медика-
ментозни средства. За постигане на 
максимален ефект е добре да се комбинира 
с Паразитоцид, който е с противопаразитно 
действие.

Стара цена: 

14900
лв

8940
лв

ПРОМО цена:

2001440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Универсален 
ултразвуков 
активатор
“VOLCANO EXPERT - M”

Предназначен за обработка на: вода, водни 
разтвори, течни хранителни продукти (мляко 
и плодови сокове) с цел дезинфекция и 
удължаване срока на съхранение. Алкохолни 
напитки с цел подобряване на вкусовите 
качества, удължаване на срока на съхранение 
и намаляване на вредни примеси. 

“VOLCANO EXPERT - M”

Стара цена: 

14900
лв

Здраве и комфорт - 
навсякъде с вас!

НОВА
по-добра

цена 
НОВА

по-добра
цена 
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Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19  см

27

7695
лв

ПРОМО цена:

101444230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101444250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 507

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

Стара цена: 

10990
лв

Стара цена: 

10990
лв

1_150750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19  см0
- 21 см1

Всички продукти от каталог Magnetix 
с 30% отстъпка без ограничение.

Заявяват се с добавка на ...30 след кода на продукта.

Попитайте за каталога на Magnetix или го разгледайте на www.green-master.eu

Специално предложение!

Купете продукт(комплект) от каталога Magnetix 
с 50% отстъпка.  Може да се поръча само при 

право, съгласно условията по Код 2 с добавка на 
...50 след кода на продукта.

7120
лв

ПРОМО цена:

2050620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1780
лв

Стара цена: 

8900
лв

Преносим мини климатик 
Jocca

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

Основни спецификации:
• резервоар с капацитет 0,375 мл,
• 3 степенна сила на охлаждане,
• Sleep mode,
• бутон за включване на светлини,
• ниско ниво на шум по време на 
работа.
Размери: 16 x 15.5 x 15.5 см
Тегло: 1 кг

Как точно работи уредът. Мини климатичната система Jocca 
използва специален филтър, който засмуква горещия въздух и 
моментално го трансформира в охладен, освежен и с по-добро 
качество. Достатъчно е само да добавите студена вода в резервоара, 
след което да включите климатика. Капацитетът на резервоара е 
0,375 ml. Можете да налеете студена вода, както и микс от вода и лед. 
Едно пълнене ви гарантира до 8 часа прохлада и свежест.

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 473

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

- 19  см0
- 21 см1 - 21 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1473230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1473250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 450

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

101450230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101450250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19  см
Стара цена: 

10990
лв

Турмалинов 
накитник - 1 брой



2100
лв

ПРОМО цена:

25109230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

25109002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1500
лв

ПРОМО цена:

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

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

били 60 х 40 см - 2 броя 

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

Стара цена: 

3000
лв

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

1355
лв

ПРОМО цена:

2512220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

Стара цена: 

1695
лв 2 броя,15 x 20 см 

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

Професионална 
универсална кърпа 
40 х 40 см 

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

универсална кърпа 
40 х 40 см 

2510220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 920

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

230
лв

За 1 брой 
-20% 25102002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1150

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1150
лв

За 2 броя 
-50%

955
лв

ПРОМО цена:

2031540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв

Екологичен прах за 
пране със сапунено 
орехче BIONUR 1000 г

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

Стара цена: 

1590
лв

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

1950
лв

ПРОМО цена:

2043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1300
лв

Магьосник 
против петна 
BIONUR 220 г 

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

BIONUR 220 г 800
лв

ПРОМО цена:

2030930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Стара цена: 

1150
лв

Стара цена: 

3250
лв

Спокойни за чистотата, 
където и да отидете!
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Антиалергенна UV прахосмукачка Volcano 

HEPA филтър и микрофилтър.
Функция „вибрираща глава“ за по-лесно 
извличане на опасните микроорганизми.
Функция „топъл въздух“ за изсушаване 
на повърхностите и почистване с по-висока 
ефективност.
Патентована сензорна система за 
безопасност: UV лампата се изключва 
автоматично, когато прахосмукачката се 
обърне наопаки за предотвратяване на вредно 
въздействие върху очите и тялото. 
Допълнителна малка четка за почистване на 
филтъра закрепена в основата на уреда. 

Край на акарите, бактериите и вирусите!!!
Премахнете от дома си най-честите причинители на алергии!!!

Научно сертифицирана 
UV почистваща технология 
с 99% доказана 
ефективност! 

8400
лв

ПРОМО цена:

2040020 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Елиминира опасните прахови акари, 
бактерии и вируси чрез специална 

ултравиолетова светлина. 

Мощност: 300 W

Стара цена: 

10500
лв

5935
лв

ПРОМО цена:

2004040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3955
лв

Стара цена: 

9890
лв

Dr. Silver М Генератор на сребърни йони
Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация

Сертифициран по TÜV Сертификат № 359_BSP-16P2.0032.0 - C01
Лабораторно изследван, с доказан ефект 

с Протокол за определяне на влиянието на сребърна вода върху патогени 
от Института по микробиология към БАН

повече от 40 000 литра сребърна вода с питейна 
концентрация;
цифров таймер с автоматично изключване;
сменяем сребърен електрод (проба 1000);
сменяема батерия;
помага за добро здраве и красота;
незаменима подкрепа за хигиената на дома;
спестява много пари;
може да си използва навсякъде;
малък и компактен;
уникален дизайн, надеждност и качество.

10 предимства на Dr.Silver:

Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация

Напълно безвреден!
Лесен за употреба!

изберете подходящ съд и налейте 
необходимото количество вода;

включете уреда, като натиснете и 
задържите на указаното място;

потопете уреда в съда с водата. След 10 мин 
той ще се изключи самостоятелно;

ако времето за обработка е под 10 мин, 
изключете уреда.

Употреба само в 4 лесни стъпки:

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: 

Volcano Silver 
Technology 3 in 1 

Ултразвукова обработка на тъканите 
– ултразвукът прониква между влакната 
на тъканите и гарантира изпирането им без 
механическо въздействие, което съществува 
в традиционните перални машини. Магнитна 
обработка на водата – благодарение на 
този процес се неутрализира вредното влияние 
на “твърдата вода”, което се отразява на 
качеството на прането. 
Най-новата технология в областта 
на дезинфекцията – Nano Silver. Тази 
технология обединява антибактериалните 
свойства на среброто и съвременните нано-
технологии. 

3950
лв

ПРОМО цена:

2000350код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3950
лв

Стара цена: 

7900
лв

Гел за чисти ръце 
80 мл 420

лв

ПРОМО цена:

2002920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

105
лв

Бързо почиства и хигиенизира кожата на ръцете 
без измиване. Образува предпазен слой от сре-
бърни йони върху ръцете, който ги защитава 
дълготрайно от вируси и бактерии. Хидратира, 
омекотява и подхранва кожата на ръцете.
Колоидното сребро е надеждна защита срещу 
повече от 650 вида болестотворни вируси и бактерии, 
гъбички и паразити, от които страдат 1/3 от всички 
хора на Земята. Среброто е най-мощният естествен 
антибиотик, който унищожава вируси и бактерии. 
Съдържа: етанол(65%), колоидно сребро, 
колаген, алое вера.

Максимална дезинфекция и защита!Стара цена: 

525
лв
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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:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

Супер вкусен бар 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

кокос96

какао95

1345
лв

ПРОМО цена:

3100_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Балансиран бар Enervit 
Protein Snack, 40-30-30, 
8 броя8 броя

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

Стара цена: 

1495
лв

черен 
шоколад с 
портокалови 
корички

кокос, мека 
текстура, 

обвивка от 
черен шоколад

5

3

  Балансирани веган 
бисквити Enervit 
Protein ябълка с чиа 
40-30-30, 200 г40-30-30, 200 г 100% веган! С неповторим вкус на ябълка и чиа. 

Бисквитите Enervit Protein са богати на протеини 
и фибри. Напълно съобразни с хранителния 
режим 40:30:30 – перфектно съотношение на 
въглехидрати, протеини и мазнини.
  • 29% протеин
  • Изцяло с екстра върджин зехтин
  • Без палмово масло
  • С намален гликемичен индекс
  • 100% веган.
200 г (32 бисквити)
4 бисквити = 1 ХБ (хранителен блок)

Стара цена: 

995
лв

895
лв

ПРОМО цена:

3101010код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

1120
лв

ПРОМО цена:

3101310код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

125
лв

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

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

Стара цена: 

1245
лв

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

1430
лв

ПРОМО цена:

3059910код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Балансирани ризони 
(орзо) Nutriwell
40-30-30, 500 г

3 в 1 – макарони + протеин + фибри
Ризоните, известни също и като орзо са 
специален вид „паста“, нарязана във формата 
на големи оризови зърна.
Хапвате ризони и не трупате килограми:
        • Ниско съдържание на въглехидрати
        • Високо съдържание на протеини
        • Високо съдържание на фибри
        • Лесни за приготвяне.

Стара цена: 

1590
лв

Опаковка: 500 г
 (10 порции по 50 г)

2690
лв

ПРОМО цена:

3095410код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Ostrovit Whey протеин 
ягода, 700 г

Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30.
      • Страхотен ягодов 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
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2480
лв

ПРОМО цена:

3048520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стевия 
1000 таблетки

високи нива на кръвната захар; диабет тип 
ІІ; хора с наднормено тегло; високо кръвно 
налягане. Използва се като напълно безвреден 
заместител на захарта -  за подслаждане на 
кафе, чай, напитки, сладкарски изделия и др. 
Индианците от племето гуарани са първите, 
използвали растението.

Sanct Bernhard препоръчва при:Стара цена: 

3100
лв
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НОВА
по-добра

цена 

1880
лв

ПРОМО цена:

3091020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

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

Кокосово масло 
900 г

Предотвратява сърдечно-съдови 
заболявания и високо кръвно налягане.

Стара цена: 

2350
лв

1 2 3 4

DAFI - бутилка за пречистване на вода - 500 мл, 
ресурс на филтъра 300 бутилки (150 л)

150 литра чиста вода винаги с Вас; 
пречиства водопроводна вода от хлор, 
миризми, органични и механични 
примеси; уникален сменяем филтър от 
активен въглен от кокосови черупки; 
ергономичен дизайн и 4 цвята; бутилка 
за многократна употреба от пластмаса 
за хранителни цели, без съдържание на 
бисфеноли и токсини; спестява време и 
пари; подходяща за работа, училище, 
фитнес ... навсякъде.

DAFI - Комплект 2 бр. резервни филтриращи 
елементи  + 1 бр. цветна капачка

1 2

3 4

Филтър Unimax  
За кана Astra

Филтър Classic 
За кана Atria 

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. 

За кана AstraЗа кана Atria 2300120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1050
лв 840

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

210
лв

За 1 брой 
-20%

23001230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2100
лв 1470

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-30%

2300320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 брой 
-20%

23003230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 2 броя 
-30%

1800
лв

ПРОМО цена:

2323_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв 1800

лв

ПРОМО цена:

2324_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

3770
лв

ПРОМО цена:

3058410код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

420
лв

Редукта плюс – 
доматена супа 500 г

Доматената супа е превъзходно решение за 
всеки, който иска да редуцира теглото си, 
хапвайки нещо вкусно и полезно. 
   • Богата на протеини и фибри
  • Богата на витамини и минерали
  • Превъзходен вкус
  • Бързо и лесно приготвяне
  • Супер засищаща.

Стара цена: 

4190
лв

Опаковка: 500 г  (около 12-13 супи x 40 г)
1 супа = 40 гр (за 4 блока) или 20 гр (за 2 блока). 
от сместа, добавени към пр. мляко/гореща вода.
Цена за 1 супа около 2,90 лв.

2690
лв

ПРОМО цена:

3059110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Балансиран веган 
шоколадов шейк 
Promeal (от соев 
протеин) 40-30-30, 400 г • 100% веган;

• Със соев протеин; 
• С протеини и мазнини в помощ на 
сърдечно-съдовата система;
• Без глутен;
• Без лактоза;
• Без подсладители;
• Обогатен с витамини и минерали за енергия;
• Със страхотен шоколадов вкус.

Стара цена: 

2990
лв

Опаковка: 400 г (около 1,60 лв. за  1 ХБ).
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• Тонизира и релаксира.
• Премахва напрежението и болката в 
областта на гърба, раменете и кръстта.
• Подобрява кръвообращението.
• Подходящ за употреба вкъщи, офиса, на 
вилата или докато шофираш.

Масажор за гръб Jocca + ПОДАРЪК

8400
лв

ПРОМО цена:

2050209код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

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

Подарък на стойност 5.90 лв.

ПОДАРЪК 
Гел с екстракт от 

див конски кестен 
с розмарин и 

арника - 30 мл

Размери: 55x50 см.

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

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

Стара цена: 

10500
лв

18000
лв

ПРОМО цена:

2051220 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4500
лв

Стара цена: 

22500
лвЗа кого е подходящ Еър Фрайър Jocca

• за всеки, който обича да си похапва вкусно и има особен 
афинитет към пържени храни, но в същото време желае 
да се храни по-здравословно или да редуцира теглото си.
• за всеки, който иска да приготвя храната си бързо и 
лесно, без да се налага да я наглежда постоянно
• за всеки, който иска да пържи чисто - без пръскане на 
мазнина и миене на засъхнали мазни петна в кухнята.

Какво представлява Еър Фрайър Jocca
Еър Фрайър Jocca ще се превърне в любимия ти уред в кухнята. 
Нужна ти е само една супена лъжица олио или друга мазнина. 
Благодарение на кошницата за пържене, която е със специални 
отвори, мазнината изтича в контейнера. След това загрятият до 
200 градуса въздух започва да циркулира около храната, като по 
този начин тя се пържи не директно от мазнината, а от въздуха. 
Резултатът е просто невероятен – храна, която е с изкусителен 
златист цвят, хрупкава отвън и сочна отвътре. Без излишни 
мазнини, без допълнителни калории и напълно здравословно.

Технически спецификации
• 220-240V~50/60Hz 1400W 
• Капацитет на кошницата: 2.5 л
• Настройка на времето: до 30 мин
• Настройка на температурата: от 80 до 200 градуса

Еър Фрайър Jocca - черен

Квадратен тиган 
със стъклен капак 
и капачка-дозатор 
(24 х 24 см) Вкусно, здравословно, диетично, 

икономично и екологично готвене. 
С феноменално незалепващо и 
незагарящо каменно покритие. Много 
лесен за почистване - само с топла 
вода и гъба. Не съдържа PFOA. 

(24 х 24 см) 
10390

лв

ПРОМО цена:

2251320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2600
лв

Стара цена: 

12990
лв

12790
лв

ПРОМО цена:

2250220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3200
лв

Барбекю-тиган XXL 
със стъклен капак

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

със стъклен капак

Стара цена: 

15990
лв

размер: 35 х 24 см
обем: около 2,8 л

НОВА
по-добра

цена 
НОВА

по-добра
цена 


