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

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

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

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

Закупуването на продукт по цените с Код 2 е възможно САМО 
след предварителна покупка за поне 29,90 лв.

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

Промоционална 
кампания 

ЗЛАТНА ЕСЕН!

12.10.-08.11.2019            
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Екстрактът от листа на Бамбук представлява поликомпонентен комплекс от синергично действащи вещества 
с мощен антиоксидантен ефект, с висока концентрация на флавони. Дългогодишни изледвания доказват, че 
приемът на eкстракт от листа на бамбук ефективно подпомага при хипертония, хиперлипидемия, коронарни 
заболявания, нарушени сърдечни съкращения, нарушения в мозъчното кръвообращение. Наред с това:
• Регулира нивата на липидите; 
• Ефективно неутрализира свободните радикали;
• Активира ендогенната антиоксидантна активност на организма и предпазва клетъчните мембрани и 
биологични структури;
• Разширява и укрепва стените на съдовете, препятства атеросклерозата;
• Подобрява силата на сърдечните съкращения;
• Подобрява микроциркулацията, препятства тромбообразуването и сгъстяването на кръвта;
• Подкрепя възстановяването и активността на простатната жлеза;
• Подобрява храносмилането;
• Укрепва косата, ноктите, кожата; 
• Подпомага: • детоксикацията; 
          • пречистването на кръвта;
          • алкализирането на организма;
          • при недостиг на кислород в кръвта;
          • при проблеми с уринирането 
                            и натрупването на пикочна киселина.

 СВЕТОВЕН ХИТ! 
Истинският приятел на сърцето и сърдечно-съдовата система!

Екстракт от Бамбук (Lophatherum gracile) с доказан произход от диви растения, с висока кон-
центрация на флавони.

Витамин В17 - 60 капсули
(Амигдалин)

2390
лв

ПРОМО цена:

3007820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3007840код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

Знаете ли че ...
Амигдалинът се описва за първи път от френски химици в началото на 19 век, когато изолират 
вмеществото от горчиви бадеми.  В средата на 20 век, америганският биохимик д-р Ернст Кребс му 
дава наименованието витамин В17.  Среща се основно в семената на диви растения като горчив бадем, 
кайсии, някои сливи, череши и др.

Ползи и ефекти от Витамин В17:
• Помага в борбата с раковите клетки;
• Препоръчва се след химио и лъчетерапия;
• Подпомага организма при намален имунитет;
• Действа противовъзпалително и обезболяващо;
• Подпомага извеждането на токсичните вещества, получени в резултат на окислителни процеси;
• Препятства развитие на сърдечно-съдови заболявания;
• Подпомага за снемане на стрес;
• Забавя стареенето.

Изграден е от две молекули глюкоза, една цианид и една бензалдехид. За да растат, раковите клетки се нуждаят от огромна енергия, т.е. 
глюкоза. Когато приемате витамин В17, раковите клетки поемат молекулите на глюкозата от витамин В 17, а с ензима бета-глюкозидаза 
отключват бензалдехида и цианида и предизвикват собствената си смърт. Благодарение на голямата концентрация на ензима бета-
глюкозидаза, витамин В 17 е изключително смъртоносен за раковите клетки, а за другите клетки не е токсичен. 

Раковите клетки се полакомяват за глюкоза, а когато поглъщат 
витамин В 17, вече са унищожени.

Стара цена: 

2990
лв

 ТОП продукт

 ТОП продукт

Dr. Nature 
Листа от бамбук 
120 таблетки            

3495
лв

ПРОМО цена:

3007930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1495
лв

3007950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2495
лв

ПРОМО цена:Всяка таблетка съдържа 350 мг екстракт 
от листа на Бамбук (Lophatherum gracile) 
с доказан произход от диви растения. 

Стара цена: 

4990
лв



Еър Фрайър Jocca

 НОВО 

18000
лв

ПРОМО цена:

2050320 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4500
лв

Стара цена: 

22500
лв

Магнитен колан Vital Vida - за изправяне на стойката

3120
лв

ПРОМО цена:

2050520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лвкод 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Измъчват те постоянни болки в гърба и раменете? Това вероятно 
се дължи на неправилната стойка, в която несъзнателно стоиш през по-
голямата част от деня. Магнитният колан Vital Vida ще държи раменете ти 
изправени през целия ден, като по този начин постепенно стойката ти ще 
се коригира и ще се върне в естественото си състояние. 

Произведен от специална материя с регулируеми еластични ленти, които перфектно прилепват по тялото, осигурявайки 
правилна позиция на гръбнака. Коланът е достатъчно дискретен и може да се носи под всякакви дрехи. Може да се носи 
навсякъде - вкъщи, в офиса, в колата или по време на разходка. Изключително подходящ е за хора, които работят пред 
компютър или шофират дълго.

Добавените към колана 12 магнита 
имат благоприятно действие при:  
 • мускулни проблеми
 • дископатия
 • шипове
 • ишиас
 • спортни травми
 • възпаления и др.
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1250
лв

ПРОМО цена:

30910125код:
С  УСЛОВИЕ* Спестявате:

1100
лв

100% 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

ВАЖНО! Намалението важи само 
след покупка на ЕЪР ФРАЙЪР JOCCA!

Универсален размер, 
максимална 

дължина: 110 см.  

Обичаш ли вкусни пържени картофки? А кюфтенца? А какво 
ще кажеш за крехки бутчета или крилца? С Еър Фрайър Joc-
ca можеш да приготвяш любимите си храни по иновативен, 
зравословен начин. Тайната е в начина на приготвяне. 
Мазнините се заменят от горещ въздух, а резултатът е просто 
зашеметяващ.

За 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.

Стара цена: 

3900
лв

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

*Заявява се едновременно с покупката на 
ЕЪР ФРАЙЪР JOCCA!



875
лв

ПРОМО цена:

3073230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

1470
лв

ПРОМО цена:

3074440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

980
лв

3051450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2325
лв

ПРОМО цена:

1815
лв

ПРОМО цена:

3010730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

3010750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:
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1100
лв

ПРОМО цена:

30705220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

30705002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

690
лв

ПРОМО цена:

Vitar препоръчва при: 
намален имунитет;
инфекциозни процеси;
за защита от оксидативен стрес; 
за подобряване съпротивителните сили на 
организма, при грип, простуди и настинки. 

Витамин C + Цинк 
20 разтворими таблетки
 + 4 таблетки ПОДАРЪК 
 2 броя

Стара цена: 

1380
лв

3255
лв

ПРОМО цена:

3051430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Ацерола 
180 таблетки

Ацеролата е плодът с най-висока концентра-
ция на естествен витамин С, което го прави 
най-лесно усвоим за човешкия организъм. 
Тя съдържа 2 пъти повече магнезий, калий 
и вит. В5 в сравнение с портокала; съдържа 
вит. А, рибофлавин и вит. В3, чието синергично 
действие с останалите съставки допълнително 
повишават биологичната активност.

Стара цена: 

4650
лв

срив на имунната система; респираторни 
заболявания, грип, настинки, чести боле-
дувания; за общо укрепване на организма; за 
подобряване състоянието на кожата, костите, 
ставите, сърдечно-съдовата и нервната 
система. 

Витамин С комплекс 
16 сашета

Vitar препоръчва при: 

Съдържа: витамин С, цинк, екстракти от 
ацерола и шипки.

Стара цена: 

1250
лв

МОДЕРНА ФОРМУЛА ЗА БЪРЗ РЕЗУЛТАТ

Имунен стимулатор форте+  45 таблетки

понижен имунитет; вирусни инфекции; 
лесна уморяемост; за защита от оксидативен 
стрес; при проблеми със сърдечно-съдовата 
система; подобрява хранителния и енергиен 
метаболизъм; активира  възстановяването 
след заболявания или натоварвания; гаран-
тира устойчив имунитет.

Vitar препоръчва при: 

Съдържа нуклеотиден микс, вит. С, екстракт от облепиха.

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

ЦБ за Имунната 
система 250 мл 

Стара цена: 

2590
лв

1385
лв

ПРОМО цена:

30730230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

30730002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Ехинацея с ацерола 
30 капсули - 2 броя

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1980
лв

Vitar препоръчва при: простуда и отпадналост;  
грип; заболявания на горните дихателни пътища; 
кашлица; вирусни инфекции.

Ехинацея - 10 сашета
разтворима напитка 
Подгответе се за есента и зимата! Гореща 
напитка при настинки и грип! С вкус на къпина!

Съдържа ехинацея, ацерола, витамин С и цинк.

3072120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

800
лв 640

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 30721230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1120

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

480
лв

За 2 броя 
-30%

Стара цена: 

2450
лв

Модерна комбинация за добър имунитет и устойчивост на организма, 
особено в периоди на грипни и вирусни епидемии и навлизане в есенно-
зимния период. 
Нуклеотидите представляват структурни единици(мономери) на 
полинуклеотидните вериги на нуклеиновите киселини като РНК и ДНК. Те 
играят важна роля в преноса и трансформацията на клетъчна енергия и в 
ензимната регулация. 
В комбинация с витамин С и облепиха осигуряват ефективна защита на 
лигавиците, особено на дихателната система, акитвират собствените 
съпротивителни сили, балансират енергийния и ензимен обмен и 
повишават устойчивостта спрямо вируси, бактерии и други патогени. 
Подпомагат бързото е без негативни последици възстановяване в периоди 
на грипни и респираторни заболявания.



ЗАсилен имунитет! 1015
лв

ПРОМО цена:

3074230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв

Стара цена: 

1450
лв

710
лв

ПРОМО цена:

3074920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

890
лв

1785
лв

ПРОМО цена:

3007630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

3007650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1275
лв

ПРОМО цена:
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грип и вирусни заболявания; бронхит; забо-
лявания на горните дихателни пътища; 
кашлица; подкрепя имунитета особено в 
борбата срещу вируси и бактерии; подпомага 
възстановяването; намалява умората и изто-
щението; балансира енергийния метаболизъм.

Билков сироп за 
имунна система
200 мл

Vitar препоръчва при: 

С натурални екстракти от медуница, 
ехинацея и комплекс от витамини!

Септангин с 
исландски лишей 
16 пастили

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

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

3320
лв

ПРОМО цена:

3040620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

830
лв

3040650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2075
лв

ПРОМО цена:

Селен плюс A, C и E  
120 капсули

чести инфекции; за защита от вредното 
действие на свободните радикали; проблеми 
със зрението; стерилитет;  сърдечни 
аритмии; проблеми с щитовидната жлеза; 
дерматологични проблеми; чернодробни 
увреждания; при засилено физическо и 
психическо натоварване. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4150
лв

1015
лв

ПРОМО цена:

3073430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
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

2095
лв

ПРОМО цена:

3051230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3051250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Магнезий 
250 таблетки

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

Стара цена: 

2990
лв

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

3055
лв

ПРОМО цена:

3044440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2035
лв

Мултивитамини и 
минерали A - Z 50+ 
150 капсули

за жизненост, енергичност и повишаване на 
работоспособността и имунитета; при недостиг 
на витамини и минерали; при нерационално 
хранене; за защита на клетките от свободни 
радикали; забавяне стареенето на организма; 
за ежедневна употреба при хора над 50 
годишна възраст.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5090
лв

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



3046850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3995
лв

ПРОМО цена:

1500
лв

ПРОМО цена:

3043530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв
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Здраве и 
енергия от 
природата!

1800
лв

ПРОМО цена:

3041220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

3041250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

Омега - 3 
рибено масло 
120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 120 капсули
Стара цена: 

2250
лв

2730
лв

ПРОМО цена:

3044040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1820
лв

Масло от черен 
дроб на треска 
200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
лечение на заболявания на костите и 
ставите; за намаляване на холестерола 
и триглицеридите; зрителни нарушения; 
заболявания на кожата и лигавиците; 
за активиране на имунната система; за 
профилактика на сърдечно-съдовата 
система.

Стара цена: 

4550
лв

5595
лв

ПРОМО цена:

3046830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

Коластра 
90 капсули

срив на имунната система; грип и вирусни 
заболявания; ангини; херпеси и бактериални 
инфекции; кожни инфекции - акне, афти, труд-
но зарастващи рани; пародонтити; възпаления 
на дихателните пътища и белите дробове 
- бронхити, пневмония; проблеми с пикочо-
половата система - цистит, пиелонефрит, 
простатит, аденом и др.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3046940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Капсули витамини + 
пчелно млечице 
120 капсули

срив на имунната система; настинки и грип; 
тежки физически и психически натоварвания; 
липса на апетит; хронична умора; климак-
терични смущения; заболявания на 
стомашно-чревния тракт, хроничен запек; 
неврози, особено придружени с безсъние; 
чернодробни заболявания; атеросклероза и 
др. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

Бонбони с балсам 
от градински чай 
170 грама

кашлица от различен произход; дрезгав 
глас; възпалено гърло; възпаления в устната 
кухина, афти и др.; лош дъх.
Съдържат: екстракт от листа на градински 
чай и масло от градински чай.

Стара цена: 

21
Sanct Bernhard препоръчва при:

5745
лв

ПРОМО цена:

3049150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5745
лв

Броколи
60 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

11490
лв

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



3895
лв

ПРОМО цена:

3081240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2595
лв

Dr.Nature Годжи 
Бленд - 946 мл 3220

лв

ПРОМО цена:

3024730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

3024750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2300
лв

ПРОМО цена:

1045
лв

ПРОМО цена:

3023930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв

2170
лв

ПРОМО цена:

3023230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

930
лв

Жен-шен комплекс х 3 
32 капсули

Equilibra препоръчва при:
тежки физически и умствени натоварвания;
стрес от различен характер, тревожност;
промяна в средата на живот;
следоперативно възстановяване;
намален имунитет;
сексуална дисфункция;
хронична умора, отпадналост;
вялост, липса на концентрация.

Equilibra препоръчва при: срив на имунната 
система; алергии; екземи, дерматити, акне, 
проблемна кожа; херпес симплекс; стомашни 
проблеми; диабет, атеросклероза; отпадналост; 
повишен холестерол; рани, контузии, болки 
в мускули и сухожилия; възпаления на 
дихателните пътища; болки и шум в ушите; 
хемороиди; актериални и вирусни инфекции.
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4590
лв

ПРОМО цена:

3044540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3060 
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Чисто масло от 
черен кимион 
250 мл250 мл

алергии; астма; главоболие, мигрена; срив на 
имунната система; паразитни заболявания и 
противопаразитно въздействие; хипертония; 
повишен холестерол; язва, гастрит, газове; 
отпадналост, хронична умора. Уникалният 
състав на маслото от черен кимион определя 
основните му действия: имуностимулиращо, 
противотуморно, антибактериално. 

Стара цена: 

7650
лв

4760
лв

ПРОМО цена:

3041930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

Хлорела
180 капсули

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

Стара цена: 

6800
лв

Стара цена: 

6490
лв

За силна имунна система, здрав черен 
дроб, засилена Ин енергия, плодовитост 
и добро зрение!

Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми с очите и зрението; срив на 
имунната система; умора и отпадналост; 
възстановяване след заболявания; проблеми 
със сърдечно-съдовата система и черния 
дроб; дегенеративни проблеми със зрението; 
еректилна дисфункция; работа в небла-
гоприятни условия.

Стара цена: 

4600
лв

Чист екстра сок от 
Алое Вера - 1000 мл

Стара цена: 

3100
лв

6835
лв

ПРОМО цена:

3043040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4555
лв

Коензим Q10 плюс 
150 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Спрете стареенето със 100% естествен коензим Q10!

Стара цена: 

11390
лв

Equilibra препоръчва при: 
активен начин на живот; стрес; авитаминоза; 
вирусни заболявания; хронична умора, 
отпадналост, вялост; за жизненост и енер-
гичност.

Енерджи плюс 
разтворими витамини 
20 таблетки 20 таблетки 2395

лв

ПРОМО цена:

10300640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

Cannabissimo - 
Гурме кафе с конопГурме кафе с коноп

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

Основните ефекти на CBD:Стара цена: 

3990
лв

Съдържа: 
витамин С, витамин Е, ниацин (витамин В3), 
пантотенова киселина (вит В5), витамин В6, 
витамин В2, витамин В1, фолиева киселина, 
биотин, витамин В12.



Превент комплекс - 60 капсули

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

Медицински гъби 
за здраве! Dr.Nature препоръчва при: 

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

Германор 132 
60 капсули

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

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

хемороиди и наднормено тегло. 

Херициум - 60 капсули

Превент комплекс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия;
нарушена функция на панкреаса и черния дроб.
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4055
лв

ПРОМО цена:

3030630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3030650 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

5790
лв

Кордицепс плюс - 60 капсули Кордицепс плюс - 60 капсули 
Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми с дихателната, кръвоносната, 
отделителата системи; туморни заболявания; 
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.

3030220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30302240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40% 3031220код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30312240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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% 3031620код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30316240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Нервна 
система 

в баланс!



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

Нервна 
система 

в баланс!

2490
лв

ПРОМО цена:

3040540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1660
лв

Стара цена: 

4150
лв

9

1150
лв

ПРОМО цена:

30272002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

2590
лв

ПРОМО цена:

30112002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За нервната 
система 250 мл 2 бр.
ЦБ За нервната 
система 250 мл 2 бр.

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

система 250 мл 2 бр.система 250 мл 2 бр.

Стара цена: 

5180
лв

броя 
на цената 

на един2 

Sanct Bernhard препоръчва при: 
хроничен стрес; умора, отпадналост, безсъние; 
безпокойство, нервност; неврози; депресивни 
състояния; главоболие; мускулна слабост; 
сърцебиене; превъзбуда; храносмилателни 
проблеми, липса на апетит; възпаление на 
кожата, пърхот; при засилено физическо и 
психическо натоварване. 

Сила за нервната 
система -180 капсули

Модус дрийм с мелатонин 
30 таблетки30 таблетки

Добър сън и спокойствие. Стресът, преумо-
рата, раздразнителността са най-честите 
причини за проблем със съня. Комбинация 
от ефективно действащи компоненти, 
които снемат стрес и нервно напрежение и 
възстановяват емоционалния баланс.

Pharm LAB препоръчва за: 

3035020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1270

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

320
лв

За 1 брой 
-20% 30350240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1910

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1270
лв

За 2 броя 
-40%

1575
лв

ПРОМО цена:

3023830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

РЕЛАКС Ден и Нощ 
50 таблетки

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

Стара цена: 

2250
лв

Релаксиращ чай  
15 филтър пакетчета 
2 броя

Equilibra препоръчва при: 
нарушен сън; стрес; трудно заспиване; напрег-
натост; неврози. 
Активни съставки: 
цветове и листа от лайм, цветове и листа от глог, 
кора от сладък портокал, листа от пасифлора и 
корен от валериана.

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

1750
лв

ПРОМО цена:

3006020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

440
лв

3006050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1095
лв

ПРОМО цена:

Ай кю макс
30 таблетки

Dr.Nature препоръчва при: 
нарушено кръвооросяване на мозъка и 
крайниците; подпомага за по-лесно запаметя-
ване и повишава паметовите възможности 
като цяло; стимулира мозъчните функции и 
интелигентността;  благоприятства сърдечно-
съдовата дейност; намалена концентрация; 
шум в ушите, световъртеж.

Стара цена: 

2190
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
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950
лв

ПРОМО цена:

3072420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
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

1315
лв

ПРОМО цена:

5011740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

875
лв

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

Детски крем-
балсам - 50 мл

Немско качество, с фантастична грижа 
за любимите ни малчугани!

Стара цена: 

2190
лв

2940
лв

ПРОМО цена:

3042940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1960
лв

Масло от вечерна 
роза - 200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
предменструален синдром(ПМС); нарушен 
менструален цикъл; възпалителни гинеко-
логични заболявания; климакс (горещи 
вълни, раздразнителност, отпадналост 
и др.); повишено ниво на холестерола и 
триглицеридите; хипертония; склонност към 
образуване на тромби; диабет; бронхиална 
астма; кожни проблеми.

Стара цена: 

4900
лв

1675
лв

ПРОМО цена:

3062040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Фемикеър съпорт  
40 капсули

менструални нарушения; менструални 
болки; хормонален дисбаланс; пред-
менструален синдром (ПМС); левкорея; 
нервност и раздразнителност; понижено 
либидо.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
Стара цена: 

2790
лв

За истински женски комфорт!

1120
лв

ПРОМО цена:

30365220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Фолиева киселина 
30 таблетки - 2 бр.

преди, по време и след бременност; дефицит 
на фолиева киселина; непълноценно хране-
не; за регулиране нивата на хомоцистеина; 
хронична умора, нервност, депресия.

Pharm LAB препоръчва при: 

Всяка таблетка съдържа 
400 µg фолиева киселина.

Стара цена: 

1400
лв

30365240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

840
лв

ПРОМО цена:

1450
лв

ПРОМО цена:

30366002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1450
лв

Авенеа 
6 таблетки - 2 броя

намалена сексуална активност при жени; 
фригидност; загуба на сексуално желание; 
менопауза.Подпомага сексуалните функции, 
действа като естествен афродизиак. Засилва 
сексуалното удоволствие, повишава 
чувствителността, възстановява сексуалното 
желание особено преди, по време и след 
менопауза. 

Pharm LAB  препоръчва при: Стара цена: 

2900
лв

броя 
на цената 

на един2 

2040
лв

ПРОМО цена:

3091520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

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

Трибулус Терестрис 90 
(Бабини зъби)   
60 таблетки

Стара цена: 

2550
лв

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

1945
лв

ПРОМО цена:

30355230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Простамин 
30 таблетки 
2 броя2 броя

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

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

2780
лв



1815
лв

ПРОМО цена:

3010330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

3010350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

1110
лв

ПРОМО цена:

3036320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

1110
лв

ПРОМО цена:

3037020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Косинус 
30 таблетки

1030
лв

ПРОМО цена:

3037520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Стара цена: 

1290
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

5020020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Крем РектоСтоп - 50 г

Дермокозметичен продукт, предназначен за 
хора със склонност към хемороиди. Кремът 
подпомага поддържането на ректалната област 
в добро състояние. Благодарение на внимателно 
подбраните активни съставки с успокояващо, 
стягащо и защитно действие формулата може 
да се използва върху кожата около ануса при 
дискомфорт, свързан с дразнене и сърбеж. 
Екстрактите от леска и конски кестен допринасят 
за по-голяма еластичност и укрепване на 
кръвоносните съдове в аналната област.

Стара цена: 

1550
лв

1700
лв

ПРОМО цена:

5020075код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1140
лв

Комплект
РЕКТОСТОП 
30 таблетки 
+ крем 50 г.
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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

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За мъжа
250 мл 

възпалителни процеси; простатит; затруднено 
и болезнено уриниране; аденома на простатата; 
простатна хипертрофия; намалена полова 
активност; следоперативно възстановяване на 
простатната жлеза.

250 мл 
Стара цена: 

2590
лв

Оптик тотал 
30 таблетки 

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

Pharm LAB препоръчва при: 

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

Стара цена: 

1390
лв

4110
лв

ПРОМО цена:

3040740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Лутеин Мега 
Комплекс
90 капсули

проблеми със зрението;
при засилено психическо натоварване;
продължителна работа пред компютър;
дегенеративни проблеми, катаракта и др.;
еднообразно хранене.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

6850
лв

Високоефективна формула с лутеин, 
зеаксантин, бета-каротин, черни 
боровинки, цинк, селен, витамини В2 и Е.

РектоСтоп 
30 таблетки

хемороиди;
разширени вени;
укрепва и тонизира стените на кръвоносните 
съдове;
снема възпаления.

Pharm LAB препоръчва при: 

Стара цена: 

1390
лв

възпалителни заболявания на синусите 
(синуити);
възпаления и проблеми с лигавиците на 
носа (ринити);
за ефективна защита на лигавиците на 
носа и синусите.

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

2840
лв

Съдържа сухи екстракти от жълта 
тинтява, лопен, черен бъз, върбинка, 
андрографис, витамини А, В2, В12.

Съдържа диосмин, екстракти от: горчив 
портокал(стандартизиран до 90% хеспери-
дин), бодлив залист, челвена боровинка, 
витамин С.



1575
лв

ПРОМО цена:

3024230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Лактик ферментс - 
пробиотик
+ пребиотик - 10 сашета

Еquilibra препоръчва при: 
нарушена микрофлора в храносмилателния 
тракт; понижен имунитет; възстановяване след 
антибиотично лечение; хранителен дисбаланс; 
хранителни алергии; диети; храносмилателни 
разстройства; стомашни неразположения; 
гнилостни процеси в червата; дисбактериоза; 
стрес.

Стара цена: 

2250
лв

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.

Стара цена: 

4650
лв

1170
лв

ПРОМО цена:

3022740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Растителен въглен 
50 таблетки

Еquilibra препоръчва при:
хранителни или химически интоксикации; 
метеоризъм (газове в червата); подуване на 
стомаха; диарии; диспепсии; хиперацидитет; 
след злоупотреба с алкохол.

Стара цена: 

1950
лв

2995
лв

ПРОМО цена:

3052640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Псилиум фибри 
на прах - 300 г

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

4990
лв

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

1150
лв

ПРОМО цена:

30271002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Чай диджестив 
15 филтър пакетчета
2 броя

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

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

2025
лв

ПРОМО цена:

3061630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Куркума (Curcumin) 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: 
възпалителни заболявания; проблеми със 
ставите; артрит, остеоартрит, ревматоиден 
артрит; нарушени стомашни функции; 
проблеми с храносмилателната система; 
язви на стомаха и дванадесетопръстника; 
повишени нива на кръвната захар; рани и 
кожни заболявания.

Стара цена: 

2890
лв
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Куркумата, известна също като „златната богиня“ се използва в 
индийските аюрведични традиции, както и като важна съставка в 
традиционни ястия. Позната със своите изключителни вкусови и 
ароматни качества, тя се прилага като средство за пречистване на 
кръвта и подпомагащо кръвообращението. Както в Аюрведа, така и в 
китайската практика, куркумата се използва предимно за лечение на 
възпалителни, стомашни, простудни заболявания. Подсилва имунната 
система и мозъка, спомага за подобряването на кожата. Елиминира 
естествените токсини от стомашно-чревния тракт, а също така има 
успокояващ ефект при стомашни болки и инфекции. Поддържа 
нормалната функция на панкреаса и нивата на кръвната захар.



Хармония в 
храносмилателната 

и отделителната 
системи!

13

1575
лв

ПРОМО цена:

3060830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Ливърклиър 
(Livclear) 
40 капсули

проблеми и заболявания на черния дроб; 
повишен холестерол и триглицериди; 
злоупотреба с алкохол и лекарства; 
възпалителни заболявания; хроничен запек; 
повишена киселинност; кожни проблеми. 

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2250
лв

№1 продукт за черния дроб в Аюрведа

5595
лв

ПРОМО цена:

3043130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

Бял трън 
90 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Мощен източник на силимарин!

Стара цена: 

7990
лв

3043150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3995
лв

ПРОМО цена:

2025
лв

ПРОМО цена:

3029430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Детокс 4 действия 
500 мл

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

Equilibra препоръчва при: 

Дневен прием: 
25 мл разтворени в 500 мл вода. 

Стара цена: 

2890
лв

4290
лв

ПРОМО цена:

3052140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2860
лв

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

Коприва плюс 
300 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 

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

Стара цена: 

7150
лв

4495
лв

ПРОМО цена:

3045340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2995
лв

Червена боровинка 
90 капсули

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.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7490
лв

835
лв

ПРОМО цена:

3072330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Билков сироп 
Боровинка - 200 мл 

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.

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв

Най-добрият приятел на черния дроб!

Главната съставка на белия трън е рядко срещаното биологически 
активно вещество силимарин, което възпрепятства проникването 
на отровни вещества в клетките на черния дроб и предотвратява 
токсичното им действие. Екстрактът от бял трън хармонизира и 
подпомага функциите на черния дроб, жлъчката и дейността на 
храносмилателната система. Повишава способността на черния дроб 
да преработва токсините в организма и възстановява увредените 
чернодробни клетки. Препоръчва се за понижаване нивата на 
холестерола, намаляване резистентността към инсулина при хора 
болни от диабет тип II, ограничава растежа на туморните клетки при 
рак на гърдата, простатата и шийката на матката. Белият трън има 
добро действие и при заболявания на кожата, сърдечно-съдовата 
система, уши-нос-гърло.



30719002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

2300
лв

ПРОМО цена:

3027630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Шугър контрол 
30 таблетки

диабет тип II;
нарушения във въглехидратния метаболизъм;
предразположение към развитие на диабет.

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

3290
лв

5100
лв

ПРОМО цена:

3042830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

3042850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3645
лв

ПРОМО цена:

Колаген Голд 
екстра 525 г

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

7290
лв

745
лв

ПРОМО цена:

3005750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Колаген актив 
терапи - 10 сашета

Съдържа патентовани, биоактивни колагенови 
пептиди!
Стимулира хрущялните клетки!
Засилва метаболизма на хрущялната тъкан!
Намалява дискомфорта в ставите!
Подпомага движението!
Без мирис и вкус!
Отлична разтворимост!
Произведен в Германия!

Стара цена: 

1490
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

5445
лв

ПРОМО цена:

3049650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5445
лв

Зеленоуста мида 
Плюс - 120 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: 

10890
лв

Съдържа: чист концентрат от новозеландска 
зеленоуста мида, коензим Q10, ниацин, панто-
тенова киселина, селен, витамин B1, B2, B6, 
B12 и други.

1365
лв

ПРОМО цена:

5132830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

585
лв

Крем със 
зеленоуста мида 
250 мл

Подпомага нормалното функциониране на 
ставите, сухожилията и мускулите. Екстрактът 
от зеленоуста мида действа активно за 
подхранване и релаксация на ставите и 
мускулите. Маслото от алпийски клек има 
противовъзпалително действие. В комбинация 
с камфора, евкалипта и глицерина помагат на 
тялото да се възстанови бързо.

Стара цена: 

1950
лв

14

Специална комбинация от гимнема 
силвестре, грифония, канела и цинк за 
ефективен контрол на нивата на кръвната 
захар.



2680
лв

ПРОМО цена:

3092020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

670
лв

Здрави кости 
и стави 

за есенни 
раходки!

15

ЦБ За опорно-
двигателната 
система 250 млсистема 250 мл 1815

лв

ПРОМО цена:

3010530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

голяма група костни и ставни заболявания; 
артрити, ревматизъм, ревматоиден поли-
артрит;  остеопороза; болки в стави и кости; 
счупвания, изкълчвания. 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

MSM (Метилсул-
фонилметан) 
90 таблетки

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

Стара цена: 

3350
лв

5875
лв

ПРОМО цена:

3043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3915
лв

Gelenk�t 
240 капсули

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

Стара цена: 

9790
лв

СУПЕР ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВИ СТАВИ!

990
лв

ПРОМО цена:

5135540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Флуид с арника 
250 мл250 мл

Класическа рецепта със съдържание на 
екстракт от арника, масло от алпийски 
клек, камфор, ментол! Флуидът е подходящ 
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 и др.

Стара цена: 

1650
лв

735
лв

ПРОМО цена:

5120730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Крем с черен 
оман - 250 мл

Със силно въздействие при ставни болки от 
различен произход: хронични и дегенеративни 
заболявания, травми, артрит, ревматизъм, 
подагра. Съдържа алантоин, който ускорява 
регенеративните процеси в клетките и заздра-
вяването на кости, хрущяли, мускули и 
сухожилия.

Стара цена: 

1050
лв

Геленкфит е високоефективна комбинация от най-добрите съставки за 
здрави стави, кости, сужожилия и мускули. Всяка капсула съдържа 
глюкзамин от черупкови организми, хондроитин, калций, 
магнезий, ниацин, пантотенова киселина, витамини В1, В2, В6, 
В12, фолиева киселина, биотин.
Глюкозаминът и хондроитинът са основни компоненти при изграждането 
и правилното функциониране на ставите. Калцият и магнезият участват в 
изграждането на костите и до голяма степен на тях се дължи здравината 
и устойчивостта на скелета. Освен това те играят важна роля в процесите 
на мускулно съкращение. Недостатъчното количество на тези елементи 
е причина за възникване на мускулни схващания (крампи) и лесна 
умора. Правилното функциониране на опорно-двигателната система е 
немислимо и без наличието на ценни витамини, които са в основата на 
процесите извършващи се на клетъчно и тъканно ниво.



1030
лв

ПРОМО цена:

5120320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

2070
лв

ПРОМО цена:

5010240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Терапевтичен 
охлаждащ гел  200 мл

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

870
лв

ПРОМО цена:

5133120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Здрави кости и стави, здрава 
сърдечно-съдова система - 
основата на добрия тонус!

16

760
лв

ПРОМО цена:

5130520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Крем с див 
кестен - 250 мл

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

Стара цена: 

950
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки
500 мл Подходящ е при разширени вени, спукани 

капиляри, уморени и отекли крака, синини, 
мускулни болки, артрит, ревматизъм и др. 
Успокоява болката и напрежението, стимулира 
циркулацията на кръвта, има охлаждащ 
ефект, хидратира тъканите и оставя чувство 
на облекчение. Подобрява подвижността на 
ставите и има противовъзпалителен ефект. 
Подходящ е за масажи на цялото тяло. След 
нанасяне се усеща лекота и свежест! 

Активни съставки: ментол, масло от листа на евкалипт, камфор, екстракт 
от лайка, екстракт от маточина, екстракт от бял равнец, екстракт от бял имел, 
екстракт от феникули , екстракт от хмел, екстракт от валериана и урея.

Стара цена: 

1290
лв

Стара цена: 

3450
лв

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

1045
лв

ПРОМО цена:

5135030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Крем с лечебна кал, 
чушле и евкалипт  
250 мл

Съдържа лечебна кал, екстракт от евкалипт, 
екстракт от чили(капсаицин). В комбинация 
трите съставки имат загряващо действие, 
което прави кремът подходящ при проблеми 
с опорно-двигателния апарат, мускулни болки 
и нервно напрежение. Подходящ е след тежки 
физически натоварвания. Успокоява болката. 

Стара цена: 

1490
лв

Загряващ 
крем-балсам 
250 мл

Oсигурява приятна и успокояваща топлина 
при болки в гърба, мускулите, кръста и при 
уморени крака. Навлиза дълбоко и загрява 
умерено мускулите и ставите. Успокоява 
болката и напрежението, подобрява 
подвижността на ставите и стимулира 
периферното кръвообращение. След нанасяне 
ръцете да се измият. 

Стара цена: 

1090
лв



1190
лв

ПРОМО цена:

30364230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

4435
лв

ПРОМО цена:

3050540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2955
лв

17

Витамин К2 
60 таблетки - 2 броя

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

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

Стара цена: 

1700
лв

3115
лв

ПРОМО цена:

3047140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2075
лв

Супер калций от червени 
коралови водорасли
120 капсули 

Sanct Bernhard препоръчва при: 
намалена костна плътност; остеопороза; 
артрит, остеоартрит; проблеми и болки в 
костите и ставите; за здрави кости, зъби, коса, 
кожа и нокти; сърдечно-съдови проблеми. 

Природен калций с най-
висока степен на усвояемост!

Коралов калций - продукт с мощна биоактив-
ност, дължаща се на специфичната му структура 
и йонна форма при усвояване, което го прави  
много по-ефективен от другите форми на 
калция. Препоръчва се против загуба на костна 
маса, алергични и кожни проблеми и поражения 
върху черния дроб. Кораловият калций 
нормализира киселинно-алкалния баланс 
и създава леко алкална среда в организма, 
което освен, че е от жизненоважно значение 
за нормалното функциониране на клетките, 
от друга страна предотвратява възможността 
за изхвърлянето на калция от организма или 
натрупването му като отлагания в бъбреците.  

Стара цена: 

5190
лв

3810
лв

ПРОМО цена:

3044140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2540
лв

Креатин и Магнезий 
200 капсули

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

Стара цена: 

6350
лв

Аргинин 
150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
нужда от подобряване кръвоснабдяването 
към клетките, сърдечна недостатъчност, 
проблеми със сърдечно-съдовата система, 
затлъстяване, еректилна дисфункция, лечение 
на рани. 

1600
лв

ПРОМО цена:

3021430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Чесън и глог 
32 капсули

Equilibra препоръчва при: 
превенция на сърдечносъдови заболявания; 
хипертония; повишен холестерол; ате-
росклероза; сърдечни неврози, аритмия; 
риск от тромбоза, инфаркт, инсулт; вирусни 
заболявания.

Стара цена: 

2290
лв

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

Стара цена: 

7390
лв

В комбинация с фолиева киселина и вита-
мини В6 и В12.

Аргининът e условно незаменима аминокиселина – в редица случаи 
организмът не може да я синтезира в достатъчни количества, затова трябва да 
се приема чрез храната или като хранителна добавка. Като участник в обмяната 
на азота, аргининът е особено важен за регулиране тонуса на артериалните 
съдове, участва в снабдяването с кръв на мускулните клетки, ефективно се 
противопоставя на свободните радикали. Аргининът подпомага намаляването на 
излишните мазнини като активира окислението на липидите и увеличава нивата 
на растежния хормон. Подобрява сексуалната функция като повишава кръвния 
поток към половите органи, което води до засилване на еректилната функция.  
Играе незаменима роля при синтеза на хормоните, увеличава секрецията на 
растежен хормон, подпомага детоксикацията на тялото и подсилва имунната 
система като повишава количеството на Т килърите. Допълнително подпомага 
възстановяването след тежко физическо натоварване и увеличава количествата 
кислород, което могат да поемат мускулите.

Арджуна е част от "Златния списък на Аюрведа". В 
древни източници за нея е записано: "Ние намерихме 
растение, което прави чудеса, които е трудно да си 
представим, че съществуват в действителност".



1590
лв

ПРОМО цена:

51108002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв

1495
лв

ПРОМО цена:

5111340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

18

4110
лв

ПРОМО цена:

3043940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Капсули за красота 
200 капсули

за здрава, еластична и гладка кожа; при 
косопад от различен произход; изтощена 
коса; дегенеративни промени, свързани със 
структурата на косъма (тънка, изтощена, без 
блясък); увреждания на косъма от слънчева 
светлина; чупливи нокти, бели петна по 
ноктите (левконихия) и др. 

Стара цена: 

6850
лв

1885
лв

ПРОМО цена:

3022330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Бирена мая 
150 г - 375 таблетки

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

Стара цена: 

2690
лв

1375
лв

ПРОМО цена:

3022440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

915
лв

Масло от морков 
32 капсули

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

Стара цена: 

2290
лв

1185
лв

ПРОМО цена:

5130630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

За лице и тяло. Подходящ за акне, малки 
пъпчици, дерматити, алергии, раз-лични 
херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, 
ухап-вания от насекоми, ожулвания и кожни 
раздразнения. Превантивно за предпазване 
от кожни проблеми, при излизане сред 
природата. Подходящ и за ежедневна грижа.

Крем с масло 
от чаено дърво 
250 мл

Стара цена: 

1690
лв

1535
лв

ПРОМО цена:

5132230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

5132250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1095
лв

ПРОМО цена:

Крем против петна 
50 мл 

Подпомага пълното обновяване на кожата, 
подсилва естествените й функции и има 
регенеративен ефект за намаляване/премах-
ване на пигментни и старчески петна. Предот-
вратява образуването на нови петна и придава 
по-свеж вид на кожата. Активни съставки: 
екстракти от: хибискус, бяла черница, семки на 
краставица; глицерин. Без парабени. 

50 мл 
Стара цена: 

2190
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

Гел със секрет от 
охлюв 125 мл - 2 бр. 1800

лв

ПРОМО цена:

51337230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

51337002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1290
лв

ПРОМО цена:

Благодарение на своя широк набор от активни 
съставки гелът подпомага пълното обновяване на 
кожата, подсилва естествените й функции и има 
регенеративен ефект. 
Активни съставки: секрет от охлюв (helix aspersa 
muller), глюкозаминогликани, глицерин, алантоин, 
хидролизиран колаген. Без парабени.  

Стара цена: 

2580
лв

Крем с масло 
от козе мляко
250 мл - 2 броя

За лице и тяло - за всеки тип кожа. 
Възстановява увредените клетки, защита-
вайки ги от преждевременно стареене. Има 
силно противо-възпалително и успокояващо 
действие. Съставки: масло от козе мляко, 
екстракти от: лайка, маточина, бял равнец, бял 
имел, резене, хмел и валериан.

Стара цена: 

3180
лв

броя 
на цената 

на един2 

Съдържа масло от вечерна роза, екстракт 
от просо, витамини Е, С, В1, В2, В6, В12, 
никотинамид, пантотенова киселина, фолиева 
киселина, биотин, бета каротен.

Sanct Bernhard препоръчва: 



2480
лв

ПРОМО цена:

3091720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

3021850 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1145
лв

ПРОМО цена:

19

С грижа 
за красотата 

и добрата 
форма!

OstroVit препоръчва при: 
контрол на телесното тегло; нормализира 
нивата на холестерола и кръвното налягане;  
подобрява антиоксидантната активност на 
организма; подпомага дейността на сърдечно-
съдовата система; подпомага детоксикацията 
на организма; стимулира ума, духа и тялото.

Акай бери 
90 таблетки

Стара цена: 

3100
лв

1090
лв

ПРОМО цена:

30219002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1090
лв

отслабване и детоксикация. Оказва 
благоприятно действие върху цялостното 
състояние на организма.  Има прочиства-
щи свойства и работи в помощ на храносми-
лателната и отделителната системи. С 
антиоксидантни свойства и забавя процеса 
на стареене, стимулира енергийните нива 
и поддържа кожата ревитализирана. 
Състав: зелен чай, дръжки от череша, 
лимонова кора, листа от бреза, корени от 
синя трева, червени лозови листа.

Equilibra препоръчва при: 
Стара цена: 

2180
лв

Билков чай за красива 
фигура - 15 филтър 
пакетчета х 2 г - 2 броя

броя 
на цената 

на един2 

1440
лв

ПРОМО цена:

3079140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

960
лв

Дрен ананас 
14 сашета

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

Стара цена: 

2400
лв

1830
лв

ПРОМО цена:

3021820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

Водорасли 
за отслабване 
75 таблетки 

Equilibra препоръчва при: 
поддържане на идеална фигура; изгаряне 
на мазнини; регулиране на теглото; целулит; 
дефицит на йод.
Всяка таблетка съдържа: 
КЕЛП (кафяви водорасли) - 68,18mg; спирулина 
- 50mg; бяла, бреза - 80mg; азиатска центела - 
40mg, общо съдържание на йод - 75μg. 

Стара цена: 

2290
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3041540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

L-карнитин 
200 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

9202040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Антицелулитен 
крио-гел с алое вера 
200 мл

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

200 мл
Стара цена: 

3590
лв



875
лв

ПРОМО цена:

9206330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

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

Кърпички с арганово масло 
за почистване на грим - 25 броя

Стара цена: 

1250
лв

1115
лв

ПРОМО цена:

9204130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Активни съставки: високо концентран ретинол 
- чистата и високоактивна форма на Витамин А. 
Създадени по технология Microsponge®. Не съдържат 
вода, парфюм и консерванти. Действие: Ретинолът 
стимулира процеса на обновяване на клетките, което 
помага за ексфолиране на най-повърхностния слой; 
подпомага синтеза на колаген, подобрява цвета и 
степента на еластичност на кожата, като намалява 
бръчките и признаците на стареене. 

Капсули с ретинол за лице - 7 броя 

За всички типове кожа, включително чувствителна, 
нежна, склонна към раздразнение. Почиства, тонизира и 
овлажнява кожата на лицето. С неутрално рН. Подходящ 
за ежедневна грижа. Без изплакване. Не съдържа: 
парабени, сапуни, изкуствени оцветители и ароматизатори.

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

630
лв

ПРОМО цена:

8622120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

8622140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

475
лв

ПРОМО цена:

630
лв

ПРОМО цена:

8622220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

8622240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

475
лв

ПРОМО цена:

За деликатна и чувствителна кожа, склонна към раздраз-
нения, изискваща регенериране. Почиства, тонизира и 
овлажнява кожата на лицето. С неутрално рН. Подходящ 
за ежедневна грижа. Без изплакване. Не съдържа: 
парабени, сапуни, изкуствени оцветители и ароматизатори.

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

97% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1590
лв
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Грижа за комбинирана/мазна кожа
Грижа за суха/чувствителна кожаГрижа за суха/чувствителна кожа

 високо концентран ретинол 
- чистата и високоактивна форма на Витамин А. 

Не съдържат 
Ретинолът 

стимулира процеса на обновяване на клетките, което 
помага за ексфолиране на най-повърхностния слой; 
подпомага синтеза на колаген, подобрява цвета и 
степента на еластичност на кожата, като намалява 
бръчките и признаците на стареене. 

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

Bielenda CBD Cannabidiol е иновативна линия за грижа за лицето, съобразена с глобалната мега тенденция 
за използване на CBD конопено масло в козметичните продукти.
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2710
лв

ПРОМО цена:

9183020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

680
лв

CBD Овлажняващ и 
детоксикиращ крем с 
коноп за комбинирана/
мазна кожа 50 мл

2790
лв

ПРОМО цена:

9183120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

CBD Овлажняващ и 
детоксикиращ серум с 
коноп за комбинирана/
мазна кожа 15 млмазна кожа 50 мл

Стара цена: 

3390
лв

CBD Почистваща 
емулсия за лице с коноп 
за комбинирана/мазна 

кожа 150 г 

CBD Овлажняващо и детоксикиращо 
масло с коноп за суха/чувствителна 
кожа 15 мл

CBD масло с коноп за почистване на 
лице за суха/чувствителна кожа 140 мл

CBD Овлажняващ и успокояващ крем с 
коноп за суха/чувствителна кожа 50 мл

2790
лв

ПРОМО цена:

9184220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Перфектното решение за ежедневна грижа. 
Леката му веганска формула, обогатена с витамин 
В3 и масло от конопено семе, се абсорбира бързо, 
овлажнява кожата в дълбочина, предпазва я от 
загуба на хидратация и я регенерира ефективно. 
Съдържа чаено дърво, стяга порите, намалява 
петната и обезцветяването, има противо-
възпалителен и детоксикиращ ефект, намалява 
секрецията на себум и оставя кожата почистена и 
матирана. Съдържа и комплекс ANTI-POLLUTION 
(против замърсяване), който предпазва кожата 
от замърсяване, тежки метали и смог. 

Перфектното решение за ежедневна грижа. 
Веганската му формула крем-във-вода, обо-
гатена с витамин В3 и масло от конопено семе, се 
абсорбира бързо, овлажнява кожата в дълбочина, 
регенерира я и я подхранва ефективно. Съдържа 
масло от чаено дърво, стеснява порите, 
намалява петната и обезцветяването, има 
противовъзпалителен и детоксикиращ ефект, 
намалява секрецията на себум и оставя кожата 
почистена и матирана. Изглажда и омекотява 
кожата, има антиоксидантен ефект.

мазна кожа 15 мл
Стара цена: 

3490
лв

1910
лв

ПРОМО цена:

9183220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Стара цена: 

2390
лв

Леката емулсия за почистване на лицето със 
CBD конопено масло е перфектното решение 
за ежедневно почистване на комбинирана и 
мазна кожа. Веганската формула, обогатена с 
витамин В3 и масло от конопено семе, почиства 
в дълбочина и освежава кожата, оставяйки я 
хидратирана, без усещане за стягане и сухота.С 
масло от чаено дърво, ефективно почиства 
мазната и комбинирана кожа, омекотява я, 
втечнява себума, детоксикира и я освежава.

за комбинирана/мазна 

Стара цена: 
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КОМПЛЕКТ CBD 
за комбинирана/мазна 
- крем, серум, емулсия 5560

лв

ПРОМО цена:

918303код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3710
лв

Стара цена: 

9270
лв

CBD Овлажняващо и детоксикиращо CBD масло с коноп за почистване на 

- крем, серум, емулсия
Стара цена: 

9270
лв

световен
ХИТ НОВО 

 НОВО световен
ХИТ

 -40% 
за комплекта

2710
лв

ПРОМО цена:

9184020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

680
лв

Стара цена: 

3390
лв

 НОВО 
бийски орех (cacay), успокоява раздразненията, 
хиперреактивността на кожата, намалява усещането 
за сухота и дискомфорт, подобрява тонуса на кожата, 
подхранва я и я успокоява.  Съдържа и комплекса 
ANTI-POLLUTION - предпазва кожата от замърсяване, 
тежки метали и смог. 

Перфектното решение за 
ежедневна грижа за суха/
чувствителна кожа. Леката му 
веганска формула, обогатена 
с витамин Е, се абсорбира 
бързо, овлажнява кожата 
в дълбочина, предпазва я 
от загуба на хидратация и 
ефективно я регенерира. 
Съдържа масло от колум-

2790
лв

ПРОМО цена:

9184120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Стара цена: 

3490
лв

регенерира я и я подхранва ефективно. съдържа 
масло от колумбийски орех (cacay), успокоява 
раздразненията и  хиперреактивността на кожата, 
намалява усещането за сухота и дискомфорт, 
подобрява тонуса на кожата, подхранва я и я 
укрепва. Има антиоксидантен ефект.

Перфектното решение 
за ежедневна грижа за 
суха и чувствителна кожа. 
Пъстрата му веганска 
формула, обогатена с 
витамин Е и масло от 
конопено семе, е лека, 
абсорбира се бързо, овлаж-
нява кожата в дълбочина, 

световен
ХИТ

освежава кожата, оставяйки я хидратирана, без 
усещане за стягане и сухота. Съдържа масло от 
колумбийски орех (cacay), ефективно почиства 
сухата и чувствителна кожа, омекотява епидер-
миса, втечнява себума, успокоява кожата и я 
прави да изглежда свежа.

Лекото, хидрофилно CBD 
масло за почистване на лицето 
е перфектното решение за 
ежедневна грижа за суха и 
чувствителна кожа. Неговата 
веган формула, обогатена с 
витамин Е, се превръща при 
контакт с вода в деликатна 
пяна, почиства в дълбочина и 

9184220код 1:

Перфектното решение 
за ежедневна грижа за 
суха и чувствителна кожа. 
Пъстрата му веганска 
формула, обогатена с 
витамин Е и масло от 
конопено семе, е лека, 
абсорбира се бързо, овлаж-
нява кожата в дълбочина, 

Стара цена: 

3490
лв

 НОВО 

CBD Овлажняваща и 
почистваща маска 
с коноп за суха/
чувствителна кожа 8 г 

390
лв

ПРОМО цена:

9184320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Леката емулсия за почистване на лицето със 
CBD конопено масло е перфектното решение 
за ежедневно почистване на комбинирана и 
мазна кожа. Веганската формула, обогатена с 
витамин В3 и масло от конопено семе, почиства 
в дълбочина и освежава кожата, оставяйки я 
хидратирана, без усещане за стягане и сухота.С 
масло от чаено дърво, ефективно почиства 
мазната и комбинирана кожа, омекотява я, 
втечнява себума, детоксикира и я освежава.

чувствителна кожа 8 г 

 НОВО 

Стара цена: 

490
лв

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

6515
лв

ПРОМО цена:

918404код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4345
лв

световен
ХИТ

 -40% 
за комплекта

масло, маска
Стара цена: 

10860
лв

за суха/чувствителна 
кожа - крем, масло, кожа - крем, масло, 
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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.

50 мл

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

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.

BOTANIC FORMULA 
Крем против бръчки 
50 мл

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

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

1715
лв

ПРОМО цена:

9161430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

735
лв

Стара цена: 

2450
лв

Комплект BOTANIC 
против бръчки 
5 продукта

7800
лв

ПРОМО цена:

916105код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7810
лв

Комплектът 
включва:

крем, маска, 
сeрум, масло и 

почистващо мляко.

Комплект BOTANIC 
против бръчки 
3 продукта

5920
лв

ПРОМО цена:

916103код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3950
лв

Стара цена: 

9870
лв

Комплектът 
включва:

крем, маска и сeрум
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 -40% 

за комплекта
 -50% 

за комплекта

SILVER DETOX Детоксикираща метална 
маска за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки

-50% -50% 
за комплекта

Стара цена: 

15610
лв



VIS PLANTIS
серия против 

бръчки с ретинол!

Комплект Vis Plantis серия против бръчки с ретинол - 
2 продукта: дневен и нощен крем - 50% намаление

Нощен крем против бръчки с ретинол 50 мл

23

Серията се препоръчва за: кожа, която е уморена, суха, 
чувствителна, 30+, с необходимост от предотвратяване и 
забавяне появата на бръчки, увеличаване на плътността на 
горния слой и стягане. Също и при: уморена зряла кожа, с 
бръчки, с нужда от подмладяване, състоящо се в намаляване 
на бръчките, лифтинг, изравняване на цвета, увеличаване 
на плътността на кожата, успокояване, възвръщане на 
свежестта и блясъка. Мощен комплекс от 3 компонента: 
ретинол, аденозин и секрет от охлюв. Повишава плътността 
и еластичността, възстановява хармонията на контура на 
лицето и изсветлява пигментните петна.

Серум против бръчки с ретинол - 30 мл

Намалява бръчките, подмладяван 
и има лифтинг ефект (повдигане и 
стягане на кожата). Лицето и шията 
трябва да се почистят след това се 
нанася дневния крем сутрин.

Подхранва кожата в дълбочина и на 
сутринта тя е отпочинала, спокойна и 
сияйна. Лицето и шията трябва да се 
почистят  след това се нанася нощния 
крем вечер.

Действие: намалява фините линии и дълбоките 
бръчки, подобрява лицевия контур. Кожата е 
подмладена, тонизирана и еластична. Лицето и 
шията трябва да се почистят след това се нанася 
серума, а след попиванео му - дневния или 
нощния крем.

 -50% 
за комплекта

2395
лв

ПРОМО цена:

8422540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

Стара цена: 

3990
лв 2690

лв

ПРОМО цена:

8422324код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2690
лв

Стара цена: 

5380
лв

Дневен крем против бръчки с ретинол 50 мл

1885
лв

ПРОМО цена:

8422330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв 1885

лв

ПРОМО цена:

8422430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

Бързо и ефективно 
подобрява симптомите 
на зрялата кожа: 
тънка, сива, прекалено 
суха, без плътност и 
блясък. Иновативната 
комбинация от високо-
качествени метални 
наночастици, комби-
нирани с активен 

Бързо и ефективно 
подобрява състоянието 
на сухата и чувствителна 
кожа. Иновативната 
комбинация от високо-
качествени метални 
наночастици, комби-
нирани с активен 
въглен дълбоко по-
чиства кожата от 

GOLD DETOX Детоксикираща метална 
масказа зряла и чувствителна кожа 

8 г - 2 опаковки

BLUE DETOX Детоксикираща метална 
маска за суха и чувствителна кожа 

8 г - 2 опаковки

Бързо и ефективно 
подобрява състоя-
нието на смесена 
и мазна кожа с 
видими дефекти. 
Иновативната ком-
бинация от високо-
качествени метални 
наночастици, комби-

SILVER DETOX Детоксикираща метална 
маска за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки
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625
лв

ПРОМО цена:

91724220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

въглен дълбоко почиства кожата от токсини и 
замърсявания, незабавно освежава, дълбоко 
регенерира, изглажда и уплътнява кожата.

625
лв

ПРОМО цена:

91725220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

токсини и замърсявания, незабавно освежава, 
дълбоко хидратира и регенерира; ефективно 
ревитализира сивия, уморен тен, добавя блясък.

625
лв

ПРОМО цена:

91723220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

нирани с активен въглен дълбоко почиства 
кожата от токсини и замърсявания, незабавно 
освежава, отпушва порите и намалява тяхната 
видимост. 



1115
лв

ПРОМО цена:

9207030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв1045

лв

ПРОМО цена:

9206930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

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, оцветители. Почиства косата, без да я 
изсушава, подхранва я в дълбочина, подсилва 
я, придава обем и блясък.

Защитен шампоан за коса 
с арганово масло - 250 мл

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, оцветители. Почиства косата, без да я 
изсушава, подхранва я в дълбочина, подсилва 
я, придава обем и блясък.

Защитен шампоан за коса 
с арганово масло - 250 мл

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1490
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

2585
лв

ПРОМО цена:

920693код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2585
лв

Комплект за коса с арганово масло
Стара цена: 

5170
лв

Комплектът включва:  
шампоан, балсам и маска.

98% 
натурални 
съставки

 -50% 
за комплекта

1465
лв

ПРОМО цена:

9207130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

625
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.

Защитна маска за коса с арганово масло - 200 мл
Стара цена: 

2090
лв

98% 
натурални 
съставки

Защитена и силна 
коса с помощта на 
аргановото масло!

Екстрактът от невен е 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

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

Шампоан с лайка за слаба, изто-
щена и третирана коса 350 мл

630
лв

ПРОМО цена:

8610_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

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

Шампоан с женшен 
за мазна коса със сухи краища 350 мл

Успокоява неприятния сърбеж и намалява лющенето 
на кожата на главата. Регулират мастните жлези и 
предпазват от прекалена секреция на себум. Поради 
високата концентрация на лечебни катрани от върба и 
липсата на ароматизатори, шампоанът има специфичен 
лекарствен аромат. Не съдържа парабени, изкуствени 
оцветители, SLS и SLES.  

Шампоан против пърхот 
с цинк и бреза 350 мл
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Комплект за коса с арганово масло



Отслабва действието на ензимите, които причиняват 
косопада. Стимулира микроциркулацията в скалпа, 
подоб-рява храненето на космените фоликули. С 
противопърхотно действие и подпомат възстановяването, 
както на структурата на косъма, така и на кожата, 
увредени при някои фризьорски дейности. 

Натурално масло за коса с репей 
и Bh Intensive+ complex 100 мл

Нежно почиства кожата на главата и я подготвя 
за максимално усвояване на активните съставки. 
Те подпомагат да се подсили растежа на космите, 
подхранването на корените и стимулират подновяването 
на косата. Подобряват състоянието на кератиновата  
структура на косъма и го предпазват от нараняване.

Шампоан с репей  
 и Bh Intensive+ complex 200 мл

Укрепва и засилва ефекта на шампоана от серията. 
Тя прониква в структурата на косъма и предпазва 
повърхността му от по-нататъшно увреждане чрез 
създаване на защитен слой. Придава блясък и енергия на 
косата, като я прави по-лесна за разресване.

Възстановяваща балсам-маска за коса 
с репей и Bh Intensive+ complex 200 мл

Подхранва скалпа и корените на косата, подобрявайки 
техните функции. При редовна употреба косопадът 
намалява, възстановява се кератиновата структура на 
косъма и се стимулира растежа на нова коса. Тя става по-
силна, по-плътна и пълна с блясък. 

Серум за коса с репей и
Bh Intensive+ complex 100 мл

Комплект Bh Intensive+ за растеж на косата 
4 продукта: масло, шампоан, балсам, серум с 40% намаление

Bh Intensive+ комплекс е цялостно решение за отслабена коса. Той е с оптимална формула, 
съставена от тонизиращи, подхранващи и стимулиращи съставки, необходими за подобряване 
структурата на косъма, неговия растеж и забавянето на косопада. Комплексът предпазва от 
много фактори, предизвикващи косопад, значително подобрява фиксирането на косъма в 
кожата, създавайки условия за поява на нова, млада и здрава коса. Доставя хранителните 
съставки директно в корена на косъма и луковицата. 

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

25

 -50% 
за комплекта

870
лв

ПРОМО цена:

8670420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Стара цена: 

1090
лв 950

лв

ПРОМО цена:

8670120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

1030
лв

ПРОМО цена:

8670220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Стара цена: 

1290
лв 1160

лв

ПРОМО цена:

8670320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

Стара цена: 

1450
лв

3010
лв

ПРОМО цена:

867014код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2010
лв

Стара цена: 

5020
лв

 -40% 
за комплекта



2390
лв

ПРОМО цена:

79_ _ _5020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

2990
лв

UB Parfums Дамски аромат 50 мл (22%) 

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

код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

79_ _ _5050

2390
лв

ПРОМО цена:

79_ _ _ 20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

2990
лв

UB Parfums Мъжки аромат 50 мл (18%) 

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

код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

79_ _ _ 50

Успокояващ интимен гел 
с млечна киселина, дъбова 

кора и лайка 300 мл 

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. 

Защитен интимен гел 
с млечна киселина, дъбова кора 

и червена боровинка 300 мл

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

4 65 7

8640_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1350
лв 1080

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

270
лв

За 1 брой 
-20% 8640_240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2700
лв 1620

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1080
лв

За 2 броя 
-40%

945
лв

ПРОМО цена:

90100220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

90100002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

590
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr.Silver 75 мл - 2 броя
Съдържа: Сребърни йони, Алое вера, 
Хималайска сол. Освежава, почиства и 
енергизира. Предпазва от кариеси и зъбна 
плака и заздравява венците. Отстранява 
вредните микроорганизми в устната 
кухина, премахва лошия дъх и съдейства за 
профилактика на зъбния камък.

Стара цена: 

1180
лв

1800
лв

ПРОМО цена:

24478код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Стара цена: 

2575
лв

Комплект Паста за зъби Dr.Silver ROSE&HERBS 
+ Четка за зъби Nano Gold 
+ Четка за зъби Nano Silver
Пастата е натурален продукт с иновативни съставки: 
сребърни йони, органична розова вода, мента и алое. 
Без флуорид, захар, парабени. В комплект седна от 
четките освежава, почиства и енергизира. Предпазва 
от кариеси и зъбна плака и заздравява венците.  
С мощното антибактериално идетоксикиращо 
действие на нано среброто или нано златото.

Пастата е натурален продукт с иновативни съставки: 
сребърни йони, органична розова вода, мента и алое. 
Без флуорид, захар, парабени. В комплект седна от 
четките освежава, почиства и енергизира. Предпазва 
от кариеси и зъбна плака и заздравява венците.  
С мощното антибактериално идетоксикиращо С мощното антибактериално идетоксикиращо 
действие на нано среброто или нано златото.

24477код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1290
лв

ПРОМО цена:

Идеална 
хигиена и 
свежест!
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1125
лв

ПРОМО цена:

9191250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1125
лв 1185

лв

ПРОМО цена:

9205730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

1255
лв

ПРОМО цена:

9208830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Детоксикиращо душ-масло с двойно действие 
- превъзходно измива и освежава тялото, 
като същевременно обезпечава грижа 
и интензивно овлажняване по време на 
измиването. Ефективно почиства кожата от 
токсини и други замърсители.

CARBO DETOX 
Душ гел - масло с активен въглен 
440 мл

Стара цена: 

2250
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.

Стара цена: 

1690
лв

Течен сапун 
с маслина 
465 мл - 2 броя 910

лв

ПРОМО цена:

86502230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Защитава и подхранва кожата на ръцете, 
благодарение на съдържащия се в него 
глицерин и натурален екстракт от маслина. 
Естественoто pH, индентично с pH на кожата 
прави течния сапун перфектна грижа дори 
за суха, раздразнена и чувствителна кожа. 
Предпазва кожата от изсушаване. 

465 мл - 2 броя
Стара цена: 

1300
лв

Течен сапун 
с жълтениче 
465 мл - 2 броя

910
лв

ПРОМО цена:

86503230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

465 мл - 2 броя465 мл - 2 броя
Екстрактът от жълтениче има дезинфектиращ 
ефект, успокоява раздразненията и заедно 
с глицерина действат хидратиращо. 
Естественoто pH, индентично с pH на кожата 
прави течния сапун перфектна грижа дори 
за суха, раздразнена и чувствителна кожа. 
Предпазва кожата от изсушаване. 

Стара цена: 

1300
лв

Балсам за 
втвърдена кожа 
500 мл           780

лв

ПРОМО цена:

5131140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

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, антибак-
териалното, антивирусното и антигъбичното 
действие на чаеното дърво.

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, антибак-
териалното, антивирусното и антигъбичното 
действие на чаеното дърво.

Стара цена: 

1300
лв

Чисто масло 
от шеа - 120 мл

Хидратира в дълбочина, без да омазнява. 
Премахва бръчки, фини линии и белези; стимулира 
повърхностната микроциркулация; стимулира 
производството на колаген, което прави кожата по-
еластична.  
Не съдържа минерални масла, парабени, 
оцветители. Деликатно ароматизирано, без 
алергени. 

Подхранващо, овлажняващо и защитно масло 
за лице и тяло - 100% масло от шеа. 

Стара цена: 

1790
лв

Fresh Juice е серия подхранващи и хидратиращи душ гелове. При 
взимане на душ или вана 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: витамин В3 и витамин 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

Регенериращ душ гел 
с авокадо и оризово 
мляко 500 мл

Тонизиращ душ гел 
с драконов плод и 
макадамия - 500 мл 

Освежаващ душ гел
с лимонова трева и 
ванилия - 500 мл

1 3
2
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2090150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3995
лв

ПРОМО цена:

4290
лв

ПРОМО цена:

2610550код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4290
лв

У дома - здраве 
и удобство !

5595
лв

ПРОМО цена:

2090130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

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

код 
само

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

Препоръчва се за подпомагане при: 

Турмалинов колан 
Hign Line 125 см 

Стара цена: 

7990
лв

1975
лв

ПРОМО цена:

2092040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

Турмалинова яка

За подпомагане при: 
Болка и схващане в областта на шията; Болки 
в раменете и горната част на гърба; Стрес, 
напрежение, тежка умствена работа; Шипове; 
ревматизъм; плексит; Главоболие, простуда, 
настинка, умора; Световъртеж; Втрисане; 
Проблеми с кръвообращението; Сънливост; 
Проблеми с щитовидната жлеза; Хроничен 
тонзилит и др.

Стара цена: 

3290
лв

315
лв

ПРОМО цена:

2_ _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

135
лв

Супер бамбукови 
чорапи и/или терлици 
ACTIVE THERAPY 

Чорапите са произведени от 100% еко бамбук 
с използване на патентована технология, 
която не стяга краката и подобрява кръвооб-
ращението. По специален метод между 
влакната са прикрепени микрокапсули от Алое 
Вера.

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

Стара цена: 

450
лв

1980
лв

ПРОМО цена:

2611040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1320
лв

Наколенка от 
мериносова вълна 
със сребро и магнити 
1 брой 

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

Стара цена: 

3300
лв

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: 

43780
лв

21890
лв

ПРОМО цена:

2610450код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

21890
лв

Възглавница от 
мериносова вълна 
40 х 78 см

Подобрява качеството на съня 
и здравето. Гарантира отличен 
температурен контрол и 
„дишане“ на материята, на която 
спим. Предпазва от алергии и 
респираторни заболявания.

Състав: 
лице: 100% 
мериносова вълна, 
гръб: 100% памук.

Стара цена: 

8580
лв

14190
лв

ПРОМО цена:

2610650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

14190
лв

Одеяло от 
мериносова вълна
140 х 200 см

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

Стара цена: 

28380
лв
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Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 439

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 510 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

21 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 473

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 504

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

10150430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

10150450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19  см0
- 21 см1

19 см

Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

Всички продукти от каталог Magnetix 
с 40% отстъпка без ограничение.

Заявяват се с добавка на ...40 след кода на продукта.

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

Специално предложение!
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7695
лв

ПРОМО цена:

1_1439230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1439250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

- 19  см0
- 21 см1 - 21 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1473230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1473250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

21 см 7695
лв

ПРОМО цена:

11151030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11151050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Стара цена: 

10990
лв
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8940
лв

ПРОМО цена:

2001540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

VOLCANO ZAPPER

Биовълнов генератор за избирателно електро-
поразяване на патогенни микроорганизми. 
Убива болестотворни паразити, бактерии, 
вируси и гъбички чрез електромагнитни 
вълни на принципа на биорезонанса без 
използване на медикаментозни средства. 
Заперът позволява ефективно лечение както 
на остри, така и на хронични заболявания.

Стара цена: 

14900
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

2000830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Magnolia Silver

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

Стара цена: 

2590
лв

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

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

Стара цена: 

7900
лв

1100
лв

ПРОМО цена:

20451230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Кърпички Color Trap 2 in 1 
против оцветяване 
и при петна - 20 броя 
2опаковки

Цветоулавящи кърпички - улавят частиците 
от замърсителите и оцветителите, преди те 
отново да попаднат върху другите текстилни 
изделия. Така нежеланите оцветявания и 
посивявания ефективно се предотвратяват. 
Подходящи за бяло и цветно пране, при 
всякакви температура и вид тъкани. Може и 
при ръчно пране! 

Стара цена: 

1580
лв

1115
лв

ПРОМО цена:

2031530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Екологичен прах за 
пране със сапунено 
орехче BIONUR 1000 г

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

Стара цена: 

1590
лв

2031120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1550
лв 1240

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

310
лв

За 1 брой 
-20% 20311240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3100
лв 1860

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1240
лв

За 2 броя 
-40%

Eкологичен течен перилен препарат 
BIONUR със сапунено орехче  1000 мл 
Препаратите, съдържащи сапунено орехче са 
хипоалергенни. Имат антибактериални и антимикробни 
свойства. С ефект и на естествен омекотител.  Подходящ за 
цветно и бяло пране, за всякакъв вид материи - от грубата 
вълна до фината коприна. Премахва петна от дрехи и 
текстилни тъкани, като не променя цветовете. 

Стара цена: 

1390
лв

975
лв

ПРОМО цена:

2510730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

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

Комплект 
универсални гъбки 
за дома

30

Професионална 
универсална кърпа 
40 х 40 см 

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

универсална кърпа 
40 х 40 см 

2510230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

350
лв

За 1 брой 
-30% 25102002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1150

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1150
лв

За 2 броя 
-50%

Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ (за Кана Atria) 



Най-добрите 
помощници в 

домакинството!
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Сменяем филтриращ елемент  
Unimax AquaMag Mg2+ (за Кана Astra)

  хлор и хлорни съединения;
  тежки и радиоактивни метали;
  нефтопродукти;
  неприятни миризми; 
  пестициди и токсини; 
  високата твърдост на водата; 
  пясък, ръжда, глина,  
  механични замърсители.

Филтрите пречистват:

Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ (за Кана Atria) 

Докоснете се до водата, обогатена с магнезий! Da� съчета силата на магнезия с вкусна и чиста вода, и създаде ново поколение филтриращи 
елементи, които не само пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий.

2300220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 броя 
-20%

23002230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 2 броя 
-30%

2300420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1280

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

320
лв

За 1 броя 
-20%

23004230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3200
лв 2240

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

960
лв

За 2 броя 
-30%

1240
лв

ПРОМО цена:

3091220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Гладко фъстъчено 
масло - 500 г

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

Стара цена: 

1550
лв

1735
лв

ПРОМО цена:

3020240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

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

Кристална 
хималайска сол 2 кг

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Стара цена: 

2890
лв

1375
лв

ПРОМО цена:

3029040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

915
лв

Агаве Био сироп 
350 мл

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

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

Получен от сърцевината 
на органично 

мексиканско агаве.

Стара цена: 

2290
лв

Уред за сребърна вода 
Dr.Silver Universal  

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

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

8940
лв

ПРОМО цена:

2005540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Стара цена: 

14900
лв

890
лв

ПРОМО цена:

20028002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

890
лв

Работи в много широк спектър без никакво 
увреждане на клетките на тялото. Сребърните 
наночастици стимулират растежа на 
увредените тъкани и допринасят за бързото 
им и ефективно възстановяване. Може да се 
използва за дезинфекциране на плодове и 
зеленчуци. Против отслабване на имунната 
система и за бързо възстановяване. 

Dr. Silver сребърна 
вода 75 мл спрей
150 ppm - 2 броя150 ppm - 2 броя
вода 75 мл спрейвода 75 мл спрей
150 ppm - 2 броя150 ppm - 2 броя150 ppm - 2 броя

Суперактивна и удобна за вътрешна и външна 
употреба!

Стара цена: 

1780
лв

броя 
на цената 

на един2 



Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части 

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

Цвят на металния корпус - 
малиново

Цвят на металния корпус - 

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

Превърнете храната в енергия и здраве!

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

ТОП ЦЕНА
на комплект от 
12 части!

Стара цена: 

21990
лв

15395
лв

ПРОМО цена:

2020030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6595
лв

За контакти:
GM 11/19

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

Промоционалните предложения важат от 12.10. до 08.11.2019 или до изчерпване на количествата!

8820
лв

ПРОМО цена:

2250340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5880
лв

Тиган за палачинки 
(Ø 25 см) 

Великолепни постни домаш-
ни палачинки можете да 
си приготвяте сега, без 
никаква мазнина, без да 
се притеснявате, че ще се 
залепи блата. Не съдържа 
PFOA. Бамбуковата кърпа ще 
почисти тигана само с вода!

Стара цена: 

14700
лв

12150
лв

ПРОМО цена:

2250250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

12150
лв

Барбекю-тиган XXL 
със стъклен капак

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

Стара цена: 

24300
лв

размер: 35 х 24 см
обем: около 2,8 л

1795
лв

ПРОМО цена:

2080440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Wellos Антибактериална 
кухненска дъска за 
рязане СИВА

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

Стара цена: 

2990
лв

2020050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

10995
лв

ПРОМО цена:

Забавно, здравословно, бързо и вкусно!


