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

ограничение в количествата.

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

продукти с отстъпка по Код 2.

Закупуването на продукт по 
цените с Код 2 е възможно САМО 

след предварителна покупка 
за поне 29,90 лв.

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

Каталог 2020 и за всяка отделна 
поръчка за поне ...

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

Промоционална кампания 
26.10. - 22.11.2020            

ЕСЕННА 
МАГИЯ



 

2025
лв

ПРОМО цена:

3042030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

 ТОП продукт

Витамин С е най-
използваният витамин 

в съвременния свят, 
тъй като участва в 

множество жизнено 
важни процеси. 

Мощен антиоксидант 
и имуномодулатор! 

Немска формула 
с удължено освобождаване 

за максимален резултат!

КОМПЛЕКТ:
Витамин C 
с удължено 
освобождаване,
120 капсули + 
Чесън,
180 капсули

+
 -40% 

за комплекта

3530
лв

ПРОМО цена:

3042008код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2350
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

Стара цена: 

5880
лв

Стара цена: 

2890
лв

3042050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

Витамин C 
120 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 
• при вирусни и бактериални инфекции;
• настинки и грип;
• тежки физически и психически натоварвания;
• бедно на витамини хранене;
• алергии.
Предпазва сърдечно-съдовата и нервната система, засилва имунитета. 
Укрепва кръвоносните съдове, участва в регулацията на холестерола, 
нормализира пропускливостта на клетъчните мембрани. Активира 
имунитета, възстановителните и регенеративни способности на 
организма. Защитава клетките от оксидативен стрес, укрепва стените на 
кръвоносните съдове и клетъчните мембрани.  
Необходим е за адекватен имунен отговор на организма, активира 
неутрофилите, поради което понижава риска от респираторни и вирусни 
заболявания. Стимулира синтеза на колаген, подобрява еластичността на 
кожата, съдовете, ставите. Ускорява зарастването на рани и регенерацията 
на тъканите. Подпомага нормалната функция на кръвоносните 
съдове, спомагайки усвояването на желязо. Повишава качеството 
и продължителността на живота. Предотвратява превръщането на 
нитратите (от смог, цигарен дим, зеленчуци, бекон и др.) в канцерогени. 
Подпомага за намаляване на холестерола и за предотвратяване на 
атеросклерозата. Участва в десетки ензимни реакции, които подпомагат 
възстановителните и регенеративни процеси в организма. 

2390
лв

ПРОМО цена:

3040820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

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

Чесън 
180 капсули

Стара цена: 

2990
лв

3040840код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

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

1585
лв

ПРОМО цена:

30730220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

Ехинацея 
с ацерола 
30 капсули 
2 броя

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

Стара цена: 

1980
лв

1680
лв

ПРОМО цена:

30746220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

420
лв

Витамин С 
+ облепиха 
30 капсули 
2 броя

Vitar 
препоръчва при: 

Отслабен имунитет, простуда, чести боледу-
вания, вирусни и бактериални инфекции, 
грип, респираторни заболявания, умора, 
отпадналост. Подкрепя състоянието на кожата 
и функциите на сърдечно-съдовата, нервната и 
храносмилателната системи. 

4650
лв

ПРОМО цена:

3047240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3100
лв

Ацерола капсули 
300 капсули

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

Плодът с най-висока 
концентрация на 
естествен витамин С!

Стара цена: 

7750
лв

2

Sanct Bernhard 
препоръчва при: Vitar 

препоръчва при: 

Всяка капсула 
съдържа: Витамин 
С - 600 mg; екстракт 
от облепиха - 50 mg.

30746240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1260
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2100
лв

30730002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:



 

КОМПЛЕКТ:
Кора от бяла върба, 60 капсули + 
Гроздово семе + Витамин С, 60 капсули + 
Чесън,180 капсули+

 -40% 
за комплекта

3710
лв

ПРОМО цена:

24512код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2470
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

Стара цена: 

6180
лв

Кора от бяла 
върба, 60 капсули 1355

лв

ПРОМО цена:

3008520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

3008540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1015
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1695
лв

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

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

 ТОП продукт

Гроздово семе + 
Витамин С, 
60 капсули Мощно антиоксидантно действие и 

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

1195
лв

ПРОМО цена:

3009020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

3009040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт
Стара цена: 

1495
лв

5100
лв

ПРОМО цена:

3053230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

Имунокомплекс 
90 капсули

Стара цена: 

7290
лв

3053250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3645
лв

ПРОМО цена:

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

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

Прием: 1 капсула дневно.

1785
лв

ПРОМО цена:

3007630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

3007650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1275
лв

ПРОМО цена:

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

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

Dr.Nature препоръчва при: Стара цена: 

2550
лв

+

Положителните ефекти от продукта се дължат 
на салицина, който е основният активен 
компонент в кората на бялата върба. След 
като се метаболизира в организма, салицинът 
се превръща в салицилова киселина, която 
подпомага нормалната функция на сърдечно-
съдовата система, като допринася за нормални 
показатели на кръвосъсирване. 

Всяка капсула съдържа: 
Екстракт от Гроздово семе (95% проанто-
цианидини) - 400 mg; Витамин С - 10 mg.

1585
лв

ПРОМО цена:

30747220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

395
лв

Селен + цинк, 30 таблетки
2 броя

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

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

30747240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

3

Стара цена: 

1980
лв



 

 ТОП продукт

Стара цена: 

4990
лв

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

3495
лв

ПРОМО цена:

3007930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1495
лв

Всяка таблетка съдържа 350 мг екстракт от листа  на Бамбук  (Lo-
phatherum gracile)  доказан произход от диви растения. 

3007950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2495
лв

ПРОМО цена:

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

Истинският приятел на 
сърцето и сърдечно-

съдовата система!

Dr. Nature 
Листа от бамбук 

120 таблетки            

1395
лв

ПРОМО цена:

3075030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Кладница с облепиха 
и ехинацея 
30 капсули

За добър имунитет и подкрепа на 
организма!
Съдържа екстракти от кладница (30% поли-
захариди), облепиха, ехинацея, витамин С.
Vitar препоръчва при: понижен имунитет;  
хронични заболвани на горните дихатени 
пътища; повишени нива на холестерола;  
проблеми със сърдечно-съдовата система; 
оксидативен стрес; тежки заболвания; за 
забавяне процесите на стареене.

Стара цена: 

1990
лв

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

3450
лв

ПРОМО цена:

3052440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2300
лв

Баобаб - 160 г

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

5750
лв

Здраве от дървото на живота!

Джинджифил 
10 сашета

простуда и отпадналост; грип и респираторни 
заболявания; кашлица; умора; изтощение; 
отслабен имунитет.

Разтворима гореща напитка при простуда 
и грип! Джинджифил, облепиха, витамин 
С, цинк в едно! 

Vitar препоръчва при: 

640
лв

ПРОМО цена:

3072220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
лв

Vitar препоръчва при: 
проблеми в горните дихателни пътища; 
възпалени и раздразнени лигавици; 
кашлица; простуда и настинки.

Септангин мед 
и лимон,
16 пастили 

Пастили за възпалено гърло с мед, 
мента, липа, етерични масла от 
лимон и мента!

640
лв

ПРОМО цена:

3072020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
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

4

Подпомага: детоксикацията; пречистването на кръвта; алкали-
зирането на организма;  при недостиг на кислород в кръвта; при 
проблеми с уринирането  и натрупването на пикочна киселина.

Плодовете на баобаба имат уникален състав, включващ витамини, 
минерали, микроелементи, аминокиселини, полизахариди и 
фибри. Това гарантира висока биологична активност и подкрепа на 
самовъзстановителните сили на организма. Те са богат източник на 
антиоксиданти, които неутрализират свободните радикали. Прахът от 
плодовете има ясно изразен пребиотичен ефект - стимулира развитието 
на полезната микрофлора в организма. Съдържащите се разтворими 
и неразтворими хранителни влакна добавят терапевтичен ефект, като 
успокояват храносмилателната система и премахват чревни разстройства 
от различен характер. Разнообразното и балансирано съдържание на 
полезни вещества превръща продукта в прекрасно средство за подкрепа 
на детския организъм - както в период на растеж, така и за укрепване на 
имунитета.



1800
лв

ПРОМО цена:

3041220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

3041250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 
профилактика и заболявания на сърцето и мозъка; при проблемна 
кожа и зъби, чупливи нокти; проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, 
разширени вени; стерилитет; ПМС; артрит и проблеми със ставите; 
проблеми с кръвното налягане и нивата на холестерола и триглицеридите; 
депресии; възпалителни процеси в организма.

Стара цена: 

2250
лв

4050
лв

ПРОМО цена:

3048040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

Omega 3 Perilla oil 
150 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

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

Стара цена: 

6750
лв

2910
лв

ПРОМО цена:

3043740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1940
лв

Омега 3-6-9  Ленено 
масло, 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4850
лв

1100
лв

ПРОМО цена:

30727220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

схващания, мускулни спазми (крампи), 
включително и такива по време на сън; 
стрес и психическо напрежение; физически 
и психически натоварвания; повишава 
енергията и мускулната сила;  подпомага 
сърцето; подобрява работоспособността; 
нормализира обмяната на веществата и 
доброто функциониране на нервната система.

Магнезий + B6  
30 таблетки, 2 броя

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1380
лв

5515
лв

ПРОМО цена:

3043340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3675
лв

Спирулина 
360 капсули

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

Стара цена: 

9190
лв

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

 ТОП продукт Омега - 3 
рибено масло 

120 капсули

За борба с възпаленията, 
здрава кръвоносна 

система, кожа, коса и нокти!

Всяка капсула съдържа: 500 mg ценно рибено масло (смесен концентрат 
от масло от сьомга) с над 30% естествени, полиненаситени омега - 3 мастни 
киселини EPA (~18%), DHA (~12%) и DPA (~2,5%) и 3,4 mg естествен витамин Е.

Редовният прием на продукти, съдържащи полиненаситени мастни 
киселини е изключително важен за всяка възраст, поради участието им 
в редица важни биохимични процеси и широкоспектърното им действие 
върху голям брой органи и системи в организма.

Магнезият участва в огромно количество процеси - хормонални, 
ензимни, обменни и др. Най-важната му роля се реализира в нервната 
и мускулна регулация. Регулира баланса на калия и калция в клетките, 
особено в сърцето и стените на съдовете. 

5

2085
лв

ПРОМО цена:

30241230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

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

Магнезий 
+ В комплекс 
30 таблетки - 2 броя Стара цена: 

2980
лв

30241002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:



  

Кордицепс плюс 
60 капсули

с Мегавитал комплекс

СУПЕР 
ИМУНОМОДУЛАТОР

И ХЕПАТОПРОТЕКТОР 
Dr.Nature препоръчва при: 
• проблеми с дихателната (пневмонии, възпалителни процеси, 
емфизем и др.), кръвоносната, отделителната системи (особено 
при възпалителни процеси на бъбреците и уринарния тракт); 
• туморни заболявания (бели дробове, простата, мозъка, кръвта и 
лимфата);
• подкрепя организма при химио- и лъчетерапия; 
• подпомага имунната система и общата детоксикация на 
организма (чисти кръвта и лимфата);
• действа като мощен природен антибиотик (ефективен при 
вирусни и бактериални инфекции);
• подпомага дейността и функциите на черния дроб - 
хепатопротектор;
• повишава либидото;
• подпомага опорно-двигателния апарат (ревматизъм) и сърдечно-
съдовата система (стенокардия, инфаркт, атеросклероза);
• ефективна при синдром на умората, повишава 
работоспособността и мускулния тонус.

3030250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3030220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

3890
лв

Всяка капсула съдържа: кордицепс  - 361 mg; рейши - 11 mg; 
шитаке  - 11 mg; майтаке -11 mg; кориолус  - 11 mg; агарикус  - 11 mg; 
херициум - 11 mg; витамин С - 11 mg; селен  - 6,8 μg; цинк - 1,5 mg). 

3031220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30312240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

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

Херициум - 60 капсули

3030820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30308240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Аурикулария - 60 капсули

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

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

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

3031520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30315240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Специална комбинация, която съдържа 
екстракти от Херициум, Копринус, Кориолус, 
Рейши, Шиитаке и Агарикус блазей.

Мегавитал 
комплекс 
60 капсули x 530 mg

7 гъби + антиоксиданти
Dr.Nature препоръчва при: 
срив в имунната система; съпътстваща 
терапия при болни от рак;  за подпомагане 
на организма при химио- и лъчетрапия;  
като общоукрепващо средство; подобрява 
сърдечно-съдовата, храносмилателната, 
отделителната и кръвоносната системи;  
нормализира хормоналния баланс;  за регу-
лиране стойностите на кръвната захар, 
кръвното налягане и нивата на холестерола и 
триглицеридите. 

Всяка капсула съдържа: рейши - 50 mg; шиитаке - 50 mg; майтаке - 
50mg; кордицепс - 50 mg; кориолус - 50 mg; агарикус - 50 mg; херициум 
- 50 mg; витамин С - 50 mg; селен - 30μg; цинк - 6,8 mg. 

 ТОП продукт

3030150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3030120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

3890
лв



  

3955
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1695
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2825
лв

ПРОМО цена:

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

5650
лв

 ТОП продукт Масло от черен 
кимион + витамини 
и мастни киселини 

180 капсули

„В Черното семе има лек 
за всичко, освен смъртта“ 
Древно послание от Изток

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

3895
лв

ПРОМО цена:

3081140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2595
лв

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

Dr.Nature Нони сок от Таити 946 мл

Стара цена: 

6490
лв

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

АЛОЕ - 1000 мл 
чист сок

Sanct Bernhard препоръчва при: 
3590

лв

ПРОМО цена:

3040320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

3040340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2695
лв

ПРОМО цена:

4050
лв

ПРОМО цена:

3047840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Гуарана,
250 таблетки

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

Стара цена: 

6750
лв

2515
лв

ПРОМО цена:

3070330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

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

Коензим Q10 
30 капсули 
+ 30 капсули подарък

Стара цена: 

3590
лв

1900
лв

ПРОМО цена:

30061220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Dr. Nature Гинко 
плюс - 30 капсули
2 броя

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

2 броя

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

Стара цена: 

2380
лв

30061240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1430
лв

ПРОМО цена:

STUDENT 
30 таблетки

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

790
лв

ПРОМО цена:

3037620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв
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Стара цена: 

4490
лв



 

1885
лв

ПРОМО цена:

3008330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

3008350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1345
лв

ПРОМО цена:

Dr.Nature препоръчва за:  подпомагане растежа и развитието на 
деца над 3г; подкрепа на:  имунитета и устойчивостта на възпалителни 
заболявания; когнитивните функции и доброто зрение; емоционалната и 
поведенческа стабилност; подходящи за прием по време на бременност.

Специална формула за деца с оптимално съотношение на Омега-3 + 
витамини Е и D! Със страхотен вкус и подходящи за дъвчене!
Всяка капсула съдържа: BioPure DHA® - рибено масло, в това число 
DHA(докозахексаенова кисели-на) - 119 mg, ЕPA(ейкозапентаенова киселина) - 
31 mg, витамин Е - 2.5 mg /алфа ТЕ, витамин D - 2.5 µg.

Специална формула за деца над 3 г. В състава и BioPureDHA e ултра 
пречистено рибено масло, извлечено от стриктно селектирани части 
на риба тон, като за максимална чистота и качество се преработва по 
специален начин, без мирис и вкус на риба. 

Dr.Nature Нони комплекс 
за жени 946 мл

4195
лв

ПРОМО цена:

3080840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2795
лв

Dr.Nature препоръчва тази уникална теч-
на формула, богата на естествени витами-
ни, минерали, ензими, антиоксиданти, 
фитонутриенти и биофлавоноиди, като най-
добрата за специфичните нужди, баланса 
и здравето на женското тяло, особено при 
напредване на възрастта. 

1740
лв

ПРОМО цена:

30359240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1160
лв

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

Клима стоп 
30 таблетки - 2 броя30 таблетки - 2 броя30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

2900
лв

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

2230
лв

ПРОМО цена:

3062020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

560
лв

Фемикеър съпорт  
40 капсули40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 
За истински женски комфорт!Стара цена: 

2790
лв

 ТОП продукт Dr.Nature Омега 3 
КИДС - 30 капсули

Стара цена: 

2690
лв

950
лв

ПРОМО цена:

3072420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Билков сироп против 
кашлица за деца 

200 мл

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв
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Стара цена: 

6990
лв

 ТОП продукт

Съдържа сок от нони, сок от нар, калций, 
витамин D, черен кохош, червена детелина, 
аврамово дърво, глухарче, витамин С, витамин 
Е, сау палмето.

1555
лв

ПРОМО цена:

3010440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За детето 250 мл 

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

Стара цена: 

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 



 

Dr. Nature 
Фиторелакс нощ 

30 капсули - 2 броя
Съдържа ефективен комплекс от мелатонин, екстракт 
от пасифлора, 5-хидрокситриптофан и витамин B6, 
която подкрепя дейността на нервната система през 
нощта, успокоява и релаксира мозъка и допринася за 
здрав и спокоен сън. 

смущения в съня - безсъние, трудно заспиване, 
чести събуждания, краткотраен сън - успокоява 
нервната система; депресия, тревожност и стрес-
синдром; мигрена и главоболие, причинени от 
нервно пренапрежение; облекчаване симптомите на 
фибромиалгия; предменструален синдром. 

Стара цена: 

1980
лв

Dr.Nature препоръчва при: 

1385
лв

ПРОМО цена:

30093230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3011240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

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

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

Стара цена: 

2590
лв

4915
лв

ПРОМО цена:

3049040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

8190
лв

Валериана и маточина 
240 капсули 

Модус спокоен ден 
30 таблетки 

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

Pharm LAB препоръчва 

Съдържа 
екстракти от маточина, хмел, лаван-
дула, магнезий, витамин В6.

1190
лв

ПРОМО цена:

3035120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Стара цена: 

1490
лв

2040
лв

ПРОМО цена:

3091520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

Ostro Vit препоръчва при:   
намалено либидо;
полова слабост;
еректилни дисфункции;
тежки физически натоварвания;
активно спортуване;
повишени нива на холестерола.
Всяка капсула съдържа: 
екстракт от трибулус терестрис/бабини 
зъби(90% сапонини)/ - 1000 mg.

Стара цена: 

2550
лв

Трибулус Терестрис 90 
(Бабини зъби)   
60 капсули 2575

лв

ПРОМО цена:

3044640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1715
лв

доброкачествена хиперплазия на простатата 
(ДХП); болка и парене по време на 
уриниране, трудно уриниране; профилактика 
на заболявания на простата; простатит и 
поддържане функциите на пикочния мехур; 
възпаление на пикочните пътища; подобрява 
мъжката сексуалност.

Масло от тиквени 
семки - 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4290
лв

20 капсули 
повече на 

същата цена 
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1555
лв

ПРОМО цена:

3011040 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За съня  
250 мл

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

250 мл

Стара цена: 

2590
лв

 ТОП продукт

30093002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Прием: 1 капсула дневно, 30 мин преди сън. За 
още по-силен ефект могат да се приемат и 2 капсули 
наведнъж. Има бързо настъпващ ефект и действие, 
продължаващо от 6 до 8 часа.

Лека нощ ... 
... за  здрав и спокоен сън!



 

1255
лв

ПРОМО цена:

3060930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Трифала 
(Triyog Herbal) 

40 капсули

детоксикация на храносмилателната система; забавен метабо-
лизъм; нарушена перисталтика; лошо храносмилане; запек, подут 
корем; хроничен запек; нарушения във функциите на черния дроб. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 

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

2590
лв

ПРОМО цена:

30108002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За храносмилател-
ната система 250 мл
2 броя

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

2 броя

2790
лв

ПРОМО цена:

3045540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Артишок и Папая  
160 таблетки

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

Стара цена: 

4650
лв

2480
лв

ПРОМО цена:

3052620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Псилиум фибри 
на прах - 300 г

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

3100
лв

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

1610
лв

ПРОМО цена:

3026530 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Бял трън + Артишок
30 таблетки

1150
лв

ПРОМО цена:

30273002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Регулиращ Чай 
15 филтър пакетчета  
2 броя2 броя

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

Equilibra препоръчва Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

2695
лв

ПРОМО цена:

3046340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

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

Minesan - Алкално - 
минерални таблетки 
250 таблетки

Стара цена: 

4490
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

10

Трифала 
(Triyog Herbal) (Triyog Herbal) 

40 капсули

 ТОП продукт

Стара цена: 

1790
лв

Богатството от природни формули и билкови комбинации в Аюрведа 
за детоксикация, възстановяване и подмладяване на тъканите е 
огромно, но най-ценена е Трифала - комбинацията от трите плода 
чудо - Амилаки, Бибитаки, Харитаки. В Аюрведа се смята, че ако един 
аюрведичен доктор(вайдя) знае как правилно да използва Трифала, 
той може да излекува всяка болест.

Всяка капсула съдържа екстракти от плодовете на:  
Амилаки - 200 mg, Харитаки - 150 mg,  Бибхитаки - 150 mg.

код 

Стара цена: 

5180
лв

броя 
на цената 

на един2 

Стара цена: 

2300
лв

Equilibra препоръчва при:
проблеми в дейността на черния дроб и 
жлъчката;
детоксикация на организма;
нарушен липиден баланс;
повишен холестерол;
проблеми в храносмилателната система. 
Всяка таблетка съдържа: 200 mg кон-
центрат от артишок (5 mg цинарин), 200 mg 
екстракт от папая.

Всяка таблетка съдържа: 200 mg концентрат от 
артишок (5 mg цинарин), 200 mg екстракт от папая.



  

5070
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

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

Куркума
60 капсули60 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8450
лв

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

САНИЛАКС Dr.Nature 
60 капсули60 капсули

запек; нередовен стомах; лениви черва; 
интоксикация; стомашен дискомфорт; хемо-
роиди.

Dr.Nature препоръчва при: 
945

лв

ПРОМО цена:

3007450 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

950
лв

Стара цена: 

1895
лв

Комплексна природна формула, която 
подобрява чревната перисталтика, регу-
лира храносмилането, акумулира вода в 
дебелото черво, ограничава превръщането 
на въглехидратите в мазнини, подобрява 
усвояването на глюкозата в клетките и 
превръщането и в гликоген в черния дроб.

Съдържа екстракти от: сена, лотос, ревен, американски зърнастец, алое, 
балсамова круша, зелен чай, гарциния камбоджа, цейлонска канела.

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

Леверен
30 таблетки, 2 броя

Pharm LAB препоръчва при: 

1500
лв

ПРОМО цена:

30354240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1000
лв

Стара цена: 

2500
лв
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4615
лв

ПРОМО цена:

3053040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3075
лв

ХЕРЦФИТ 
180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

180 капсули

Стара цена: 

7690
лв

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

Здраво сърце и жизненост!

1555
лв

ПРОМО цена:

3011340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За кръвоносната 
система - 250 мл 

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

система - 250 мл 

Стара цена: 

2590
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

3008620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Лутеин МАКС 
30 капсули

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

Стара цена: 

1745
лв

Безспорно формула No1 в грижата за здравето на 
очите!

3008650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

870
лв

ПРОМО цена:

1395
лв

ПРОМО цена:

3011830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3011850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

ПАРАЗИТОЦИД 
100 мл

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

За живот 
без 

паразити!!!
Стара цена: 

1990
лв

 ТОП продукт

Супер формула с Лутеин, Зеаксантин, Бета 
каротен, Хиалуронова киселина, Рутин, 

Витамин C, Витамин E, Витамин B2, Цинк, 
Мед, Селен, Гинко билоба, Ленено масло 



 

Зеленоуста 
мида 

170 капсули

1575
лв

ПРОМО цена:

3046730код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

3046750код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

2250
лв

Колаген плюс 
120 таблетки 1385

лв

ПРОМО цена:

30092230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Dr. Nature  
Калматрикс 
30 таблетки, 2 броя30 таблетки, 2 броя

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

Калматрикс е специално разработена хра-
нителна добавка, която допринася за красива 
коса, кожа и нокти; поддържа здрави костите 
и зъбите; намалява риска от развитие на 
остеопороза (при жени след менопауза);  
подпомага работата на нервите и сърдечния 
мускул; подобрява ставната подвижност и др.

Стара цена: 

1980
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

3042530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Калций + витамин D3 
150 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

2990
лв1745

лв

ПРОМО цена:

3061430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

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

Артро (Arthro) 
40 капсули40 капсули

Стара цена: 

2490
лв

4760
лв

ПРОМО цена:

3041630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

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: 

Всяка капсула съдържа: 500 mg чист концентрат 
от новозеландска зеленоуста мида и 12 mg глюкоза-
миногликани (GAG).
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) - уникален 
природен вид, който се среща само в акваторията 
на Нова Зеландия. Изключително богат източник на 
глюкозаминогликани (GAG), които осигуряват доброто 
здраве, комфорт и подвижност при ставите и подкрепа 
на ставната смазка. Зеленоустата мида подпомага 
запазването и регенерирането на ставите, хрущялите 
и съединителната тъкан. Приемът и намалява болките 
в ставите, повишава подвижността, оказва мощен 
противовъзпалителен ефект. 

 ТОП продукт

Стара цена: 

6800
лв

30092002код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

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

За гъвкавост, тонус и сила на 
мускулите, костите, ставите!

Dr.Nature MSM 
(Метилсулфонилметан)
 90 таблетки

Всяка таблетка съдържа: 
метилсулфонил метан - 1000 mg.

Начин на употреба: 
1 таблетка дневно, приета с чаша вода.12

Стара цена: 

2290
лв 1600

лв

ПРОМО цена:

3000130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Благодарение на MSM се постига омекотяване на вътрешната съединителна тъкан и хрущялните 
структури, което води до подобряване на тяхната гъвкавост и устойчивост на износване и последващо 
намаляване на болката и възпалението. Като източник на „органична сяра“ спомага за намаляване на 
белезите, зарастване на рани, подобряване при наличие на акне. Видимо подобрява еластичността на 
кожата, повишава клетъчната пропускливост, подпомага при алергии.
Съвременни изследвания свързват ползите от прием на МСМ и при проблеми с черния дроб, повишено 
кръвно налягане и холестерол, белодробни проблеми, инфекции и др.

Съдържа колаген, калций, магнезий, вита-
мин С от ацерола.



 

5875
лв

ПРОМО цена:

3043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3915
лв

Gelenk�t 
240 капсули

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

Стара цена: 

9790
лв

СУПЕР ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВИ СТАВИ!

1110
лв

ПРОМО цена:

5135620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

5135640код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

835
лв

ПРОМО цена:

Конски гел-балсам 
с люти чушки,
500 мл

Изключително ефикасен при болезнени 
стави, спазми в мускулите и хронична 
болка в гърба. Също така помага при 
натъртвания, отоци, ревматизъм, 
наранявания и травми. Екстрактът 
от чили е забележително ефективен 
в борбата с болката поради своята 
активна съставка капсаицин - при 
артрит, мускулни крампи или дори 
невропатична болка.

само

Уникална старинна 
рецепта с 10 алпийски 

билки и екстракт от чили!
Стара цена: 

1390
лв

900
лв

ПРОМО цена:

5135230 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки, 
кестен и лозови 
листа - 250 мл Подходящ е при: разширени вени, уморени 

и отекли крака, синини, мускулни болки, 
артрит, ревматизъм и др. Успокоява болката 
и напрежението, стимулира циркулацията 
на кръвта, има охлаждащ ефект, хидратира 
тъканите и оставя чувство на облекчение. 
Подобрява подвижността на ставите и има 
противовъзпалителен ефект. 

Подходящ е за масажи на цялото тяло. Нанася 
се с енергични масажни движения. След 
употреба се усеща лекота и свежест!  

и отекли крака, синини, мускулни болки, 
артрит, ревматизъм и др. Успокоява болката 
и напрежението, стимулира циркулацията 
на кръвта, има охлаждащ ефект, хидратира 
тъканите и оставя чувство на облекчение. 
Подобрява подвижността на ставите и има 
противовъзпалителен ефект. 

Подходящ е за масажи на цялото тяло. Нанася 
се с енергични масажни движения. След 
употреба се усеща лекота и свежест!  

Стара цена: 

1290
лв

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

695
лв

ПРОМО цена:

5120130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Гел-балсам 
с дяволски нокът 
250 мл 

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

250 мл 
Стара цена: 

990
лв

1385
лв

ПРОМО цена:

51205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалителното 
си и болкоуспокояващото си действие. 

Стара цена: 

1980
лв

51205002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

560
лв

ПРОМО цена:

5130830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Охлаждащ гел 
250 мл

За охлаждане и освежаване. За сваляне 
на температурата при настинки и преумора. 
При главоболие, мускулни и ставни болки, 
тежки физически натоварвания, навяхвания, 
натъртвания, отоци, болки в ставите и 
мускулите. 

Стара цена: 

800
лв

Meчи гел-балсам 
с алпийски билки 
250 мл 

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

с алпийски билки 
250 мл 

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

900
лв

ПРОМО цена:

5131930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

1290
лв

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

ВСAА - Аминокиселини 
с разклонени вериги, 
100 таблетки 3600

лв

ПРОМО цена:

3023640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

Стара цена: 

6000
лв

13
5120150код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

495
лв

ПРОМО цена:

Кремът се използва при мускулни и ревма-
тични болки, артрит, скованост на ставите, 
шипове, схващания, при мускулни спазми след 
обездвижване. Намалява болката и отока след 
спортни травми, изкълчване, натъртване, 
навяхване, разтягане на сухожилия или 
мускули и др. 
Уреята и глицеринът овлажняват и омеко-
тяват кожата. 

Активни съставки: масло от евкалипт, 
камфор, ментол, глицерин. Без парабени.

Всяка капсула съдържа: глюкозамин от 
черупкови организми, хондроитин сулфат, 
калций, магнезий, ниацин, пантотенова кисе-
лина, витамин В6, витамин В2, витамин В1, 
фолиева киселина, биотин, витамин В12.



 

6385
лв

ПРОМО цена:

30021518код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1595
лв

Стара цена: 

7980
лв

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

Колан със сауна ефект

лице

 2 броя Нофатин (60 таблетки) с 20% отстъпка 
+ ПОДАРЪК Колан със сауна ефект, 1 брой

+ +++ +
ПОДАРЪК 

Колан със сауна ефект

Размер в разгънато 
положение: 125 см

Колан със сауна ефект

Размер в разгънато 
положение: 125 см

1555
лв

ПРОМО цена:

3011440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

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

ЦБ За Идеална 
Фигура 250 мл

Стара цена: 

2590
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3061240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Обезит (Obesit) 
40 капсули

наднормено тегло; затлъстяване; забавен 
метаболизъм; повишен холестерол.

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

Dr. Nature 
Нофатин  

60 таблетки

Революционен продукт 
за отслабване, с който 
ще изваете мечтаната 

фигура и ще постигнете 
здравословно тегло!

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

 ТОП продукт

Стара цена: 

3990
лв

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

3190
лв

ПРОМО цена:

3002120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

+ специална 30 дневна 
програма за оформяне 

на корема, ханша, 
талията и бедрата

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

Стимулира естествения процес на отслабване 
и изгаряне на излишните мазнини. Активира 
метаболизма, потиска апетита, чувството за 
глад и желанието за консумиране на сладки 
храни. 

АТРАКТИВНА 
комбинация
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1090
лв

ПРОМО цена:

30219002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1090
лв

отслабване и детоксикация. Оказва 
благоприятно действие върху ця-
лостното състояние на организма.  Има 
прочистващи 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 

1115
лв

ПРОМО цена:

5110130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Антицелулитен и 
анти-ейдж крем 
с азиатска центела
250 мл 

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

Стара цена: 

1590
лв

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

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

Уринеле 
12 сашета

Equilibra препоръчва при: 

1885
лв

ПРОМО цена:

3024930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

1110
лв

ПРОМО цена:

3073520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

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

МАКСИ Червена 
боровинка 30 капсули

Стара цена: 

1390
лв

Диасан МАКС 
Dr.Nature
60 капсули Контрол на нивата на кръвната захар 

и липидите!

60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
диабет II тип; диабетна полиневропатия; 
преддиабетно състоние; предразположеност 
към развитие на диабет; повишени нива 
на холестерола и триглицеридите; нарушен 
въглехидратен метаболизъм; нездравословно 
хранене.
Съдържа: цейлонска канела, гимнема, горчив 
пъпеш, хром, цинк. 
Прием: 1 капсула дневно.

1370
лв

ПРОМО цена:

3007530 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

590
лв

Стара цена: 

1960
лв

1955
лв

ПРОМО цена:

3061330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Диакюр (Diacure) 
40 капсули

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

Стара цена: 

2790
лв

За добър контрол на кръвната захар!

Антицелулитен и 
анти-ейдж крем 
с азиатска центела
250 мл 

Луз уейт 
60 капсули

хора контролиращи теглото си; изгаряне 
на телесните мазнини; за намаляване на 
апетита; детоксикация на организма.

За бързо и трайно отслабване с 
доказана ефективност!

1495
лв

ПРОМО цена:

3027840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

Стара цена: 

2490
лв

Equilibra 
препоръчва при: 

Съдържа: канадска червена боровинка, 
мечо грозде, бяла бреза.

Съдържа: Глюкоманан - екстракт от коре-
ни на Amorphophallus konjac (глюкоманан), 
екстракт от кафяви водорасли.
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6945
лв

ПРОМО цена:

3052750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6945
лв

Връща младостта 
на ставите и кожата!

 ТОП продукт Хиалуронова 
киселина 

120 капсулиСтара цена: 

13890
лв

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

Всяка капсула съдържа:  
хиалуронова киселина - 100 mg; 
витамин С - 40 mg.
Хиалуронова киселина - присъства във 
всички тъкани, като най-висока концентрация 
е в кожата и хрущялите. Приемът и подобрява 
хидратацията, еластичността и тургура на 
кожата, видимо намаляват бръчките - кожата 
придобива стегнат и свеж вид. В комбинация 
с витамин С се стимулира синтеза на колаген 
и забавя процесите на стареене. Има огромна 
хигроскопичност - задържа вода 1000 пъти 
повече от собственото си тегло, дефицитът и 
води до повишаване на триенето и износването 
на ставните повърхност. Подобрява хидра-
тацията на очите и поддържането структурата 
на очната ябълка.

1245
лв

ПРОМО цена:

30710230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Акнестоп  
30 капсули - 2 броя

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

Стара цена: 

1780
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3052530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Бирена мая плюс
400 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

за активна детоксикация на организма;
за здрава кожа, коса и нокти. 

слаба и изтощена коса и пърхот; за здрави 
блестящи нокти; след тежък физически труд и 
активен спорт. 

Мицеларна вода 
с арганово масло 
75 мл

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

98% 
натурални 
съставки

930
лв

ПРОМО цена:

9206640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

Почистваща пяна 
за лице с арганово 
масло - 75 мл

С 98% натурални съставки, 
арганово масло, хиалуронова 
киселина, екстракт от гардения. 
Не съдържа PEG, силикони, 
парабени, минерални масла, 
оцветители, източници на 
формалдехид. Деликатно аро-
матизиранa, без алергени. 
Почиства идеално замърся-
ванията по кожата, като я 
подхранва и я оставя мека, 
тонизирана и блестяща.

1290
лв

ПРОМО цена:

9206740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
лв

Стара цена: 

2150
лв

750
лв

ПРОМО цена:

9206340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Кърпички с арганово масло 
за почистване на грим - 25 броя

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

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

Стара цена: 

1250
лв

97% 
натурални 
съставки
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1785
лв

ПРОМО цена:

5013530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

765
лв

5013550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1275
лв

ПРОМО цена:

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
250 мл 

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

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

Стара цена: 

2550
лв

1745
лв

ПРОМО цена:

5111330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
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

Капсули с ретинол 
за очи - 7 капсули 

Ретинолът стимулира обновяването на клет-
ките, което помага за ексфолиране на най-
повърхностния слой. Също така подпомага 
синтеза на колаген, подобрява цвета и степента 
на еластичност на кожата, като намалява 
бръчките и признаците на стареене в зоната 
около очите.

1115
лв

ПРОМО цена:

9204330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

1190
лв

ПРОМО цена:

5132120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Крем със секрет 
от охлюв 150 мл 

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

Стара цена: 

1490
лв

5132150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

745
лв

ПРОМО цена:

2095
лв

ПРОМО цена:

9122030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

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

Стара цена: 

2990
лв

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

2095
лв

ПРОМО цена:

9122130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

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

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

900
лв

ПРОМО цена:

5135330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Крем с Q10 
250 мл 

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

Стара цена: 

1290
лв

895
лв

ПРОМО цена:

5133840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с масло 
от коноп 
250 мл

За лице и тяло - подходящ за всеки тип кожа. 
Съдържа антиоксиданти и е естествено богато 
на Омега 3 и Омега 6, както и полиненаситена 
мастна киселина GLA, която влияе добре при 
екзема и псориазис. Възстановява липидната 
бариера, успокоява възпалена кожа. 

Стара цена: 

1490
лв
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NEURO COLLAGEN Овлажняващ 
крем- концентрат за лице ден 
& нощ 40+, 50 мл    

40+

2235
лв

ПРОМО цена:

9124030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

NEURO COLLAGEN 
Серум за лице ден 
& нощ - 30 мл

NEURO COLLAGEN 
Серум за лице ден 
& нощ - 30 мл

2760
лв

ПРОМО цена:

9120120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

9010830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

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

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

Стара цена: 

2990
лв

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

Почистваща маска 
за лице с алое вера 
2 x 7,5 мл - 2 броя2 x 7,5 мл - 2 броя 720

лв

ПРОМО цена:

92101220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

900
лв
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NEURO COLLAGEN Лифт крем-
концентрат за лице ден & нощ 
50+, 50 мл50+, 50 мл

50+

2235
лв

ПРОМО цена:

9125030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

NEURO COLLAGEN
интелигентното 

управление на възрастта!

Невро-клетъчното подмладяване е едно от последните 
постижения на козметологията, представляващо алтер-
натива на естетичната медицина. 

Невро-подмладяването блокира нервните импулси, 
водещи до възникването на бръчки. Технологията, която 
се използва в серията  NEURO COLLAGEN е основана на 
уникален невропептид, който предотвратява работата 
на нервотрансмитерите, отговарящи за съкращаването 
на мускулите, което води до видимо изглаждане на 
кожата. Продуктите от серията съвместно с невропептида 
и останалите компоненти ефективно предотратяват 
стареенето и откриват естествената красота. 

 ТОП съставка

9124050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

9125050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:



 

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

комбиниран тип кожа 150 г

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

1815
лв

ПРОМО цена:

9191430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Стара цена: 

2590
лв

CARBO DETOX Овлажняващ и матиращ 
крем за лице с активен въглен 

ден & нощ 50 мл

Ефективно подобрява състоянието 
на мазна и комбиниран тип кожа, 
както и пигментирана и сива кожа с 
разширени пори.  

1885
лв

ПРОМО цена:

9191030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

КОМПЛЕКТ за лице CARBO DETOX  
2 продукта: крем и паста 

2640
лв

ПРОМО цена:

9191014код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2640
лв

Стара цена: 

5280
лв

 -50% 
за комплекта

Дневен крем 
против бръчки 
със змийски пептиди 
50 мл

1745
лв

ПРОМО цена:

8420430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

Нощен крем 
против бръчки 
със змийски пептиди 
50 мл

1745
лв

ПРОМО цена:

8420530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

КОМПЛЕКТ: 
дневен крем +
нощен  крем

 -50% 
за комплекта

2490
лв

ПРОМО цена:

84204205код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2490
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

Серията се препоръчва за: кожа 25+ с мимически бръчки, която е изтощена, 
уморена, с видими линии, изискващи стягане и подмладяване. 

 ТОП съставка

Козметична серия със силен детокс ефект на основата на натурален 
активен въглен. Иновативни формули, които бързо и ефективно 
почистват кожата от токсини, освежават, овлажняват и възстановяват. 
Придават свежест и еластичност.

Детоксикиране на кожата 
чрез свойствата на 

активния въглен. 

АТРАКТИВНА 
комбинация

Стара цена: 

4980
лв

+

Кремовете въздействат въз основа на безопасно, био-технологично създаден, 
биомиметичен мио-релаксиращ трипептид myo-relaxing tripeptide с ниска 
молекулна маса, който помага на лицевите мускули да се отпускат по време на честите 
мимически движения и по този начин предотвратява образуването на бръчки. Пептидът 
имитира ефектите от Waglerin-1, естествен пептид, намиращ се в отровата на змията. 

Допълнителни активни съставки: арганово масло, масла от семки на памук и 
дамаска роза - овлажняват, успокояват и подхранват; бетаин от растителен произход и 
пантенол - интензивно овлажняват; Витамин Е - регенерира и подхранва кожата, бори 
се със свободните радикали; аромати, без алергени. Не съдържат парабени.
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Dr.Sante

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

Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

760
лв

ПРОМО цена:

8440620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

Регенерираща маска 
за коса с арган 300 мл

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

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

760
лв

ПРОМО цена:

8440720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

Регенериращ спрей 
за коса с арган 150 мл

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

680
лв

ПРОМО цена:

8440820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

Регенериращо масло 
за коса с арган 50 мл

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

1480
лв

ПРОМО цена:

8440920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лвСтара цена: 

1850
лв

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло 
и кератин), хидролизиран 
пшеничен протеин и витамин 
Е. За плътни и силни коси! С 
добавени липиди и комплекс 
серамиди (задравяват косъ-
ма и създават защитен 
слой).  Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители, 
SLS, SLES. Дерматологично 
тестван. 

Tricologica Реструктуриращ и 
укрепващ шампоан 250 мл

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло 
и кератин), хидролизиран 
пшеничен протеин и витамин 
Е. За плътни и силни коси! С 
добавени липиди и комплекс 
серамиди (задравяват косъма 
и създават защитен слой). 
Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители. 
Дерматологично тестван.

Tricologica Реструктуриращ и 
укрепващ шампоан 250 мл

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло 
и кератин), хидролизиран 
пшеничен протеин и витамин 
Е. За плътни и силни коси! С 
добавени липиди и комплекс 
серамиди (задравяват косъма 
и създават защитен слой). 
Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители. 
Дерматологично тестван.

 ТОП съставка

Серия за коса 
с арганово масло

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

2300
лв

ПРОМО цена:

844061код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2300
лв

Стара цена: 

4600
лв

 -50% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

1395
лв

ПРОМО цена:

9210930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

1255
лв

ПРОМО цена:

9211030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Стара цена: 

1790
лв

Tricologica Реструктуриращ 
и укрепващ балсам 200 мл

За почистване и 
омекотяване на 
суха и накъсана 
коса и лесното й 
разресване след 
всяко измиване.

АТРАКТИВНА 
комбинация  -50% 

за комплекта

За почистване и 
омекотяване на 
суха и накъсана 
коса и лесното й 
разресване след 
всяко измиване.

+ Реструктуриращ 
КОМПЛЕКТ 
за коса Tricologica
шампоан и 
балсам

1890
лв

ПРОМО цена:

9210910код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1890
лв

Стара цена: 

3780
лв
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Шампоан с репей - против косопад 
за всички типове коси - 350 мл
Намалява секрецията на себум така, че косата 
не се омазнява бързо и остава красива за по-
дълго време. Подхранва корените, намалява 
косопада, стимулира растежа на косата, 
хидратира косата и кожата.

630
лв

ПРОМО цена:

8610320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

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

600
лв

ПРОМО цена:

8612220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

750
лв

За здрава 
коса!

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

520
лв

ПРОМО цена:

8614220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Стара цена: 

650
лв

Стара цена: 

6

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

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

Стара цена: 

2190
лв 1535

лв

ПРОМО цена:

861034код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

520
лв

ПРОМО цена:

8614320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Билково масло за скалп с репей 
и люти чушки - за стимулиране 
на растежа на косата - 100 мл

Действие: Иновативната формула с екстракт от 
корен на репей в чисто растително масло укрепва 
структурата на косъма, подхранва космените 
фоликули, стимулира растежа, намалява себореята. 
Също така има противовъзпалително действие и 
се бори с пърхота. Екстрактът от червени люти 
чушки стимулира микроциркулацията на скалпа и 

Начин на употреба: Капки от затоплено масло се втриват в кожата на 
главата и се оставят да подействат за 20-30 минути. Може да се използва 
1-2 пъти седмично. Не съдържа парабени.

Стара цена: 

650
лв

улеснява проникването на активните съставки на етеричното масло към 
корените на косата. Косъмът става по-плътен, а косата по-гъста, по-силна, 
по-лъскава и пълна с живот.

 ТОП съставка

Екстракт 
от репей

АТРАКТИВНА 
комбинация  -30% 

за комплекта+

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

8610620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 86106240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%
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Омекотяващ 
душ гел гел с 

пъпеш и лимон  

Енергизиращ душ 
гел с мандарина и 

авапухи

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

550
лв

ПРОМО цена:

8410_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Стара цена: 

690
лв

Стягащ душ 
гел с личи и 

малина

4 6 75

Хидратиращ душ 
гел с маракуя 

и магнолия

Ексфолиант за тяло с арганово 
масло  и смокиня 300 мл

1135
лв

ПРОМО цена:

8632240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

755
лв

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

Стара цена: 

1890
лв

Крем-масло за тяло 
с  маслина и карите - 250 мл 
За тяло - подходящ за всеки тип кожа. За 
подхранване, омекотяване и хидратиране 
на кожата. Забавя процесите на стареене и 
отпускане на кожата. Особено подходящо 
за зоната на деколтето и раменете. 
Екзотичното масло от шеа омекотява, 
овлажнява, подхранва и регенерира 
кожата, като същевременно действа като 
естествен UV филтър. 
Активни съставки: масло от маслина, 
масло от карите (шеа), урея.

1115
лв

ПРОМО цена:

5131230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

Балсам за втвърдена 
кожа 500 мл           

Специално предназначен за груби пети, 
мазоли по краката, втвърдени кожни 
участъци по стъпалата, лактите и коленете. 
Редуцира втвърдената кожа нежно и 
ефективно, като съчетава хидратиращото 
действие на уреята с антисептичното, 
антибактериалното, антивирусното и 
антигъбичното действие на чаеното дърво.

780
лв

ПРОМО цена:

5131140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

Стара цена: 

1300
лв

Билкови кремове за ръце и нокти - 100 мл

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

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

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

1 2 3

4 5 6

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

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

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

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

360
лв

ПРОМО цена:

8651_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

090
лв

Стара цена: 

450
лв
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Интимен гел 
с алое вера - 200 мл

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

с алое вера - 200 мл 990
лв

ПРОМО цена:

9200540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

1650
лв

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

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

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

6 7
8640_30код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1350
лв 945

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

405
лв

За 1 брой 
-30%

Ежедневни дамски 
превръзки   

SHUYA 30 броя

Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те 
съдържат Патентована лентa с анионен чип с активен кислород и 
инфрачервено излъчване, които са с благоприятно въздействие. 
Имат антибактериален, противовъзпалителен, подобряващ 
кръвообращението ефект и висока степен на абсорбиране.  Дневни дамски превръзки

SHUYA 10 броя 
Нощни дамски превръзки   
SHUYA 10 брояSHUYA 10 броя SHUYA 10 броя

1

SHUYA 10 брояSHUYA 10 броя

2

 ТОП продукти

Хигиена 
и грижа 

за цялото тяло! 

790
лв

ПРОМО цена:

3090_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

3090_40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

595
лв

ПРОМО цена:

950
лв

ПРОМО цена:

3090320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

1190
лв

3090340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

715
лв

ПРОМО цена:
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690
лв

ПРОМО цена:

90200002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

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

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

Стара цена: 

1380
лв

броя 
на цената 

на един2 

1270
лв

ПРОМО цена:

24501код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

24502код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

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

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

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

Стара цена: 

1590
лв

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

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

735
лв

ПРОМО цена:

9202430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

1050
лв

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

Четка за зъби 
Nano Silver - 2 броя

Четка за зъби 
Nano Silver - 2 броя

Ефекти от нано среброто: 
мощно антибактериално действие, 

детоксикира, регенерира клетките и 
повишава имунитета.

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

подпомага при невралгия.

Четка за зъби 
Nano Gold - 2 броя

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

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

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

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

0 1

Стара цена: 

1780
лв

9012_002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

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

подпомага при невралгия.

Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално действие, 

Четка за зъби 
Nano Gold - 2 броя

Четка за зъби 
Nano Silver - 2 броя

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

детоксикира, регенерира клетките и 
повишава имунитета.

1245
лв

ПРОМО цена:
9012_230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

535
лв

1045
лв

ПРОМО цена:

9205230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

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

Алое вера 
Део Стик 50 мл

Не оставя петна по дрехите!

Стара цена: 

1490
лв

 ТОП продукти

Хигиена и свежест! 
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Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men and Women - 50 ml

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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

само при ПРАВО (стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

2390
лв

ПРОМО цена:

 79_ _ _5020код1 дамски:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

2990
лв

UB Parfums 50 мл.

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

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

      

мъжки аромат

 796 _ _20код1 мъжки:

 79_ _ _5040код2 дамски:

 796 _ _40код2 мъжки:дамски аромат

Гел за чисти ръце 
80 мл 420

лв

ПРОМО цена:

2002920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

105
лв

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

Максимална дезинфекция и защита!Стара цена: 

525
лв

3985
лв

ПРОМО цена:

2002630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1705
лв

Стара цена: 

5690
лв

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

Повече от 10 000 л 
сребърна вода 
с питейна концентрация

Dr.Silver MINI

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 мие-
не на съдове. Прибор от ново поколение, 
с помощта на който успешно се решават 
проблемите с твърдата вода и се повишава 
качеството на пране и миене на съдове.  

Стара цена: 

2590
лв

тотална дезинфекция в перални и съдомиялни 
Magnolia Silver гарантира:

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

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

Уникалната сила на сребърните йони: 

 ТОП съставка
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21 см

1270
лв

ПРОМО цена:

2611020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лвкод 

Наколенка от мериносова вълна 
със сребро и магнити - 1 брой 
Наколенките са изработени от чиста 
мериносова вълна с магнитна лента и сребърни 
нишки. Прекрасно средство за облекчаване и 
премахване на болка в коляното или лакътя. 

Стара цена: 

1590
лв

НОВА
по-добра

цена 

7190
лв

ПРОМО цена:

2610920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1800
лв

Елек от мериносова 
вълна със сребро и 
магнити

Произведен от висококачествена мериносова 
вълна и е предназначен да осигури идеална 
защита на гърба и шията, както и за облек-
чаване на хронични болки в тези зони. Доба-
вените магнитни ленти са разположени 
успоредно на гръбначния стълб и осигуряват 
благоприятен ефект, премахват умората и 
подобряват кръвообращението в областта на 
гърба. Той е идеално допълнение към зимни 
дрехи за хора с постоянно чувство на студ. 

магнити
Стара цена: 

8990
лв

НОВА
по-добра

цена 

1315
лв

ПРОМО цена:

2090540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

875
лв

Турмалинова превръзка 
за очи
Турмалинова превръзка 
за очи

Стара цена: 

2190
лв

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

 ТОП продукти

За комфорт и 
здраве на цялото 

семейство! 

3030
лв

ПРОМО цена:

2610320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Калъфка за 
възглавница от 
мериносова вълна 
и памук - 40 х 78 см За бързо възстановяване при болка 

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

Елек от мериносова 
вълна със сребро и 

мериносова вълна 
и памук - 40 х 78 см

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

Стара цена: 

3790
лв

Лице: 100% мериносова вълна; 
Гръб: 100% памук.

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

15990
лв

ПРОМО цена:

2610220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4000
лв

Стара цена: 

19990
лв

Одеяло от 
мериносова вълна 
и памук140*200 см

НОВА
по-добра

цена 

НОВА
по-добра

цена 
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4745
лв

ПРОМО цена:

2090650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4745
лв

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

Ортопедичен турмалинов 
колан 2 в 1 - 130 см

Стара цена: 

9490
лв



 

• Тонизира и релаксира.
• Премахва напрежението и болката в 
областта на гърба, раменете и кръстта.
• Подобрява кръвообращението.
• Подходящ за употреба вкъщи, офиса, на 
вилата или докато шофираш.

Масажор за гръб Jocca + ПОДАРЪК

8400
лв

ПРОМО цена:

2050209код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

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

Подарък на стойност 5.90 лв.

ПОДАРЪК 
Гел с екстракт от 

див конски кестен 
с розмарин и 

арника - 30 мл

Размери: 55x50 см.

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

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

Стара цена: 

10500
лв

8940
лв

ПРОМО цена:

2001440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Универсален 
ултразвуков 
активатор
“VOLCANO EXPERT - M” Предназначен за обработка на: вода, водни разтвори, течни хранителни продукти (мляко 

и плодови сокове) с цел дезинфекция и удължаване срока на съхранение. Алкохолни 
напитки с цел подобряване на вкусовите качества, удължаване на срока на съхранение и 
намаляване на вредни примеси. 

Стара цена: 

14900
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 506

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_150650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19 см
Стара цена: 

10990
лв109

0
- 21 см1

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 450

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

101450230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101450250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19  см
Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19  см 7695
лв

ПРОМО цена:

101444230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101444250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 509

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

11150930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11150950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

21 см
109
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Антиалергенна UV прахосмукачка Volcano 

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

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

Научно сертифицирана 
UV почистваща технология 
с 99% доказана 
ефективност! 

8400
лв

ПРОМО цена:

2040020 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Елиминира опасните прахови акари, 
бактерии и вируси чрез специална 

ултравиолетова светлина. 

Мощност: 300 W

Стара цена: 

10500
лв

1200
лв

ПРОМО цена:

2510920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

2510940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:

Професионална кърпа за 
прозорци и автомобили 
60 х 40 см
Уникално тънкото влакно и специалния 
патентован метод на сплитане правят тази 
кърпа незаменим помощник. Изключително 
ефикасна за почистване и полиране на 
стъклени и метални повърхности: прозорци, 
огледала, атомобили, витрини, маси, шкафове, 
кранове, батерии, кристални и стъклени 
сервизи и др.

60 х 40 см
Уникално тънкото влакно и специалния 
патентован метод на сплитане правят тази 
кърпа незаменим помощник. Изключително 
ефикасна за почистване и полиране на 

Стара цена: 

1500
лв

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

1185
лв

ПРОМО цена:

2512230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

Стара цена: 

1695
лв

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

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

Комплект 
универсални гъбки 
за дома - 5 броя 1110

лв

ПРОМО цена:

2510720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Стара цена: 

1390
лв

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

835
лв

ПРОМО цена:

2030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

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

Универсален 
почистващ камък 
BIONUR 300 g 

Стара цена: 

1190
лв

Eкологичен препарат за съдове BIONUR 
със сапунено орехче 500 мл 

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

765
лв

ПРОМО цена:

2031230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

Течен перилен препарат 
за блестящо бяло пране 
BIONUR - 1500 мл

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

Стара цена: 

1350
лв

945
лв

ПРОМО цена:

2031630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

Отстранява посивяването и връща първо-
началния бял цвят на прането. Може да се 
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1 2 3 4

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

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

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

1 2

3 4

1800
лв

ПРОМО цена:

2323_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв 1800

лв

ПРОМО цена:

2324_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

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) 

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

Ново поколение филтриращи елементи, които не само 
пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий.1030

лв

ПРОМО цена:

2300220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

Стара цена: 

1290
лв

1280
лв

ПРОМО цена:

2300420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

Стара цена: 

1600
лв

7450
лв

ПРОМО цена:

2006050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7450
лв

Активатор за жива 
и мъртва вода
VODOLEK

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

Стара цена: 

14900
лв

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

1950
лв

ПРОМО цена:

2043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1300
лв

Стара цена: 

3250
лв2935

лв

ПРОМО цена:

2080540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Wellos Абсорбатор на 
неприятни миризми 
Ананас

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

Стара цена: 

4890
лв

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

1800
ПРОМО цена:БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
Стара цена: 

22

 ТОП продукти

За чиста 
околна 
среда!
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Zone
Хранителният режим 40-30-30 се оповава най-вече на баланса между 
въглехидрати и протеини. 

Балансиран Хранителен режим 
40-30-30

355
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

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

Стара цена: 

395
лв

кокос96

какао95

кокос96

мента87

шам фъстък88 2690
лв

ПРОМО цена:

3095110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Ostrovit Whey протеин 
ванилия, 700 г

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

Стара цена: 

2990
лв

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

1610
лв

ПРОМО цена:

3059710код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

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

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

Стара цена: 

1790
лв

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

990
лв

ПРОМО цена:

3101410код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

110
лв

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

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

Стара цена: 

1100
лв

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

30

1615
лв

ПРОМО цена:

3100_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

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

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

Стара цена: 

1795
лв

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

зърнени 
и млечен 
шоколад

7

ванилия
9

1345
лв

ПРОМО цена:

3100_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

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

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

Стара цена: 

1495
лв

черен 
шоколад с 
портокалови 
корички

3

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

Тихото възпаление може да се потуши при постигане на хормонален баланс. 
Това няма как да се случи само и единствено чрез правилното, балансирано 
хранене. Тялото ни трябва да бъде снабдено също и с достатъчно количество 
Омега 3, както и с Полифеноли.



   

Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части 

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

Цвят на металния корпус - малиновоЦвят на металния корпус - малиново

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

Превърнете храната в енергия и здраве!

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

ТОП ЦЕНА
на комплект от 
12 части!

Стара цена: 

21990
лв

15395
лв

ПРОМО цена:

2020030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6595
лв

2020050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

10995
лв

ПРОМО цена:

1880
лв

ПРОМО цена:

3091020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

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

Кокосово масло 
900 г

Предотвратява сърдечно-съдови 
заболявания и високо кръвно налягане.

Стара цена: 

2350
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

3091220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Гладко 
фъстъчено 
масло - 500 г

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

Стара цена: 

1550
лв

31

4490
лв

ПРОМО цена:

3058310код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Редукта плюс – 
зеленчукова супа, 
540 г

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

Стара цена: 

4990
лв

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

   

1795
лв

ПРОМО цена:

3101510код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

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

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

Стара цена: 

1995
лв

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

 ТОП продукт

За здравословно 
и бързо 

приготвяне!



За контакти:
GM 12/20

www.green-master.eu
Възможни са печатни грешки!
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Легендарно качество от ГЕРМАНИЯ

Отново промоция на 
едни от най-новите 

предложения от 
 ТОП продукти

3990
лв

ПРОМО цена:

2258220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1000
лв

Стара цена: 

4990
лв

Дъски от закалено стъкло - 2 броя, 40 х 30 см и 20 х 30 см

Мултифункционални дъски - за рязане, за 
приготвяне, за сервиране, като увеселителен съд или 
като допълнителен плот на плота или на масата.

Стъклените дъски за рязане STONELINE® са устойчиви на чупене и на топлина. Те  са идеални за 
рязане на месо или зеленчуци. Благодарение на своята топлоустойчивост те могат да се използват като 
подложки за горещи тенджери или тигани.

Всяка стъклена дъска е снабдена с:
- 4 пластмасови противоплъзгащи крачета от долната страна. 
- покритие, което предпазва стъклото от надраскване.
- заоблени ъгли, които предпазват този, който ги използва. 

Миризма неутрална: миризмите не 
се задържат върху повърхността им.
Лесно се почистват благодарение на 
гладката си повърхност.

 НОВО 

Месото или рибата, можете 
да запържите „на сух” 
тиган. А за приготвянето 
на голямо количество 
зеленчуци, няма да Ви 
трябва много мазнина. Това 
ще Ви позволи да запазите 
вкуса и полезните съставки 
на продуктите и в същото 
време да се избавите от 
излишните калории. Не 
съдържа PFOA. 

Тиган (Ø 24 см)  

7350
лв

ПРОМО цена:

2256020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1840
лв

Стара цена: 

9190
лв

h: 4.4 см, v: 1.5 л, w: 1.9 кг

Тиган за готвене Imagination PLUS 
(Ø 28 см) с 2 делими дръжки и стъклен капак

Притежава допълнителни функции  и предимства за безопасност.

12790
лв

ПРОМО цена:

2256320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3200
лв

Стара цена: 

15990
лв

 НОВО 

2256320код 1:
Стара цена: 

15990
лв

Комплектът включва: 1 тиган за 
задушаване, Ø 28 см h: 6.5 см, v: 3.0 л
1 стъклен капак, Ø 28 см
1 дълга подвижна дръжка
1 къса подвижна дръжка

Безопасна дръжка с 3 стъпки - тази функция осигурява стабилното фиксиране на 
съдовете за готвене и гарантира уникална безопасност за децата.
Подвижни - делими дръжки за по-голяма гъвкавост.
Функция шепот: стъклен капак със силиконов ринг. Осигурява спестяване енергия и 
липса на шумолене по време на готвенето. 
Материал - ръчно изработеният отлят алуминий гарантира първокласното качество. 
Изключително дебелата индукционна основа (5.0 мм) гарантира оптимално съхранение 
на топлина и осигурява енергийно ефективно готвене.
Покритие - с незалепващото покритие STONELINE® можете да приготвяте ястията си със 
или без мазнина и лесно да ги отстранявате от съдовете за готвене.

Комплект кухненски съдове от 4 части

Това е един малък, но 
много функционален 
комплект, за да си 
приготви всяко малко 
семейство пълноценен 
обяд или вечеря - ястия 
с превъзходен вкус и 
аромат. Благодарение 
на тези съдове Вие ще 
съхраните полезните 
витамини и минерали 
на продуктите. 
Не съдържат PFOA. 

Комплектът включва: 
1 тенджера, Ø 20 см, h: 9.5 см, v: 2.6 л
1 тиган, Ø 20 см, h: 4.1 см, v: 0.95 л
1 стъклен капак, Ø 20 см
1 тиган, Ø 28 см, h: 4.7 см, v: 2.3 л

23190
лв

ПРОМО цена:

2257120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5800
лв

Стара цена: 

28990
лв

Кухненски аксесоари - 9 части

 НОВО 

Тези аксесоари са лесни за използване, 
имат удобни ергономични дръжки, 
които не се плъзгат в ръцете. Няма 
повече петна от сос върху работния 
ви плот, благодарение на малкото 
полезно краче на дръжката, за да се 
избегне директен контакт с плота.

5590
лв

ПРОМО цена:

2258120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1400
лв

Стара цена: 

6990
лв

Предназначени за готвене и сервиране 
на храни (супи, месо, кюфтета, спаге-
ти, салата, десерти и т.н.). Когато 
ги използвате, няма да повредят/
надраскат повърхността на Вашия съд. 

Произведени са от висококачествена 
хранителна пластмаса. Материалът не 
абсорбира миризми и може лесно да 
се почисти.

Комплектът съдържа: 
1 черпак за супа, 32 см х 9.8 см
1 шпатула за риба, 33 см х 8 см
1 лъжица за сервиране с 8 отвора, 32 см х 6.5 см
1 лъжица за сервиране на спагети, 31.5 см х 6.3 см
1 лъжица за сервиране, 32 см х 6.5 см
1 шпатула, 32 см х 3.5 см
1 шпатула за сервиране на торти и сладкиши, 
34 см х 11.5 см
1 бъркалка, 30.5 см х 6 см
1 лъжица за сервиране на сос, 27.5 см х 7.5 см

 НОВО 

 НОВО 


