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

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

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

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

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

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

Промоционална 
кампания 

ЕСЕННИ 
ПЪТЕКИ!

09.11.-06.12.2019            
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Dr. Nature Ултра Омега 3 - 90 капсули х 1000 мг
2390

лв

ПРОМО цена:

3008220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3008240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

Боров прашец 
120 таблетки

Всяка таблетка съдържа боров прашец с разрушена клетъчна мембрана (Pinus massoniana Lamb) - 500 mg.
Dr.Nature предлага висококачествен боров прашец с доказан произход и максимална биологична 
активност, гарантирана от структурата на разрушена клетъчна мембрана. Дългогодишни 
изледвания доказват, че приемът на боров прашец:

3190
лв

ПРОМО цена:

3007320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

800
лв

3007340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2395
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

3990
лв

 ТОП продукт

Уникалната сила на природата в един продукт!

• Повишава имунитета и подпомага възстановяването при изтощен и често боледуващ организъм.
• Противодейства на различни възпаления в организма;
• Неутрализира свободни радикали от различен произход – мощен антиоксидант;
• Подпомага при заболявания на дихателната система и възпаления на дихателните пътища;
• Регулира липидната обмяна, нормализира стойностите на холестерола и триглицеридите;
• Подкрепя функциите на сърцето, подпомага сърдечно-съдовата система, регулира артериалното налягане;
• Нормализира кръвоснабдяването, тонизира кръвоносните съдове
• Защитава и подпомага възстановяването на черния дроб, нормализира отделянето на жлъчни сокове;
• Подобрява храносмилането, подпомага при възпалителни и хронични заболявания на стомаха и червата 
(гастрити, колити, язви, запек);
• Подпомага при заболявания на простатата – простатит, хиперплазия, аденома и при сексуални смущения;
• Балансира обмяната и подпомага при ендокринни заболявания;
• Забавя процесите на стареене на клетъчно ниво;
• Премахва умората, възстановява жизнеността и тонуса на тялото. 

Боровият прашец е уникален природен продукт с изключително богат и 
висококонцентриран състав. Съдържа повече от 260 ценни биологично активни 
вещества в идеални пропорции, които въздействат върху организма синергично, като 
по този начин балансират и регулират различни процеси, органи и системи в него.

Стара цена: 

2990
лв

 НОВО 

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

Основното действие на рибеното масло се определя от две дълговерижни омега-3 мастни киселини: EPA – 
eйкозапентаенова и DHA – докозахексаенова, които са незаменими за човешкия организъм. EPA главно подкрепя 
сърдечно-съдовата система, имунитета, кръвообращението, ставите, противодейства на възпаленията в организма, 
а DHA подкрепя когнитивните функции (памет, концентрация и др), мозъчната дейност и състоянието на нервната 
система. При най-добрите продукти, в резултат на молекулярна дестилация се получава концентриране до общо 
съдържание на EPA+DHA около и над 50%, което се приема за „изключително висок стандарт“. Рибеното масло 
Dr.Nature Ултра Омега 3 90х1000 e получено при молекулярна дестилация,  в резултат на което концентрацията на 
EPA e 35,69%, а на DHA 24.82%, което прави 605 милиграма EPA+DHA във всяка капсула от 1000 мг. Това превръща 
продукта Ултра Омега 3 90х1000 в eстествен избор за всеки, който цени истинското качество и добрите резултати. 

Ползите от прием на омега-3 мастни киселини са медицински доказани и се препоръчва 
в разнообразни случаи:
• При проблеми със сърдечно-съдовата система;
• За регулиране на липидния баланс и нивата на холестерола и триглицеридите;
• При проблеми с артериалното налягане;
• Противодейства на различни възпаления в организма;
• Подпомага при ставни заболявания;
• Подобрява мозъчните функции;
• Подкрепя организма при депресии и безпокойство;
• Подпомага зрението;
• Подобрява съня;
• Подобрява състоянието на кожата и косата;
• Подкрепя имунитета.

 ТОП продукт



 

3042150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2445
лв

ПРОМО цена:

Основите на здравето!
 

1290
лв

ПРОМО цена:

3026340код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

860
лв

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

Витамин В комплекс
30 капсули

Стара цена: 

2150
лв

 

2280
лв

ПРОМО цена:

3093420код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

570
лв

Витамин С от шипки 
60 таблетки

Стара цена: 

2850
лв

Гарантира максимален ефект, изключителна биологична 
активност и подкрепа за организма. Действа като 
мощен антиоксидант, защитава клетките от оксидативен 
стрес, активира имунитета като повишава образуването 
на борещите се с инфекциите бели кръвни клетки и 
интерферон. Витамин С се препоръчва при простудни и 
вирусни заболявания и за общо укрепване на организма. 
Подобрява състоянието на кожата, косата, кръвоносните 
съдове, ставите, мускулите, костите.

Всяка таблетка съдържа: екстракт от шипка –           
1000 mg (стандартизиран до 70%/700mg витамин С). 

 

3775
лв

ПРОМО цена:

3052340код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Желязо + Витамин С 
180 капсули

Стара цена: 

6290
лв

 

1350
лв

ПРОМО цена:

30731002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1350
лв

Vitar препоръчва при: 
настинки и грип; тежки физически и психи-
чески натоварвания; бедно на витамини 
хранене; алергии; при вирусни и бактериални 
инфекции. 
Специална формула с удължено освобожда-
ване на активната субстанция в продължение 
на 12 часа. Всяка капсула съдържа 500 мг 
витамин С, получен по специална технология 
на кристална гранулация. Резултатът е гранули 
с различни размери, които се освобождават 
постепенно в продължение на целия ден.

Витамин C 
с  удължено освобождаване 
30 капсули - 2 броя

Стара цена: 

2700
лв

броя 
на цената 

на един2 

3425
лв

ПРОМО цена:

3042130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1465
лв

Витамин C + Цинк 
с удължено освобождаване
180 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4890
лв

 

3185
лв

ПРОМО цена:

3041030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1365
лв

3041050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2275
лв

ПРОМО цена:

Калций + Магнезий 
400 таблетки

мускулни крампи (спазми); болезненост на 
ставите, чупливост на ноктите; остеопороза; 
екземи; сърцебиене, сърдечно-съдови забо-
лявания; безсъние, нервност и избухливост; 
нарушено храносмилане и киселини.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4550
лв

 

1720
лв

ПРОМО цена:

3093220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Магнезий, Цинк и 
Витамин В6 (MgZB) 
90 таблетки

умора, отпадналост; мускулни крампи и 
схващания; физически и психически нато-
варвания; проблеми с нервната система; 
нарушен сън, проблеми с кожата, костите, 
косата; подкрепя функциите на сърдечно-
съдовата и имунната системи.

OstroVit препоръчва при: Стара цена: 

2150
лв

Съдържа високоактивни форми на магнезий и цинк: 
магнезиев цитрат, магнезиев лактат, цинков лактат и вит 
В6 с изключително биологична активност за подкрепа на 
енергийния метаболизъм, мускулите, електролитния баланс, 
нервната система, здравината на кости, коса, нокти. 3

Витамин С със 100% натурален произход от шипки. 



 

30070002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2590
лв

ПРОМО цена:

 

950
лв

ПРОМО цена:

3011620код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

240
лв

3011650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

595
лв

ПРОМО цена:

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:
понижен имунитет;
често разболяване;
настинки, грип;
физическа и психическа умора;
за укрепване и подсилване на организма. 

Златно чудо N1
50 мл капки

 

За силна 
имунна 
система!Стара цена: 

1190
лв

За имунитет, енергия и памет! 

 

1725
лв

ПРОМО цена:

3027550код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1725
лв

Пчелно млечице плюс 
10 флакона х 15 мл 

срив в имунната система; психически и физически натоварвания; умора, 
отпадналост, понижени енергийни функции; нарушения в обмяната на 
веществата; вирусни и бактериални заболявания.

Стара цена: 

3450
лв

Equilibra препоръчва при: 

Eнергия за деца и възрастни. 
Усилена формула с бърз ефект. 
Съдържа пчелно млечице, 
пчелен мед, витамини В5 и В6. 

3625
лв

ПРОМО цена:

30070230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1555
лв

Коластра 35 
30 капсули - 2 броя

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

35% имуноглобулин G(lgG)
Стара цена: 

5180
лв

 

1990
лв

ПРОМО цена:

30750002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

Кладница с облепиха 
и ехинацея 
30 капсули - 2 броя

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: 

3980
лв

броя 
на цената 

на един2 

1815
лв

ПРОМО цена:

3060130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

3060150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

Ашваганда 
40 капсули

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

Стара цена: 

2590
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: 

4

Стара цена: 

5750
лв

Здраве от дървото на живота!

Билков сироп 
БРОНХО - 200 мл

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

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

835
лв

ПРОМО цена:

3072630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Стара цена: 

1190
лв
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3072020код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

800
лв 640

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 брой 
-20% 30720230код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1120

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

480
лв

За 2 броя 
-30%

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!

 

1650
лв

ПРОМО цена:

3025940код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1100
лв

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

Мултивитамини 
и минерали
40 таблетки

Стара цена: 

2750
лв

Equilibra препоръчва при:

 

875
лв

ПРОМО цена:

3071730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

375
лв

понижен имунитет; обща умора и отпадналост;
загуба на енергия; витаминен дефицит; възста-
новяване след заболяване; при физически и 
умствени натоварвания. 
Комплексна формула с 23 витамина и 
минерала, съобразени с потребностите на 
организма. Възстановява витаминния и 
минерален баланс, стимулира активността на 
имунната система, тонизира организма.

Мулти Форте 
20 разтворими 
таблетки

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1250
лв

Специална мултивитаминна формула за 
здраве, енергия и имунитет!

 

1395
лв

ПРОМО цена:

3006430код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3006450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

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

Омега 3 
рибено масло 1000
90 капсули

Стара цена: 

1990
лв

 

5195
лв

ПРОМО цена:

3049350код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5195
лв

Крил ойл
90 капсули

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

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

10390
лв

 

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

3080
лв

ПРОМО цена:

3092620код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

770
лв

OstroVit препоръчва при: 

Астаксантинът е част от групата на каротеноидите и се получава от някои видове 
водорасли, скариди, крил и др. Именно астаксантинът придава розовия цвят на 
скаридите. Антиоксидантната му активност е изключително висока – днес се смята 
за един от най-мощните антиоксиданти, познати на човека, като наред с това е един 
от малкото, способни да достигнат до всяка човешка клетка, в това число успешно 
преминава през кръвно-мозъчната бариера, недостъпна за голяма част от другите 
антиоксиданти и активни вещества. Благодарение на това, приемът на астаксантин 
предоставя изключителна защита и подкрепа на мозъка, очите, нервната система. 
Наред с това оказва мощно противовъзпалително действие, забавя процесите на 
стареене на клетъчно ниво, подкрепя имунитета, намалява нивата на холестерола, 
стабилизира сърдечно-съдовата система и кръвното налягане, подпомага функциите 
на стомаха.

Астаксантин - 90 капсули Стара цена: 

3850
лв

Всяка капсула съдържа: 
натурално астаксантиново масло(5%) - 
12mg, витамин Е - 8.20 mg α – TE.  
Употреба: 1 капсула дневно. 

за защита от разрушителното действие на 
свободните радикали; 
натоварване и преумора на очите; 
намалено зрение и зрителна острота; 
предпазва от катаракта и макулна дегенерация; 
възстановяване след операции. 
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3030520код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30305240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40% 3030920код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30309240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

3031320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30313240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40% 3031420код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30314240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

3030720код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

4490
лв 3590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

900
лв

За 1 брой 
-20% 30307240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

8980
лв 5390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3590
лв

За 2 броя 
-40%

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

Камфорова гъба - 60 капсули

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

Копринус - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
диабет I и II тип; атеросклероза и проблем 
с оросяването; лошо храносмилане и 
нарушена микрофлора; хемороиди, 
възпаления; инфаркт и проблеми на 
кръвоносните съдове и сърдечния ритъм; 
алкохолизъм и подагра.

Кардио комплекс - 60 капсули 
Dr.Nature препоръчва при: 
високо кръвно налягане; исхемична 
болест на сърцето, ритъмни нарушения; 
профилактика на инфаркт, хеморагичен 
инсулт и атеросклероза; предотвратява 
образуването на тромби; подобрява 
състоянието на кръвоносните съдове и 
поддържа нормалното ниво на холестерол 
в кръвта.

Брейн комплекс - 60 капсули 

Dr.Nature препоръчва при: 
лошо кръвооросяване на мозъка; загуба 
на памет; старческа деменция; болест 
на Алцхаймер, мултиплена склероза; 
дезориентация, безсъние, разсеяност; 
мигрена; нервно напрежение. 
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Камфорова гъба - 60 капсули

Копринус - 60 капсули

5515
лв

ПРОМО цена:

3043340код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3675
лв

Спирулина Актив 3 
360 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
възстановяване от тежки заболя-
вания; анемия; оксидативен стрес; 
артритни болки; хипогликемия; 
атеросклероза, коронарни заболява-
ния; предменструален синдром 
(ПМС); екземи; детоксикация и 
здравословно отслабване; регули-
ране нивата на холестерола, кръв-
ното налягане и кръвната захар; 
стимулира полезната микрофлора 
в червата; при тежки натоварвания. 

Стара цена: 

9190
лв

3895
лв

ПРОМО цена:

3081140код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2595
лв

Dr. Nature препоръчва за подпомагане 
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 
главоболие; депресия;  болести на простатата;  
изгаряния.

Dr.Nature 
Нони сок от Таити  
946 мл

Стара цена: 

6490
лв

 

3590
лв

ПРОМО цена:

3080020код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

900
лв

3080040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2695
лв

ПРОМО цена:

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

 

1675
лв

ПРОМО цена:

3006830код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

715
лв
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Стара цена: 

4490
лв

Алое вера
гел 946 мл

 

1050
лв

ПРОМО цена:

30369002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1050
лв

Погодин - 6 таблетки
2 броя

Pharm LAB препоръчва при: 
физически и психически натоварвания; хро-
нична умора; отпадналост; възстановяване 
след боледуване; вялост, липса на 
концентрация. 
Съдържа:
корени на сибирски жен-шен, маточина, 
златен корен, корени на джинджифил, зе-
лени върхове на овес, кафе.

Стара цена: 

2100
лв

броя 
на цената 

на един2 

 

2390
лв

ПРОМО цена:

3091820код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Сибирски женшен 
(Елеутерокок)
 90 таблетки

OstroVit препоръчва при: 
стрес, физическо и психическо натоварване 
на организма;  хронична умора; понижен 
имунитет; хронични заболявания; грип, 
простуда; възстановяване след заболявания; 
понижени жизнени функции; полова слабост; 
намалена памет и концентрация; вредни и 
тежки условия на труд.

Стара цена: 

2990
лв

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

Dr.Nature 
Коензим Q10 
30 капсули 

Dr.Nature препоръчва при: Стара цена: 

2390
лв

1795
лв

ПРОМО цена:

10300140код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Фитнес кафе 
Антиоксидант 
мляно кафе 250 г 

Кафе за здравословно отслабване. Патентована 
формула с много билки и подправки. Без 
изкуствени добавки, без оцветяване, без 
изкуствени подсладители и консерванти, без 
добавени овкусители, без добавена захар, 
без ГМО. Перфектен продукт за всеки, който 
активно се грижи за тялото и духа си. Изгаря 
мазнините и моделира фигурата. Дава повече 
енергия на тялото и подобрява метаболизма.

Стара цена: 

2990
лв

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

Наричат спирулината „супер храна” или „храната на бъде-
щето” заради удивителната и способност да синтезира 
висококачествена, концентрирана храна по-ефикасно от 
всяко друго водорасло. В нея се съдържат такива високи 
концентрации от хранителни вещества, които не се откриват 
при нито един вид зърнени култури, билки или други растения, 
а именно: от 61 до 71% чист протеин, с перфектен баланс на 
всички аминокиселини; различни витамини, минерали и 
каротеноиди (вид антиоксиданти, които предпазват клетките+ 
от увреждане), бета каротин, нетоксично желязо, витамини 
Е и В12, хлорофил, калций, селен, магнезий, цинк, мед, хром, 
ензими и есенциални мастни киселини.

гел от сърцевината на листата на Aloe Vera 
Barbadensis - 98%

Над 3 пъти повече антиоксиданти от 
зеления чай!



 

30104002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2590
лв

ПРОМО цена:

 

2790
лв

ПРОМО цена:

3042240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Витамини за деца 
240 таблетки

чести инфекции и настинки; за деца във 
фаза на развитие за изграждане на здрава 
имунна система; при непълноценно и бедно 
на витамини и минерали хранене; за добър 
имунитет и издръжливост; за добра памет и 
концентрация.
Съдържа прах от ацерола, портокал, моркови
и комплекс от витамини и минерали, специално
подбрани за детския организъм.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4650
лв

3625
лв

ПРОМО цена:

30104230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1555
лв

ЦБ За детето
250 мл - 2 броя

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

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

5180
лв

 

3790
лв

ПРОМО цена:

30258002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3790
лв

Соеви изофлавони
40 капсули - 2 броя

Equilibra препоръчва при: 
по време и след менопауза;
хормонален дисбаланс на 
женския организъм;
остеопороза;
горещи вълни;
нарушен сън, 
раздразнителност;
повишен холестерол;
понижена костна плътност.

Стара цена: 

7580
лв

 

2545
лв

ПРОМО цена:

30356220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

635
лв

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

Вечерна роза 
30 таблетки - 2 броя

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

3180
лв

 

1190
лв

ПРОМО цена:

30709240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

790
лв

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

Еректор - 15 капсули 
2 броя

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1980
лв

 

2155
лв

ПРОМО цена:

3021240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Equilibra препоръчва при: 

Топ простата 
40 капсули

доброкачествена хиперплазия (уголемяване) 
на простатната жлеза; простатит, аденома; 
често, затруднено и непълно уриниране; 
възпалителни процеси в уринарния тракт; 
нарушени сексуални функции.
Съдържа: масло от тиквено семе, сао-
палмето, червена боровинка, витамин Е, цинк.

Стара цена: 

3590
лв
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4895
лв

ПРОМО цена:

3080730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2095
лв

Нони комплекс 
за мъже - 946 мл

Стара цена: 

6990
лв

Съдържа сок от нони, епимедиум, жен-шен, тонгкат 
али, мака, рацемоза, аспарагус, сау палмето, ликопен, 
цинк, витамин С, витамин D3.
Уникална течна формула, богата на естествени 
компоненти, които подкрепят специфичните нужди, 
баланса и здравето на мъжа, особено при напредване 
на възрастта. 
Подкрепя имунитета, поддържа и възстановява 
сексуалната активност, подпомага при простатит, 
хиперплазия на простатата, аденома, често и 
затруднено уриниране, възпалителни заболявания.

Супер формула за мъжкия организъм!

1 таблетка дневно!



 

Есенна 
хармония!
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595
лв

ПРОМО цена:

3036730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

255
лв

Амарин 
30 таблетки

Стара цена: 

850
лв

 

1785
лв

ПРОМО цена:

3025230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

765
лв

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

МЕЛАТОНИН 
и гРИФОНИЯ 
60 таблетки

Стара цена: 

2550
лв

За добър сън и борба със стреса!

 

1790
лв

ПРОМО цена:

30351240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1190
лв

Модус спокоен ден 
30 таблетки - 2 броя

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

Pharm LAB препоръчва 

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

Стара цена: 

2980
лв

 

1745
лв

ПРОМО цена:

3061530код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Неврокеър 
(Nervocare)
40 капсули

нервност; тревожност и безпокойство; 
раздразнителност; стрес; психическа и 
умствена умора; нарушен и непълноценен 
сън; нарушена концентрация. Релаксирайки 
нервната система, предпазва от заболявания 
на сърдечно-съдовата, храносмилателната 
системи и кожата. 

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2490
лв

Pharm LAB препоръчва при: 
дискомфорт и неразположение при 
пътуване.
Всяка таблетка съдържа: 
сух екстракт от джинджифил - 75 mg, 
витамин В6 - 0,5 mg.

5550
лв

ПРОМО цена:

3040440код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

гинко Билоба 
240 капсули

Стара цена: 

9250
лв

„Най-доброто гинко“
гарантирано качество на високоефективен 
стандартизиран екстракт от Sanct Bernhard!

отслабване на паметта; старческа деменция; 
нарушено оросяване и кръвоснабдяване на 
крайниците; намалено внимание; болест 
на Алцхаймер; шум в ушите; световъртеж, 
главоболие; сърдечна аритмия; глаукома; 
периферни съдови смущения; нервно 
изтощение, стрес. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3045
лв

ПРОМО цена:

3041350код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3045
лв

Лецитин Витал 
120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6090
лв

Един от основните фосфолипиди в човешкия организъм е 
фосфатидилхолинът (лецитин). Той подпомага нормалното функциониране 
на сърдечно-съдовата система, черния дроб, мозъка, метаболизма на 
мазнините и абсорбцията на мастноразтворимите витамини. Подпомага 
запазването на структурната цялост на клетките, участва в клетъчната 
комуникация ,в синтеза на ацетилхолин - вещество, подпомагащо нервите 
да пренасят кодираната в нервни импулси информация; донор е на 
метилови групи, нужни за редица жизнено важни процеси (ДНК разчитане, 
протеинов синтез и др.). Подобрява възстановяването след тренировъчни 
и физически активности. Възстановява чернодробните функции при хора с 
хепатитни и други чернодробни заболявания



 

1585
лв

ПРОМО цена:

30069220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

395
лв

30069002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

Пробиотик 
комплекс + 
10 капсули - 2 бр. 

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Всяка капсула съдържа 10 млрд жизнеспособни пробиотични 
бактерии от специален спорообразуващ щам.Стара цена: 

1980
лв

С усмивка 
за всички 
системи!

 

3475
лв

ПРОМО цена:

3049240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2315
лв

общи стомашни неразположения от различен 
произход; болки в стомаха от преяждане; 
подуване на стомаха; диспепсия, гастропареза, 
запек, колики; подобрява моториката 
на червата; подпомага при простудни 
заболявания, кашлица, бронхит, възпаление 
на ставите; облекчава симптомите при морска 
болест, болест при пътуване.

Джинджифил 
250 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5790
лв

 

2610
лв

ПРОМО цена:

3051140код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1740
лв

Храносмилателни 
ензими с витамин С  
90 капсули

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

Стара цена: 

4350
лв

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

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3010830код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За храносмила-
телната система 
250 мл

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

Стара цена: 

2590
лв

 

1150
лв

ПРОМО цена:

30273002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Регулиращ чай 
15 филтър 
пакетчета - 2 броя

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

Equilibra препоръчва 

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 
 

2765
лв

ПРОМО цена:

3022830код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1185
лв

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

13 билки с фибри 
100 таблетки

Стара цена: 

3950
лв

 

680
лв

ПРОМО цена:

3070220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

170
лв

РЕСТАРТ 
20 разтворими 
таблетки

Стара цена: 

850
лв

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

Vitar препоръчва при: 

СТОП НА МАХМУРЛУКА! Неутрализира 
киселините след прекомерна употреба на 
храни и напитки!
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920
лв

ПРОМО цена:

3050220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

230
лв

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

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

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

Стара цена: 

1150
лв

 

2550
лв

ПРОМО цена:

3050140код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1700
лв

Минесан на прах 
200 г    

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

4250
лв

За здравословен киселинно-алкален 
баланс в организма!

 

1840
лв

ПРОМО цена:

3026520код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3026550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1150
лв

ПРОМО цена:

Equilibra препоръчва при: проблеми 
в дейността на черния дроб и жлъчката; 
детоксикация на организма; нарушен 
липиден баланс; повишен холестерол; 
проблеми в храносмилателната система. 

Бял трън + Артишок 
30 таблетки 

Стара цена: 

2300
лв

 

1000
лв

ПРОМО цена:

3035420код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

250
лв

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

Леверен
30 таблетки

Pharm LAB препоръчва при: 

Стара цена: 

1250
лв

2155
лв

ПРОМО цена:

3074840код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Дрена Форте Плюс 
60 капсули

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

Vitar препоръчва при: 

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

Стара цена: 

3590
лв

 

2160
лв

ПРОМО цена:

30358220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Урагин - 30 таблетки  
2 броя

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

Pharm LAB препоръчва при:Стара цена: 

2700
лв

2375
лв

ПРОМО цена:

3075130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1015
лв

червена боровинка 
Форте - 30 капсули

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

Уникална комбинация със синергичен 
ефект за подкрепа на отделителната 
система!

Стара цена: 

3390
лв

 

1555
лв

ПРОМО цена:

3061740код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Урокеър хърбъл 
40 капсули

проблеми с бъбреците; нарушени бъбречни 
функции; проблеми и възпаления на 
пикочните пътища; камъни и пясък в 
бъбреците; повишен креатинин; повишена 
пикочна киселина; подагра.

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв
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За дълги разходки 
с удоволствие!

 

1830
лв

ПРОМО цена:

3071120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3071150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1145
лв

ПРОМО цена:

Колаген форте + 
60 капсули

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

Vitar препоръчва при:Стара цена: 

2290
лв

 

5775
лв

ПРОМО цена:

3051930код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2475
лв

3051950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

4125
лв

ПРОМО цена:

Колаген плюс 
на прах - 475 гр

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

Стара цена: 

8250
лв

 

4760
лв

ПРОМО цена:

3041630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

Зеленоуста мида 
170 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6800
лв

 

2480
лв

ПРОМО цена:

3093120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

620
лв

глюкозамин + МСМ 
+ Хондроитин 
90 таблетки

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

Стара цена: 

3100
лв

Комбинация от „трите златни  добавки“ 
за стави, с противовъзпалително, болко-
успокояващо, регенеративно действие.

  

4895
лв

ПРОМО цена:

3080230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2095
лв

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

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

Коралов калций 
комплекс с витамини и 
минерали - 946 мл

Стара цена: 

6990
лв

 

3600
лв

ПРОМО цена:

3023640код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

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

ВСAА - Аминокиселини 
с разклонени вериги
100 таблетки

Стара цена: 

6000
лв
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Капсулите с екстракт от зеленоуста мида подпомагат съхранението и 
регенерирането на ставите, хрущялите и съединителната тъкан, като 
спомагат и за нормалното функциониране на лигавицата на стомаха. 
Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) се среща само в Нова Зеландия. 
Характерната зелена устна, заради която е наречена така, я отличава 
от всички други новозеландски миди. Зеленоустите миди са богати 
на гликозаминогликани (GAG), които при човека се срещат в ставните 
хрущяли и ставната течност („смазката на ставите“). Тези капсули не 
случайно са най-продаваният продукт на Sanct Bernhard в света – за 
съжаление над 50% от хората над 40 годишна възраст страдат от 
проблеми, свързани с опорно-двигателния апарат и ставите, а при по-
младите процентът застрашително расте.



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

гел с див кестен и лозови листа 250 мл

5130320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1550
лв 1240

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

310
лв

За 1 брой 
-20% 51303240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3100
лв 1860

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1240
лв

За 2 броя 
-40%

 

1110
лв

ПРОМО цена:

5135620код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

280
лв

5135650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

695
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.

Уникална старинна 
рецепта с 10 алпийски 

билки и екстракт от чили!
Стара цена: 

1390
лв

 

1385
лв

ПРОМО цена:

51201230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

гел-балсам с 
дяволски нокът 
250 мл - 2 броя

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

Стара цена: 

1980
лв

 

695
лв

ПРОМО цена:

5121030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Унгвент-балсам 
с арника - 250 мл 

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

Стара цена: 

990
лв

 

1260
лв

ПРОМО цена:

5120930код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Стара цена: 

1800
лв

5120950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:

Масло със 
110 билки - 100 мл

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

 

1155
лв

ПРОМО цена:

5120630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Крем с мас от 
мурмел и алпийски 
клек - 250 мл 

Старинна рецепта с успокояващо и подо-
бряващо кръвообращението действие. 
Помага при: ревматизъм, артрит, артроза, 
болки в коленете, кръста и гърба. Съдържа 
мас от мурмел, алпийски клек, камфор, 
ментол и глицерин. Помага на тялото да се 
възстанови бързо и подхранва кожата.

Стара цена: 

1650
лв

 

1735
лв

ПРОМО цена:

5132040код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Крем-балсам 
с глюкозамин - 250 мл

Има успокояващ и дълбоко проникващ 
ефект, и е подходящ за ежедневна грижа 
при болки в различни части на тялото: кръст, 
гръб, врат, лакти, рамене, колене и др.,  като 
има противовъзпалителен и антисептичен 
ефект. Активни съставки: Глюкозамин фосфат, 
глицерин, екстракт от евкалипт, масло от 
сибирска ела, камфор. Без парабени. 

Стара цена: 

2890
лв
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975
лв

ПРОМО цена:

5020130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

 

намаляване на слуха, свързано с нормалния 
процес на стареене на организма.

4795
лв

ПРОМО цена:

3046540код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Капсули за подобря-
ване на слуха 
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

 

1425
лв

ПРОМО цена:

30718220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Vitar  препоръчва при: 
умора и намалено зрение; продължителна 
работа с компютър; продължително шофи-
ране; намалена зрителна острота; операция 
на очите; особено подходящ за възрастни 
хора и за предотвратяване развитие на перде 
и макулна дегенерация.
Съдържа лутеин, зеаксантин, екстракт от 
черна боровинка, витамини С, Е, В2, цинк.

Здрави очи 
30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

1780
лв

 

2310
лв

ПРОМО цена:

3025730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

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

черна боровинка
60 капсули

Стара цена: 

3300
лв

Стара цена: 

7990
лв

Спрей за нос Cosinus 
60 мл

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

Pharm Lab препоръчва при: 

 

3290
лв

ПРОМО цена:

30297002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3290
лв

ПроБио Холест 
30 таблетки - 2 броя

контрол и при повишени нива на 
холестерола; подобрване на липидната 
обмяна; предотвратяване образуването на 
плаки; добра еластичност и здравина на 
съдовете; подкрепа на сърдечно-съдовата 
система; добра чревна флора; добър 
имунитет.
Многослойни таблетки, получени по 
специална технология, които съдържат 
пробиотик - бацилус коагуланс, растителни 
стероли от бор,  витамин В1.

Equilibra препоръчва при: 
Стара цена: 

6580
лв

броя 
на цената 

на един2 

 

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: 
Стара цена: 

7690
лв

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

Здраво сърце и жизненост!

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3061030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

гугул - 40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: високи нива 
на холестерола и триглицеридите; наднормено 
тегло; затлъстяване; артрит, остеоартрит, 
ревматоиден артрит; атеросклероза.
Гугул е една от най-използваните аюрведични 
билки за регулиране на холестерола и телесното 
тегло. Съдържащите се в нея гугулстероли 
понижават нивата на лошия холестерол, 
предотвратяват натрупването на плаки върху 
стените на артериите, като по този начин 
предотвратяват развитието на атеросклероза.

Стара цена: 

2590
лв

 

2695
лв

ПРОМО цена:

3042340код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

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

AktiVen 
120 капсули

Стара цена: 

4490
лв
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Супер формула за засилване и запазване 
на слуха!

Уникална комбинация, която съдържа екстракт   
от гинко билоба, L-карнитин,  витамин С, 
магнезий, ниацин (витамин В3), витамин Е, 
цинк, витамини В1, В6, В12, фолиева киселина, 
биотин и селен. 



 

 

 

 

 

 

Готови за нови 
постижения - 
здрави очи, 

здрава 
кръвоносна 

система 
и добра форма!

1255
лв

ПРОМО цена:

3035730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

535
лв

ДХЕА - 30 таблетки

нормализира хормоналния баланс; подобрява 
цялостния метаболизъм в организма; регулира 
обмяната на въглехидратите; препятства 
стреса и вредните му последици; подобрява 
мозъчната дейност; подпомага дейността на 
нервната система; активира имунната система; 
подпомага заздравяването на костите; забавя 
процесите на стареене в организма; подкрепя 
сексуалната активност. 

Pharm Lab препоръчва при: Стара цена: 

1790
лв

 

1675
лв

ПРОМО цена:

3061340код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Диакюр (Diacure) 
40 капсули

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

Стара цена: 

2790
лв

За добър контрол на кръвната захар!

3450
лв

ПРОМО цена:

3042440код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2300
лв

Канела с хром и 
цинк - 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5750
лв

4675
лв

ПРОМО цена:

3046240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3115
лв

CLA - Капсули 
за отслабване 
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
хора с наднормено тегло;
затлъстяване;
за редуциране на мазнините в 
тялото без загуба на мускулна маса;
за ефективно отслабване.

Стара цена: 

7790
лв

1735
лв

ПРОМО цена:

3079240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Зелено кафе дрена 
500 мл

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

Стара цена: 

2890
лв

Луз уейт - 60 капсули

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

Equilibra препоръчва при: 

Съдържа: екстракти от amorphophallus konjac 
(глюкоманан) и кафяви водорасли.

3027820код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2490
лв 1990

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

500
лв

За 1 брой 
-20% 30278240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

4980
лв 2990

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1990
лв

За 2 броя 
-40%

1800
лв

ПРОМО цена:

30210002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1800
лв

Зелен чай 
40 теблетки - 2 броя

Зеленият чай помага на организма да 
се защити от агресията на свободните 
радикали и осигурява ефективна подкрепа 
при нискокалорични диети, насърчавайки 
премахването на течности и спомагайки за 
увеличаване изгарянето на калории. 

Equilibra препоръчваСтара цена: 

3600
лв

броя 
на цената 

на един2 
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1080
лв

ПРОМО цена:

5010620код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

270
лв

5010650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

675
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2590
лв

За прекрасна кожа 
и през есента!

 

7490
лв

ПРОМО цена:

30489002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

7490
лв

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

Арганово масло 
150 капсули - 2 броя

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

14980
лв

броя 
на цената 

на един2 
 

1070
лв

ПРОМО цена:

30710240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

710
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. 

Стара цена: 

1780
лв

 

2730
лв

ПРОМО цена:

3044840код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1820
лв

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

Бирена мая + 
Витамини  
500 таблетки

Стара цена: 

4550
лв

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
100 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.

Стара цена: 

1350
лв

 

990
лв

ПРОМО цена:

51309002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

гел-балсам с алое 
вера 250 мл - 2 броя

Ценен съюзник на кожата на цялото семейство, 
извършвайки ефикасно възстановително и 
успокояващо действие върху кожата. Това 
е продукт, който дава бързо облекчение на 
кожата във всички случаи на дисбаланс и 
дискомфорт: зачервявания на кожните гънки, 
успокоение след излагане на слънце и контакт 
с източници на топлина и др.

Стара цена: 

1980
лв

броя 
на цената 

на един2 

 

9207630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1690
лв 1185

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

505
лв

За 1 брой 
-30% 92076002код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3380
лв 1690

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1690
лв

За 2 броя 
-50%

Получен чрез студено пресоване на листата на алое 
вера. Съдържа 98% сок от алое. Не съдържа: парафинни 
масла, парабени, ароматизатори. Не съдържа 
алкохол. Дерматологично тестван! Ценен съюзник на 
кожата на цялото семейство, извършвайки ефикасно 
възстановително и успокоя-ващо действие върху кожата. 
Дава бързо облекчение на кожата във всички случаи на 
дисбаланс и дискомфорт:

Алое вера Дермо-гел - 75 мл
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920
лв

ПРОМО цена:

8621_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

230
лв

8621_50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

575
лв

ПРОМО цена:

Кремове за лице Green Pharmacy
Успокояващ и бързопопиващ 
крем за лице с лайка 150 мл

1

Дълбоко подхранващ крем 
против бръчки с арган 150 мл
За суха и склонна към бръчки 
кожа. Осигурява балансирано 
подхранване и хидратация, нама-
лява бръчките.

5

За нормална, суха и чувствителна кожа. 
Осигурява оптимален воден баланс, 
облекчава раздразненията.

Нормализиращ матиращ крем 
със зелен чай 150 мл

За мазна и комбинирана кожа. Матира, по-
мага за абсорбиране на излишния себум и 
регулиране на секрецията на мастните жлези. 

6

Стара цена: 

1150
лв

 

1140
лв

ПРОМО цена:

84218240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Деликатен и освежаващ гел за всеки тип кожа.  
Не изисква измиване. Овлажнява кожата. 
Успокоява раздразненията и омекотява. 
Формата на мицела-рен гел е много ефективен 
начин за почистване и измиване на различен 
тип грим.

Мицеларен гел 3 в 1 
с метличина и панте-
нол 100 мл  - 2 броя

 

Деликатен и освежаващ разтвор за всеки 
тип кожа. Без  измиване. Подхранва кожата. 
Успокоява и омекотява. Запазва pH на сълзите. 
Формата на мицеларен разтвор е много 
ефективен начин за почистване и измиване на 
различен грим.

Мицеларен разтвор 
3 в 1 с алое и панте-
нол 100 мл - 2 броя

Стара цена: 

1900
лв

1140
лв

ПРОМО цена:

84219240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Стара цена: 

1900
лв

 

8420320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 1110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

280
лв

За 1 брой 
-20% 84203240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1110
лв

За 2 броя 
-40%

Укрепва структурата на кожата, косата и ноктите, 
помага за поддържането на добра хидратация. 
Подхранва и регенерира.

Масло от камелия за кожа, коса и нокти 
(с масло от макадамия) 30 мл

 

2085
лв

ПРОМО цена:

51321230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

51321002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

Крем със секрет 
от охлюв 150 мл  
2 броя

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

Стара цена: 

2980
лв

Крем с маслиново 
масло 250 мл - 2 броя 990

лв

ПРОМО цена:

51107002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

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

Стара цена: 

1980
лв

броя 
на цената 

на един2 
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чисто арганово масло  
30 мл       

2585
лв

ПРОМО цена:

9206230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1105
лв

Активни съставки: 
арганово масло, вита-
мин Е. Богато на поли-
ненаситени мастни кисе-
лини. 
Не съдържа 
PEG, силикони, парабени, 
минерални масла, оцве-
тители, източници на 
формалдехид. Деликатно 
ароматизирано, без 
алергени.

Стара цена: 

3690
лв

Предотвратява дехидратацията и загубата 
на еластичност, забавя появата на бръчки, 
има силно противовъзпалително действие и 
засилва UV-защитата. Подобрява здравината 
на клетъчните мембрани. Подходящо за кожа, 
коса и нокти.

КОМПЛЕКТ с арганово масло - крем 
против бръчки + чисто масло       

3590
лв

ПРОМО цена:

9206162код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3590
лв

Стара цена: 

7180
лв

 

1115
лв

ПРОМО цена:

9204330код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Капсули с ретинол 
за очи - 7 бр.

Ретинолът стимулира обновяването на клетките, което помага за 
ексфолиране на най-повърхностния слой. Също така подпомага 
синтеза на колаген, подобрява цвета и степента на еластичност 
на кожата, като намалява бръчките и признаците на стареене в 
зоната на околоочния контур.
Активни съставки: високо концентриран ретинол – чистата и 
високоактивна форма на Витамин А. Създадени по технология 
Microsponge®. Не съдържат вода, парфюм и консерванти. 

Стара цена: 

1590
лв

2445
лв

ПРОМО цена:

9206130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

За ежедневна употреба за зряла кожа - 
специално създаден за борба с бръчките 
и признаците на стареенето. Хидратира 
и изглажда кожата. Активни съставки: 
хиалуронова киселина, масла от арган, шеа, 
роза, гроздови семки, екстракт от гардения, 
фитокомплекс от соя, витамин Е.
Не съдържа: PEG, силикони, парабени, минерални 
масла, оцветители, източници на формалдехид. Дели-
катно ароматизиран, без алергени. Дерматологично и 
клинично тестван.

Крем против бръчки с 
арганово масло - 50 мл

98% 
натурални 
съставки

Най-доброто 
за запазване 
на младостта 

на кожата!

Стара цена: 

3490
лв

 -50% 
за комплекта
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NEURO COLLAGEN 
Овлажняващ 

крем-концентрат 
за лице ден & нощ 

40+  50 мл

NEURO COLLAGEN 
Лифт крем-

концентрат за лице 
ден & нощ 
50+  50 мл

2235
лв

ПРОМО цена:

912_ _30код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Запълва фините бръчки по лицето и около очите и 
ефективно предотвратява образуването на нови. Стяга и 
изглажда кожата, подобрява структурата и еластичността 
и, забавя процесите на стареене. Интензивно овлажнява, 
намалява видимостта на разширените пори и намалява 
блясъка, породен от мастната секреция. Нанася се сутрин 
и вечер на лицето, шията и деколтето. Подходящ за 
основа за грим и за кожата около очите. 912_ _50код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1595
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

3190
лв

40 50

Активни съставки: НЕВРОПЕПТИД  - активен 
компонент в основата на невро-клетъчното 
подмладяване, КОЛАгЕН 3 ПЕПТИД - дълбо-
чинно действащ биомиметичен компонент, 
който ефективно се противопоставя на 
всякакви бръчки. Активира синтеза на 
колаген, подобрява еластичността на кожата, 
препятства отпускането и. Укрепва отслабените 
от възрастта колагенови влакна, възстановява 
и овлажнява кожата. ЛИПОЗОМИ с Q 10 - 

Последно постижение в козметологията: 
Невро-клетъчно подмладяване и интели-
гентно управление на възрастта.

насищат клетките с кислород, 
неутрализират действието на 
свободните радикали, ускоряват 
процесите на възстановяване на 
кожата.

NEURO COLLAGEN Серум 
за лице ден & нощ 30 мл         

2070
лв

ПРОМО цена:

9120140код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Запълва фините бръчки по лицето 
и около очите и предотвратява 
образуването на нови. Подобрява 
плътността на клетките и 
еластичността на кожата. Повдига 
и заглажда кожата, моделира 
овала на лицето, видимо забавя 
процесите на стареене. Възвръща 
сиянието и ефективно овлажнява. 
Изумителният анти-ейдж ефект 
се дължи на дълбочинното 
проникване и постепенното, и бавно 
действие на активните съставки, 
което гарантира продължителен 
ефект след нанасяне. 

Стара цена: 

3450
лв

С 2 пъти повече КОЛАгЕН 3 
ПЕПТИД!



CARBO DETOX Овлажняващ и матиращ 
крем за лице с активен въглен 

ден & нощ 50 мл

Комплект за лице CARBO DETOX  
2 продукта: крем и паста 

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.

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

CARBO DETOX
детоксикиращата сила 

на активния въглен!

CARBO DETOX Почистваща маска 
за мазна и комбиниран тип кожа

 с активен въглен 8 г - 2 броя
Със силен детоксикиращ ефект. Моментално 
подобрява състоянието на мазна и комбиниран 
тип кожа, кожа с пигментации и разширени пори. 
Почиства бързо и ефективно кожата от токсини, 
освежава и свива порите, намалява секрецията 
на себум, противопоставя се на акнето. Свити и 
по-малко видими пори.

625
лв

ПРОМО цена:

91720220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

CARBO DETOX Почистваща маска 
за зряла кожа

 с активен въглен 8 г - 2 броя
Със силен детоксикиращ ефект. Моментално 
подобрява състоянието на мазна и комбиниран 
тип кожа, кожа с пигментации и разширени пори. 
Почиства бързо и ефективно кожата от токсини, 
освежава и свива порите, намалява секрецията 
на себум, противопоставя се на акнето. Свити и 
по-малко видими пори.

625
лв

ПРОМО цена:

91722220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

броя 2 

CARBO DETOX Почистваща маска 
за  суха и чувствителна кожа 
с активен въглен 8 г - 2 броя

Със силен детоксикиращ ефект, която 
мигновено подобрява състоянието на суха 
и чувствителна кожа. Иновативна формула, 
базирана на натурален активен въглен, която 
бързо и ефективно почиства кожата от токсини, 
освежава, овлажнява и регенерира. Тонизира и 
укрепва тънката и деликатна кожа.

625
лв

ПРОМО цена:

91721220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

броя 2 

броя 2 

1815
лв

ПРОМО цена:

9191430код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Стара цена: 

2590
лв

1885
лв

ПРОМО цена:

9191030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

2640
лв

ПРОМО цена:

9191014код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2640
лв

Стара цена: 

5280
лв

 -50% 
за комплекта
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Регенерираща маска 
за коса с арган 300 мл

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

Регенериращ спрей 
за коса с арган 150 мл

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

Регенериращо масло 
за коса с арган 50 мл

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

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

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

Серия за коса с арган
Dr.Sante

Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

760
лв

ПРОМО цена:

8440620код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8440720код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8440820код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8440920код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв
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2760
лв

ПРОМО цена:

24471код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1840
лв

Стара цена: 

4600
лв

 -40% 
за комплекта



Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

O’Herbal
За мазна коса!

Съдържат екстракт от мента и органична сяра. Шампоанът нежно 
почиства мазната коса, която запазва свеж здрав вид през деня. 
Балсамът улеснява разресването, придава на косата здрав вид. 
Не съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени оцветители. 

КОМПЛЕКТ O’Herbal за мазна коса:
2 продукта - шампоан и балсам с -50%намаление

Балсам 
за мазна коса 
500 мл

1890
лв

ПРОМО цена:

24473 код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1890
лв

Стара цена: 

3780
лв

 -50% 
за комплекта

Шампоан 
за мазна коса 
500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431430код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

За ежедневна употреба!

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

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

Шампоан за 
ежедневна 
употреба 
500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430530код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Балсам за 
ежедневна 
употреба 
500 мл

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431930код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Маска за 
нормална 
коса 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

2965
лв

ПРОМО цена:

843051код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

 -50% 
за комплекта

O’Herbal
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1225
лв

ПРОМО цена:

9202830код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

525
лв

Tricologica Подсилващ 
шампоан против 
косопад 250 мл

Подхранва, хидратира и реструктурира 
ствола на косъма. Проучен и създаден за 
поддържане на тънката коса, която пада или 
се чупи, възстановява косъма. Ревитализира 
кожата и косата, подобрявайки функцията 
на луковицата. Активни съставки: алое вера, 
арганово масло, хидролизиран кератин, 
хидролизиран пшеничен протеин, екстракт 
от камелия, таурин, витаминен комплекс А, 
Е, С, Н, В5 и В6, зелен чай, червено грозде, 
хидролизиран соев протеин, пантенол и др. 

Стара цена: 

1750
лв

 

Стара цена: 

2990
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

9202930код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Tricologica Подсилващ 
лосион против 
косопад 75 мл

Подхранва, хидратира и реструктурира 
ствола на косъма. Проучен и създаден за 
поддържане на тънката коса, която пада или 
се чупи, възстановява косъма. Ревитализира 
кожата и косата, подобрявайки функцията 
на луковицата. Активни съставки: алое вера, 
арганово масло, хидролизиран кератин, 
хидролизиран пшеничен протеин, екстракт от 
камелия, таурин, витаминен комплекс А, Е, С, 
Н, В5 и В6, зелен чай и др. 

 

КОМПЛЕКТ за коса Tricologica
2370

лв

ПРОМО цена:

9202829код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2370
лв

Комплектът 
включва:  
шампоан и лосион.

Стара цена: 

4740
лв

 -50% 
за комплекта

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

990
лв

ПРОМО цена:

9200440код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Стара цена: 

1650
лв

Хидратиращ душ гел с 
маракуя и магнолия 

Омекотяващ душ гел 
гел с пъпеш и лимон  

Енергизиращ душ гел 
с мандарина и авапухи

Fresh Juice - 500 мл

Ароматна и 
освежаваща грижа 

под душа!

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

765

Хидратиращ душ гел с алое вера 250 мл
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Иновативнни, богати лосиони с въздействие въз основа на филтрат от 
секрет на охлюв Poly-Helixan от вида Helix Aspersa, които подмладяват 
кожата по най-различни начини. Филтратът от секрет на охлюв - силен, 
пълноценен, добре балансиран, оригинален, стандартизиран комплекс 
от биоактивни компоненти. Извлечен от слуз, секретирана от охлюви. 

Овлажняващ 
лосион за тяло 
със секрет от охлюв 
400 мл

Подхранващ
лосион за тяло 
със секрет от охлюв 
400 мл

Подмладяващ 
лосион за тяло 
със секрет от охлюв 
400 мл

543

Загряващо масажно масло - 200 мл 
Формула, разработена специално за загряване. Етеричните масла от черен 
пипер и канела подобряват микроциркулацията и премахват токсините 
от тялото. Маслото от черен пипер действа и като антиоксидант и помага 
за запазване на младостта на кожата. Също така облекчава мускулното 
напрежение. 
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8421_30код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30% 8421_002код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

Vis Plantis Серия за тяло със секрет от охлюв

8631220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1090
лв 870

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

220
лв

За 1 брой 
-20% 86312240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2180
лв 1310

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

870
лв

За 2 броя 
-40%

Бързо и ефективно облекчава суха, груба, 
лющеща се и чувствителна кожа, лишена от 
мекота и елатичност. За красива кожа, добре 
хидратирана и с елегантен аромат. Съдържа 
още масло от макадамия, масло от шеа, 
натриев хиалуронат, пантенол, екстракт от 
зелен чай, глицерин, витамин Е; аромати, без 
алергени. Не съдържа парабени, оцветители 
и PEG.

Улеснява бързото възстановяване на увредена кожа. Съдържа високи нива на протеини, алантоин, витамин А, С, Е, мукополизахариди, колаген, еластин, 
протеолитични ензими, алфа хидрокси киселини. Стимулира регенерацията на кожата, като създава защитен слой върху нея, като не пропуска влагата от 
нея да се изпари, но в същото време пропуска въздух, за да може тя да диша. Едно от най-новите открития в козметологията с много широк спектър от 
клинично доказан ефект. 

Бързо и ефективно облекчава суха, груба, 
лющеща се и чувствителна кожа, лишена 
от мекота и елатичност. За красива кожа, 
подмладена, хидратирана и с елегантен 
аромат. Съдържа още масло от макадамия, 
масло от шеа, натриев хиалуронат, пантенол, 
екстракт от зелен чай, глицерин, витамин 
Е; аромати, без алергени. Не съдържа 
парабени, оцветители и PEG.

Подпомага липидното подновяване на 
кожата, осигурява по-добър синтез на колаген 
и еластин, подобрява плътността на кожата. 
За еластична, мека и жизнена кожа с аромат 
на роза. Съдържа още масло от макадамия, 
масло от шеа, натриев хиалуронат, пантенол, 
екстракт от зелен чай, глицерин, витамин 
Е; аромати, без алергени. Не съдържа 
парабени, оцветители и PEG.



Дневни 
дамски превръзки
SHUYA 10 броя 

Нощни 
дамски превръзки   
SHUYA 10 броя

Ежедневни 
дамски превръзки   
SHUYA 30 броя

Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и 
дишащи. Те съдържат Патентована лентa с анионен чип 
с активен кислород и инфрачервено излъчване, които 
са с благоприятно въздействие върху организма. Имат 
антибактериален, противовъзпалителен и подобряващ 
кръвообращението ефект. Имат висока степен на 
абсорбиране.  Добавени са мента и лавандула, които 
създават чувство на свежест и успокояват. Във всяка 
опаковка вагинална карта – тест за самодиагностика на 
pH в интимната област.

1

Грижа за интимната 
хигиената!

2

3090_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 броя 
-20% 3090_230код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1385

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

595
лв

За 2 броя 
-30% 3090320код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1190
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

240
лв

За 1 броя 
-20% 30903230код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2380
лв 1665

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

715
лв

За 2 броя 
-30%

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

Интимен гел с лайка и алое 
за чувствителна кожа 370 мл 

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

Нормализиращ интимен гел
 с невен и чаено дърво 370 мл 

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

Успокояващ интимен гел 
с градински чай и алантоин 370 мл 

8640_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

790
лв 630

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

160
лв

За 1 броя 
-20% 8640_240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1580
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-40%
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1185
лв

ПРОМО цена:

90120120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

295
лв

90120150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

740
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver
+ четка за зъби 
Nano Gold

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие на 

наносреброто и нанозлатото, както и с 
противовъзпалителното действие на алое 

вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1480
лв

 

1185
лв

ПРОМО цена:

90121120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

295
лв

90121150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

740
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver
+ четка за зъби 
Nano Silver

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на наносреброто, както и с 
противовъзпалителното действие на алое 

вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1480
лв

 

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.

Стара цена: 

1380
лв

броя 
на цената 

на един2 

• ефективно неутрализиране на неприятната миризма, 
без да се нарушава естествения процес на потене;
• ежедневна употреба и при активен начин на живот;
• спиране на кръвотечение при бръснене (действа като 
стипца);
• подпомагане на интимната хигиена.
С VВ DEO нанасяме защитен слой, без да запушваме 
порите, като по този начин създаваме среда, невъзможна 
за проникването и развитието на бактерии и премахваме 
предпоставките за неприятна миризма по тялото и 
дрехите. 

Victoria Bell‘s 
Crystal Deodorant 
(рол-он)

920
лв

ПРОМО цена:

90600120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

230
лв

90600150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

575
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1150
лв

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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

UB Parfums 100 мл.
дамски аромат мъжки аромат

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

-50%
Намаление:

2145
лв

ПРОМО цена:

3000
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _30код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

Стара цена: 

4290
лв
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За свежест и ароматно 
излъчване!

VВ DEO се препоръчва за: 



 

  

8250
лв

ПРОМО цена:

2610950код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

8250
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 
облекчаване на хронични болки в тези зони. 
Добавените магнитни ленти са разположени 
успоредно на гръбначния стълб и осигуряват 
благоприятен ефект, премахват умората и 
подобряват кръвообращението в областта 
на гърба. Продуктът е идеално допълнение 
към зимни дрехи за хора с постоянно чувство 
на студ. За снемане на болка, защита и 
възстановяване в областта на кръста и гърба. 

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

 

2090250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1645
лв

ПРОМО цена:

2300
лв

ПРОМО цена:

2090230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Турмалинова 
наколенка - 1 брой

болка и схващане в областта на коляното; 
отоци и отпадналост на долните крайници; 
гонартроза, гонартрит; износване на 
колянната става; шипове в колянната област; 
болки и спазми в мускулите на прасците и 
бедрата; болки в ставите при промяна на 
времето; невралгии.

Препоръчва се за подпомагане при: Стара цена: 

3290
лв

 

4015
лв

ПРОМО цена:

2002740код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2675
лв

Магнетон БИО

Уред за нискочестотна импулсна магнито-
терапия - съвременен метод за физиотерапия, 
при който върху организма на човека се 
въздейства с постоянни или импулсни 
нискочестотни магнитни полета, оказващи 
седативно и болкоуспокояващо действие.

Стара цена: 

6690
лв

Магнитен колан с мериносова 
вълна, магнити и сребро

Изключително съчетание на висококачествена мери-носова вълна, 
магнитно поле и сребърни йони. Наред с терморегулиращото и 
оздравително действие на мериносовата вълна, в този продукт е добавен 
източник на постоянно магнитно поле. Като резултат употребата води до 
бързо и ефективно снемане на болка от различен характер. 

3170
лв

ПРОМО цена:

2610840код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2110
лв

Стара цена: 

5280
лв

Стара цена: 

16500
лв
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2390
лв

ПРОМО цена:

2001120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Електронен уред за 
борба с гризачи

Излъчва електро-магнитни импулси, които 
въздействат на слуховия апарат и нервната 
система на гризачите. Това нарушава 
жизнените им функции и предизвиква 
паника сред тях. Въздейства както на мишки 
и плъхове, така и на хлебарки, мравки и др. 
пълзящи насекоми. 

Стара цена: 

2990
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 вкусо-вите 
качества, удължаване на срока на съхранение 
и намаляване на вредни примеси. 

Стара цена: 

14900
лв

5935
лв

ПРОМО цена:

2004040код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3955
лв

Стара цена: 

9890
лв

Dr. Silver М генератор на сребърни йони

Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация
Сертифициран по TÜV Сертификат № 359_BSP-16P2.0032.0 - C01

Лабораторно изследван, с доказан ефект 
с Протокол за определяне на влиянието на сребърна вода върху патогени 

от Института по микробиология към БАН

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

10 предимства на Dr.Silver:
Напълно безвреден! Лесен за употреба!

изберете подходящ съд и налейте 
необходимото количество вода;

включете уреда, като натиснете и 
задържите на указаното място;

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

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

Употреба само в 4 лесни стъпки:

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

Уникалната сила на сребърните йони: 

 

3590
лв

ПРОМО цена:

2010120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

900
лв

Стара цена: 

4490
лв

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

намалява токсичността на въздуха;
нормализира кръвното налягане;
намалява вероятността от тромбообразуване;
подобрява съня и премахва умората;
елиминира стреса и повишава 
работоспособността;
активира имунната система;
повишава качеството на въздуха и забавя 
стареенетo.

Съживява кислорода във въздуха, 
който дишаме!

Здравословна 
чистота и 
удобство 
у дома!
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Каял за очи 3 мл 

Black
(Черен)01 Brown

 (Kафяв)02

Наситен цвят и мека текстура - за дълбок и 
магнетичен поглед. подобрява формата и 
подчертава цвета на окото.
Активни съставки: восък с растителен 
произход, масло от сладък бадем, витамин Е, 
бяла глина.

Нежни и фини - наситени 
цветове за силно излъчване.

Сенки за очи 2,5 г

Активни съставки: 
Арганово масло - с омекотяващо и анти-
оксидантно действие. Витамин Е  - неутрализира 
вредата от свободните радикали. Оризова пудра 
(на прах) - има омекотяващо и овлажняващо 
действие. Минерални оцветители - за чист и 
деликатен цвят.

01 Anthracite Grey
(Aнтрацит)

02 Intense Greige
(Сиво-бежов)

03 Intense Blue
(Наситено син)

04 Pearly Rose
(Перлено розов)
Pearly Ivory
(Перлена слонова кост)05
Golden Bronze
(Зластист бронз)06
Dark Brown 
(Тъмно кафяв)07
Violet Plum 
(Виолетов)08

Богата и кремообразна формула, която перфектно покрива 
несъвършенствата по кожата.
Активни съставки: масло от сладък бадем, масло от жожоба, витамин Е, 
бяла глина, минерални оцветители. 

Компактен 
коректор 3,5 г  

Natural Beige
(Натурално бежов)

Caramel
(Карамел)

01

02

1590
лв

ПРОМО цена:

712 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Стара цена: 

1990
лв

01

02

03

Light Beige
(Светло бежов)

Medium Beige
(Медиум бежов)

Dark Beige
(Тъмно бежов)

Гладката и лека текстура се съчетава идеално с кожата, 
като й придава естествен, гладък и сияен ефект.
Активни съставки: Масло от сладък бадем 
- известен със своето подхранващо действие, 
успокояващи и омекотяващи свойства, предпазващи 
от сухота. Растителен глицерин, който възвръща 

Фон дьо тен 30 мл

мекотата на кожата. 
Бял божур, който 
се грижи за равно-
мерния цвят на 
кожата, чрез кориги-
ране на прекомерното 
зачервяване и нама-
ляване оцветяванията 
от стареене.

1910
лв

ПРОМО цена:

710 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Стара цена: 

2390
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

718_ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

717 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

Фина и незабележима, придаваща копринен завършек и идеална за 
фиксиране на грима.
Активни съставки: Арганово масло - за омекотяващо и антиоксидантно 
действие. Бяла глина - текстуризатор с висока сила на абсорбация. 
Оризова пудра (на прах), която има омекотяващо и овлажняващо 
действие. Минерални оцветители - за чист и деликатен цвят.

Компактна пудра 
за лице 8,5 г

Rose Beige
(Бежово-розов)

Honey
(Мед) 01

02

1910
лв

ПРОМО цена:

715 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Стара цена: 

2390
лв

гланц за устни
3 мл 

Неговата гладка и мека текстура оцветява 
устните, като им придава блясък. Пълни, 
повдигнати и хидратирани устни.

Активни съставки: арганово масло, соли от хиалуронова киселина, масло 
от кайсиеви ядки, пигменти от естествена перла.

White floral
(Перлено бял)01
Rose bronze
(Розов бронз)02
Rose orchid
(Розова орхидея)03
Red cherry
(Вишнево червен)04

1720
лв

ПРОМО цена:

720 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Стара цена: 

2150
лв

Естествен грим от природата. 
До 100% натурални съставки.

Подходящи за чувствителна кожа.
Дерматологично тествани.

Хипоалергенни.
Не съдъжат: 

парабени, силикони, парафинни масла, 
PEG, изкуствени оцветители.
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Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 440

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 501 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19  см

Поръчай до края на брошурата за да получиш преди Коледа!

29

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1440230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1440250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19  см0
- 21,5 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

101444230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101444250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

10000
лв

ПРОМО цена:

10150130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4290
лв

10150150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

 

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

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

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

Специално предложение!

Купете продукт(комплект) от каталога Magnetix с 60% отстъпка.
Може да се поръча само при право, съгласно условията по Код 2  

с добавка на ...60 след кода на продукта.

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 507

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

- 19  см0
- 21 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_150750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Стара цена: 

10990
лв

Стара цена: 

14290
лв

Стара цена: 

10990
лв

Caramel
(Карамел)



 

4995
лв

ПРОМО цена:

24145105код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4995
лв

Стара цена: 

9990
лв

ПРОФЕШЪНЪЛ ФИКС 
МОП +ПОДАРЪК

Тази почистваща система е продукт от ново 
поколение. Лесно може да се използва от 
всеки. Микрофибърната глава осигурява 
екологично почистване, без да оставя влажни 
петна. Въртяща се система на дръжката 
осигурява изстискване на почти цялата вода. 
Гъвкавият дизайн позволява лесно почистване 
под дивани и шкафове. 
ПОДАРЪК

Универсална 
кърпа от 

микрофибър - 32 х 32 см

На стойност:

5.90 лв.

 

1150
лв

ПРОМО цена:

20030002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

 Кана Astra 
 с филтър Unimax

 Кана Atria 
 с филтър Classic

1 - бял
4 - син
5 - сив
6 - оранж
7 - мента

Нюансите на цветовете 
са примерни.

Изберете цвят:

2760
лв

ПРОМО цена:

2310_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

3030
лв

ПРОМО цена:

2330_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Стара цена: 

3790
лв

 

920
лв

ПРОМО цена:

2030920код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

230
лв

30

Уникално съчетание на антисептичното, 
антибактериално, противовъзпалително и 
прочистващо действие на розовата вода с 
мощното бактерицидно, противовирусно и 
имуностимулиращо действие на среброто.  За 
вътрешна и външна употреба.

Стара цена: 

2300
лв

Dr. Silver R - 
Органична розова 
вода със сребро 
спрей 75 мл - 2 броя

броя 
на цената 

на един2 

Магьосник против 
петна BIONUR 
220 г - 2 броя

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

Стара цена: 

1150
лв

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

 

2100
лв

ПРОМО цена:

25109230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

900
лв

25109002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1500
лв

ПРОМО цена:

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

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

Стара цена: 

3000
лв



Квадратен тиган 
със стъклен капак 
и капачка-дозатор 
(24 х 24 см) 

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

10495
лв

ПРОМО цена:

2251350код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

10495
лв

Стара цена: 

20990
лв

 

1560
лв

ПРОМО цена:

3091120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

390
лв

 

3960
лв

ПРОМО цена:

3091320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв
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Здравословнo 
и чисто 

в кухнята!

 
С нея можете да замените обичайните гъби 
за съдове. С лекота ще измиете всякаква 
посуда в кухнята, включително и мазни 
съдове след готвене, при това без да 
използвате миещи препарати. А самата 
кърпа само се изплаква с хладка вода и от 
нея пада цялата мърсотия и мазнина. 

Бамбукова кърпа 
за съдове 

2520320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

750
лв 600

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

150
лв

За 1 броя 
-20% 25203230код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1500
лв 1050

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

450
лв

За 2 броя 
-30% 25203350код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2250
лв 1125

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1125
лв

За 3 броя 
-50%

20 х 20 см 

 

1310
лв

ПРОМО цена:

20312240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

870
лв

Eкологичен препарат 
за съдове BIONUR 
със сапунено орехче 
500 мл - 2 броя

Стара цена: 

2180
лв

 

Стара цена: 

4890
лв

2935
лв

ПРОМО цена:

2080540код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Wellos Абсорбатор 
на неприятни 
миризми 
Ананас Сложете край на досадния проблем с 

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

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, опти-
чески избелители или други химикали.

Кокосово масло 
Extra virgin - 400 г

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

Стара цена: 

1950
лв

гладко бадемово 
масло - 500 г

Бадемовото масло на NutVit е:
Богат източник на протеини, мононенаситени 
мастни кисе-лини, фибри, витамини и 
минерали - съдържа 1/3 повече протеини от 
яйцата за единица тегло. Отличен източник на 
витамин Е и мощни антиоксиданти. Съдържа 
повече калций, в сравнение с други ядки. 
Отлична подкрепа за сърдечно-съдовата 
система, за регулиране нивата на холестерола, 
дейността на мозъка и нервната система. 

Стара цена: 

4950
лв

Особено е подходящ, ако имате 
голямо семейство или ще 
посрещате гости. Устойчивото и 
незалепващо каменно покритие 
ще Ви позволи да сготвите бързо, в 
голямо количество и най-важното 
вкусна и здравословна храна за 
всички. Не съдържа PFOA. 

Дълбок тиган за 
готвене (Ø 28 см)  11995

лв

ПРОМО цена:

2250540код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

7995
лв

Стара цена: 

19990
лв



За контакти:
GM 12/19

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

Промоционалните предложения важат от 09.11. до 06.12.2019 или до изчерпване на количествата!

Масажор за гръб Jocca + ПОДАРЪК 8400
лв

ПРОМО цена:

2050220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Стара цена: 

10500
лв

Дивият кестен притежава вено-
тонично, противовъзпалително, 
капиляроукрепващо и обезбо-
ляващо действие. Див кестен 
в комбинация с камфор, 
арника и розмарин подпомага 
възстановяването при навяхва-
ния, натъртвания, болки в 
мускулите и ставите, отекли и 
подути крака. А в комбинация с 
ментола има охлаждащ ефект. 

Подаръкът е на стойност 5.90 лв.

ПОДАРЪК 
гел с екстракт от 

див конски кестен 
с розмарин и 

арника - 30 мл

 НОВО 

Размери: 55x50 см.

 
Одеяло от мерино-
сова вълна и памук 
140*200 см

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

19140
лв

ПРОМО цена:

2610250код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

19140
лв

Стара цена: 

38280
лв

 
Топ матрак от ме-
риносова вълна и 
памук - 90 х 200 см

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

14740
лв

ПРОМО цена:

2610150код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

14740
лв

Стара цена: 

29480
лв
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• Тонизира и релаксира.
• Премахва напрежението и болката в 
областта на гърба, раменете и кръстта.
• Подобрява кръвообращението.
• Подходящ за употреба вкъщи, 
офиса,на вилата или докато шофираш.

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.

Масажор за гръб Jocca:


