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

ограничение в количествата.

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

продукти с отстъпка по Код 2.

Закупуването на продукт по 
цените с Код 2 е възможно САМО 

след предварителна покупка 
за поне 29,90 лв.

ТОПЛИНАТА 
НА УСМИВКАТА!

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

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

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

23.11. - 20.12.2020            
Промоционална кампания 



 

Dr.Nature Immune Power Max 
Имуно-пауър макс 

60 таблетки Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при:
• намален имунитет;
• в периоди на вирусни и грипни инфекции;
• възпаления на горните дихателни пътища и настинки;
• борба със свободните радикали(оксидативен стрес);
• подкрепя вродения и активира придобития имунитет;
• гарантира мощна клетъчна защита и добър метаболизъм;,
• умора, отпадналост и изтощение на организма;
• възстановява здравето, възвръща виталността и енергията.

3190
лв

ПРОМО цена:

3001820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

Стара цена: 

3990
лв

Приемът на продукта е изключително важен по време и 
особено преди периоди, в които се очакват вирусни или 
други инфекции.

 ТОП продукт

Ехинацеята е една от най-ефикасните и използвани 
билки за превенция и лечение на заболявания на горните 
дихателни пътища - инфекции, настинки, грип, кашлици и др. 
Билката е мощен имуностимулатор с противо-възпалително 
действие. Насърчава Т-клетките, активира лимфоцитите в 
борбата с патогени. Ехинацеята възпрепятства развитието на 
вируси, стафилококи и стрептококи. Притежава свойството 
да пречиства кръвта, укрепва, тонизира и възстановява 
организма. 

Тотална подкрепа 
за имунитета, 

защита от инфекции 
и възстановяване 

на организма!

Съдържа:
Витамин С
Ехинацея - стандартизира-
на до цикорова киселина
Ехинацея - стандартизи-
рана до полифеноли
Чесън
Черен бъз
Цинк
Витамин D3
Селен

3001840код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2395
лв

ПРОМО цена:

Dr. Nature Монолаурин 90 капсули х 300 мг
2390

лв

ПРОМО цена:

3002020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лвПодкрепа при вирусни и респираторни заболявания, паразитни 

инфекции, усложнения от бактериални инфекции и за засилване 
на имунитета!

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
• мощна и ефективна борба с различни инфекции;
• противодействие на бактерии, вируси, гъбички и заболяванията, причинени от тях;
• подобряване на състоянието на кожата;
• подпомага при хронична умора;
• действа като мощен антиоксидант;
• повишава активността на Т-клетките и имунитета;
• без резистентност на патогените.

Всяка капсула съдържа: 
300 mg монолаурин (глицерол монолаурат)

Стара цена: 

2990
лв

Монолауринът е един от най-перспективните 
продукти за борба с инфекции, причинени 
от различни микроби – бактерии, вируси, 
гъбички. Представлява естер на лауриновата 
киселина и глицерола, като най-богатият 
източник на лауринова киселина е кокосовото 
масло(до 48% от състава му). 

3002040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

4885
лв

ПРОМО цена:

24513код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2095
лв

Стара цена: 

6980
лв

24514код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3490
лв

ПРОМО цена:

2

АТРАКТИВНА 
комбинация

+
КОМПЛЕКТ ЗА СИЛЕН ИМУНИТЕТ DR.NATURE 
Имунопауър Макс, 60 таблетки + 
Монолаурин, 90 капсули

 -30% 
за комплекта

 -50% 
за комплекта

Имуностимулиращите свойства на черния бъз са известни от хиляди години. Той осигурява мощна защита срещу бактерии и инфекции, тонизира и 
увеличава енергията, намалява риска от диабет, подобрява храносмилането и метаболитните процеси, насърчава здравословното отслабване, укрепва 
кръвоносните съдове, защитава клетките, понижава кръвното налягане. Чесънът има хилядолетна история за борба с бактерии, вируси и патогени. 
Стимулира имунитета, подобрява състоянието при възпалителни заболявания, в това число на дихателната система. Подпомага кръвообращението, 
нормализира функциите на сърдечно-съдовата система, като балансира липидния баланс. Комбинацията от цинк, селен, витамин С и витамин D3 e 
незаменим помощник за изграждане на стабилен и устойчив имунитет. Активира клетките на вродения и силно насърчава придобития имунитет. Гарантира 
ефективна защита и устойчивост към патогени. Гарантира мощна подкрепа в борбата със свободните радикали и защита на клетките.



 

Equilibra препоръчва при: анемия, 
повишени нужди на организма от 
желязо; при повишена загуба на желязо 
с обилни и зачестили месечни цикли; 
в случаи на  недостатъчен прием или 
резорбция на желязо при хронично 
болни, вегетарианци и др. 
Съдържа: желязо, витамин С и фолиева 
киселина.

Желязо 
с Витамин С 
60 капсули

1395
лв

ПРОМО цена:

3021330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

1190
лв

ПРОМО цена:

3074520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Витамин С 
1000 мг 
20 разтворими таблетки

Стара цена: 

1490
лв

3

1430
лв

ПРОМО цена:

3001720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Dr.Nature 
Витамин D3 
90 капсули х 400 IU

Стара цена: 

1790
лв

Приемът на витамин D3: 
подпомага при намален имунитет; защи-
тава от инфекции, особено на дихателните 
пътища; регулира калциево-фосфорния 
обмен; подпомага костна плътност и 
здравината на зъбите; играе роля на 
невропротектор; предотвратява развитие 
на болест на Алцхаймер и други възрастови 
когнитивни нарушения; намалява общите 
и възрастови възпаления в организма; 
подпомага зарастването на рани; предотв-
ратява развитието на ракови заболявания 
(особено в храносмилателния тракт).

3001740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1075
лв

ПРОМО цена:

3430
лв

ПРОМО цена:

3053130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1470
лв

Цинк 10 mg 
210 таблетки

Стара цена: 

4900
лв

Един от най-важните елементи за добър имунитет!
Цинкът е с изключително важна роля за здрава 
имунна система и повишаване на съпротивителните 
сили на организма. Участва в безброй метаболитни 
процеси и ензимни системи. Допринася за 
поддържането на здрави кости, коса, кожа и нокти, 
доброто зрение.
Sanct Bernhard препоръчва при: 

Прием: 
1 таблетка 

дневно.

• намален имунитет;
• чести инфекции;
• трудно зарастващи рани;
• проблеми с кожата, косата, ноктите;
• нарушени либидо, фертилитет и проблеми с простата;
• за общо подобряване на метаболизма в организма.

3053150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2450
лв

ПРОМО цена:

2900
лв

ПРОМО цена:

3040630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1250
лв

Селен плюс A, C и E  
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: чести 
инфекции и за засилване на имунитета; за 
защита от вредното действие на свободните 
радикали; проблеми със зрението; стерилитет;  
сърдечни аритмии; проблеми с щитовидната 
жлеза; дерматологични проблеми; чернодроб-
ни увреждания; при засилено физическо и 
психическо натоварване. 

Стара цена: 

4150
лв

Немска формула за  супер защита и 
подкрепа на имунитета!

3040650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2075
лв

ПРОМО цена:

КОМПЛЕКТ ЗА 
СИЛЕН ИМУНИТЕТ 
SANCT BERNHARD:
Селен плюс A, C и E, 
120 капсули + 
Цинк,
210 таблетки

+

 -40% 
за комплекта

5430
лв

ПРОМО цена:

3040631код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3620
лв

Стара цена: 

9050
лв

КОМПЛЕКТ ЗА 
СИЛЕН ИМУНИТЕТ 
SANCT BERNHARD:
Селен плюс A, C и E, 
120 капсули + 
Цинк,
210 таблетки

-40% 
за комплектаза комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

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

975
лв

ПРОМО цена:

3029130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3010130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

ЦБ Златна 
формула - 250 млформула - 250 мл

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

Стара цена: 

2590
лв

3010150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

20 разтворими таблетки

Добър имунитет;
За премахване на умората и изтощението;
Защита от оксидативен стрес;
Нормализиране на енергийния метаболизъм;
Подкрепа функциите на нервната система и 
психиката;
Подобряване абсорбцията на желязото;
Подкрепа на синтеза на колаген.

Vitar препоръчва за: 
1000мг Витамин С + 120мт фибри

Прием: 
½ таблетка 
дневно



 

Септангин 
с исландски лишей 
16 пастили

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

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

710
лв

ПРОМО цена:

3074920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

890
лв

1470
лв

ПРОМО цена:

3074440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

980
лв

Имунен стимулатор 
форте+  45 таблетки

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

Vitar препоръчва при: 

Съдържа нуклеотиден микс, витамин С, 
екстракт от облепиха.

Стара цена: 

2450
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3060130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Ашваганда, 
40 капсули

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

Стара цена: 

2590
лв

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

Пчелно млечице 
плюс 10 флакона 
х 15 мл

2070
лв

ПРОМО цена:

3027540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

3450
лв

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

4

Ацерола180 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: срив на имунната система; настинки 
и грип; тежки физически и психически натоварвания; бедно на витамини 
хранене; забавяне стареенето на организма; алергии; при вирусни и 
бактериални инфекции; проблеми със зъби, кожа и кости.

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

Начин на употреба: 2-6 таблетки дневно, които се смучат.

3255
лв

ПРОМО цена:

3051430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Стара цена: 

4650
лв

Всяка таблетка съдържа: екстракт от ацерола - 294 mg, в това число чист 
витамин С извлечен от ацерола - 50 mg.

Стара цена: 

2450
лв

Стара цена: 

За болно и възпалено гърло! 
Подходящ за деца и 

възрастни! С бърз ефект!
 ТОП продукт

Спрей 
с прополис  

20 мл
Equilibra препоръчва при: болно и възпалено гърло и 
нос; бронхити; ангини; кашлица; възпаления и инфекции 
на горните дихателни пътища.

1715
лв

ПРОМО цена:

3024430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

735
лв

3024450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1225
лв

ПРОМО цена:

Съдържа: прополис, алое вера, екстракт от лечебна 
мъдрица, етерични масла от евкалипт, мента, сладък и 
горчив портокал. 
Иновативна формула с мощно противовъзпалително, 
противовирусно и антибактериално действие. 
Нормализира и успокоява лигавиците, повишава 
имунитета. Спрей-формата е лесна за употреба и дава 
бърз и траен резултат, подобрява дъха.



 

Vitar препоръчва при: простуда и отпад-
налост;  грип; заболявания на горните диха-
телни пътища; кашлица; вирусни инфекции.

Ехинацея, 
10 сашета
разтворима напитка Гореща напитка при настинки и грип! 

С вкус на къпина!

Съдържа:
ехинацея, ацерола, витамин С и цинк.

640
лв

ПРОМО цена:

3072120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

800
лв

Ехинацеята убива микробите чрез стимули-
ране на имунния  отговор (неспецифичен  
имунитет), стимулира продуцирането на 
„борещите” се с инфекциите Т и В-лимфоцити, 
стимулира продукцията на интерферон - 
едно от най-мощните оръжия на организма 
в борбата с инфекциите, подпомага 
производството и активността на патоген-
поглъщащи клетки - фагоцити.

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

1860
лв

ПРОМО цена:

3024040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1240
лв

Equilibra препоръчва при:  мускул-
ни спазми, крампи, депресии; пред-
менструален синдром; липса на енергия; 
контрол на кръвното налягане и др.

Калий и Магнезий  
20 сашета

Стара цена: 

3100
лв

30087002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1000
лв

ПРОМО цена:

1600
лв

ПРОМО цена:

30087220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Dr.Nature 
Магнематрикс 
30 таблетки - 2 броя

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

30 таблетки - 2 броя30 таблетки - 2 броя

Dr.Nature Magnematrix: 

30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

2000
лв

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

Калций + Магнезий 
400 таблетки

Енергични и усмихнати 
във всяка ситуация!

Всяка капсула съдържа: 
ниацин (B3) - 16 mg; пантотенова киселина 
(В5) - 6 mg, рибофлавин (В2) - 1,4 mg; витамин 
В6 - 1,4 mg; тиамин (В1) -1,1 mg; биотин - 
500µg, фолиева киселина - 200 µg, витамин 
В12 - 2,5 mg.

Стара цена: 

2150
лв

2730
лв

ПРОМО цена:

3041040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1820
лв

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

Sanct Bernhard 
препоръчва при: 

Стара цена: 

4550
лв

Магнезият е изключително важен минерал за правилното функциониране 
на редица органи и системи в човешкия организъм. Поддържа здрава 
имунна, ендокринна, нервна, сърдечно-съдова системи, стабилен сърде-
чен ритъм, нормална мускулна функция и здрави кости. Магнезият участва 
в огромно количество процеси - хормонални, ензимни, обменни и др. 
Калцият е изключително важен елемент за силни и здрави кости и зъби. 
Този минерал участва и в процесите на кръвообращението и обмяната 
на веществата. Повишава устойчивостта на организма към инфекции и 
микроби, успокоява нервната система и оказва противовъзпалително 
действие. За да усвоява добре калция човешкият организъм се нуждае от 
оптимални дози Витамин D3 и магнезий. 

Калият е важен макроелемент за 
нормалното функциониране на всички 
меки тъкани - съдове, капиляри, мускули 
(особено сърдечния), също така клетките 
на мозъка, черния дроб, бъбреците, 
жлезите с вътрешна секреция. 



Мултивитамини и 
минерали A - Z 50+ 

150 капсули

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

Пълна палитра 
за широки усмивки!

Витамините  и минералите са от огромно значение за  
нормалното функциониране на човешкия организъм, 
особено в периоди на вирусни заболявания и с 
напредване на възрастта. 

Начин на употреба: по 1 капсула на ден, с много течност. 

 ТОП продукт

3044450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2545
лв

ПРОМО цена:

3565
лв

ПРОМО цена:

3044430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1525
лв

5395
лв

ПРОМО цена:

3050950код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5395
лв

ОРС Комплекс 
90 капсули

Съдържа олигомерни 
проантоцианидини, полифе-

ноли от гроздови семки, 
червено грозде, зелен чай, 
биофлавоноиди, витамин С 

от ацерола.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТ
Олигомерните проантоцианидини са  едни
от малкото антиоксиданти, които пре-
минават през стените на клетките 
на мозъка и кръвоносните съдове. 
Антиоксидантният комплекс ефективно 
стабилизира еластичността на съдовете и 
тяхата проходимост, заздравява стените, 
предотвратява образуването на плаки и 
тромби. Подобрява се нормалната циркулация 
на кръвта в периферните съдове. ОРС 
гарантира ефективна защита на сърдечно-
съдовата система, стабилизира кръвния 
поток и артериалното налягане, подобрява 
функциите на мозъка, предоставя тотална 
антиоксидантна защита за борба със 
свободните радикали и стареенето на съдовете 
и организма като цяло.

Стара цена: 

10790
лв

4055
лв

ПРОМО цена:

3046630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3046650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега - 3 
рибено масло 
400 капсули

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

400 капсули
Стара цена: 

5790
лв

5195
лв

ПРОМО цена:

3049350код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5195
лв

Крил ойл
90 капсули

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

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

Стара цена: 

10390
лв

Витамин В17 
60 капсули 
(Амигдалин) 2390

лв

ПРОМО цена:

3007820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3007850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Ползи и ефекти от Витамин В17:
• помага в борбата с раковите клетки;
• препоръчва се след химио и лъчетерапия;
• подпомага организма при намален 
имунитет;
• действа противовъзпалително и 
обезболяващо;
• подпомага извеждането на токсините, 
получени в резултат на окислителни процеси;
• препятства развитие на сърдечно-съдови 
заболявания;
• подпомага за снемане на стрес;
• забавя стареенето.

Стара цена: 

2990
лв 1590

лв

ПРОМО цена:

3006520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Ленено масло 1000
90 капсули  

повишен холестерол и триглицериди; 
проблеми със сърдечно-съдовата 
система и кръвоносните съдове; 
артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подоб-
ряване на паметта и функцията на 
мозъка;  хипертония.

Стара цена: 

1990
лв

Dr. Nature препоръчва при:

3006550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

6

Стара цена: 

5090
лв

Всяка капсула съдържа: витамин А - 800 μg, витамин В1 - 2,1 mg, 
витамин В2 - 2,4 mg, витамин В6 - 3,0 mg, витамин В12 - 3,0 μg, витамин 
С - 120,0 mg, витамин D3 - 5,0 μg, витамин Е - 12,0 mg, витамин К1 - 30μg, 
фолиева киселина - 300,0 μg, пантотенова киселина - 6,0 mg, ниацин - 
18,0 mg, биотин - 150,0 μg, магнезий - 75,0 mg, желязо - 3,5 mg, калий 
- 40,0 mg, йод - 100,0 μg, хлор - 36,3 mg, мед - 1,0 mg, хром - 60,0 μg, 
молибден - 25,0 μg, селен - 25,0 μg, цинк - 5,0 mg, калций - 162,0 mg.



Стара цена: 

4600
лв

 ТОП продукт Чист екстра сок от 
Алое Вера - 1000 мл

За здравето 
на всички системи!

IASC 
quality

Equilibra препоръчва при:
• срив на имунната система;
• алергични заболявания;
• екземи, дерматити, акне; 
проблемна кожа;
• херпес симплекс;
• туморни заболявания;
• стомашни проблеми;
• диабет;

Алоето предлага богат коктейл от хранителни вещества, чието комбинирано 
действие и баланс имат изключително мощен ефект - комбинация от 
над 75 съставки с изключително широко приложение за подобряване и 
възстановяване на човешкото здраве.

3024740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2760
лв

ПРОМО цена:

3680
лв

ПРОМО цена:

3024720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

920
лв

5395
лв

ПРОМО цена:

3041840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3595
лв

АФА - 120 таблетки

тежки психически и физически натоварвания; 
срив на имунната система; оксидативен 
стрес; стрес, хронична умора; депресии, 
нервно-психични разстройства, нарушен 
сън; намалена умствена работоспособност; 
възстановяване след инфаркт и тежки и 
продължителни заболявания.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Чудото на синьо-зеленото водорасло! Стара цена: 

8990
лв

3955
лв

ПРОМО цена:

3080140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2635
лв

Здравословен комплекс 
от седемте супер 
растения - 946 мл

Dr.Nature препоръчва редовния прием на комплекса, 
като изключително полезен за подобряване на общото 
здравословно състояние, имунитета, енергийния 
тонус и антиоксидантната активност, както и като богат 
източник на важни за организма витамини (В1, В2, В3, 
С и Е), минерали (калций, магнезий, фосфор и калий), 
незаменими мастни киселини (Омега 3-6-9), незаменими 
аминокиселини, протеини, фибри и полизахариди.
Състав: годжи, мангостийн, нони, акаи, каму-каму, 
макуи и алое вера. 

Стара цена: 

6590
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

3023130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Жен-шен плюс 
60 капсули

Equilibra препоръчва при:
тежки физически и умствени натоварвания; 
стрес от различен характер, тревожност; 
промяна в средата на живот; следоперативно 
възстановяване; намален имунитет; сексуална 
дисфункция; хронична умора, отпадналост; 
вялост, липса на концентрация.
Съдържа: сух екстракт от корени на жен-шен 
и витамин В6. 

Стара цена: 

1990
лв

5695
лв

ПРОМО цена:

3043050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5695
лв

Коензим Q10 плюс 
150 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Спрете стареенето със 100% 
естествен коензим Q10!

Стара цена: 

11390
лв

Косинус 30 таблетки

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

Pharm LAB препоръчва при: 

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

3037020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 1110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

280
лв

За 1 брой 
-20% 30370240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1110
лв

За 2 броя 
-40%

ДХЕА 
30 таблетки

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

ДХЕА е „хормон майка“ и според възрастта и нуждите се превръща в тестостерон, 
естроген, прогестерон, естрадиол и др. Един от най-важните биомаркери на стареене-
то. В организма се синтезира в надбъбречните жлези, половите жлези (яйчници и 
тестиси) и в мозъка. Оптималните му нива предпазват от диабет, затлъстяване, рак, 
стрес, инфаркт. ДХЕА проявява имуностимулиращо, антивирусно, антибактериално 
действие, забавя стареенето. 

1255
лв

ПРОМО цена:

3035730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Стара цена: 

1790
лв
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• 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.



 

 ТОП продукт

3031950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

3110
лв

ПРОМО цена:

3031920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
• нарушения в храносмилането, стомашна язва,           
стомашен рак;
• рак на белите дробове, гърдата и матката;
• всякакъв туморен растеж;
• диабет;
• грип;
• артрит;
• гъбички и кожни заболявания;
• помага  при хипертония, нормализира сърдечния ритъм, 
облекчава отоци, понижава стреса;
• действа адаптогенно, антиоксидантно, имуномодулира-
що, противовъзпалително, противовирусно.

Съдържание на 
полизахариди 

> 30%

Стара цена: 

3890
лв

ГЪБАТА НА 
БЕЗСМЪРТИЕТО! 

ЧАГА (CHAGA), 
60 КАПСУЛИ Х 555МГ

Знаете ли, че... В Сибир наричат гъбата Чага „Кралицата на билките“, „Гъба на безсмъртието“ и 
„Дар от боговете“. В Китай я възприемали като „Цар на растенията“/макар че гъбата не е растение/, 
а за японците тя била „Диамантът на гората“. Считало се, че с нея може да се излекува всичко. 
Обикновено гъбата Чага започва растежа си върху наранен участък от кората на жълта или бяла 
бреза. Достигането до ефективна зрялост продължава около 20 години. Различни проучвания са 
установили, че консумацията на гъба Чага осигурява защита от оксидативно увреждане на ДНК на 
човешки лимфоцити. Чагата е сигурен залог, когато става въпрос за създаване на общо чувство за 
благосъстояние, увеличаване продължителността на живота, забавяне признаците на стареене.

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%

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. 
Съдържа екстракти от Херициум, Рейши, 
Кордицепс, Шиитаке.

Dr.Nature препоръчва при: 
съпътстваща терапия на раково болни; 
намалява страничните ефекти от химио- 
и лъчетерапия; помага при автоимунни 
заболявания;  при проблеми на стомашно-
чревния тракт; за подобряване при 
проблеми на дихателна система, пикочо-
половата система, диабет, високо кръвно 
налягане, сърце; при хронична умора, 
изтощение, отпадналост и др. 

Aгарикус блазей - 60 капсули

3031120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30311240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

Киндер комплекс - 60 капсули
  

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

3031720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30317240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

3031020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30310240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Кориолус - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
рак на гърдата, яйчниците, простатата, 
кожа, черен дроб, левкемия и др; намалява 
страничните ефекти от химиотерапия; под-
помага при вирусни инфекции, кандидоза, 
инфекции на горните дихателни пътища, 
храносмилателната и отделителната 
система, диабет, ревматизъм и др. 
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За оптимално функциониране 
на кръвоносната система!

1085
лв

ПРОМО цена:

5130330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

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

Гел с див кестен 
и лозови листа 
250 мл

Стара цена: 

1550
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

5020020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Крем 
РектоСтоп 50 г

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

Стара цена: 

1550
лв

1030
лв

ПРОМО цена:

3037520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

РектоСтоп 
30 таблетки

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

Pharm LAB 
препоръчва при: 

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

Стара цена: 

1290
лв КОМПЛЕКТ:

РектоСтоп, 30 таблетки + 
Крем РектоСтоп, 50 г

+
 -40% 

за комплекта

1990
лв

ПРОМО цена:

5020075код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

850
лв

Стара цена: 

2840
лв

+++
АТРАКТИВНА 

комбинация
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4435
лв

ПРОМО цена:

3050540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2955
лв

Аргинин 
150 капсули

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

Стара цена: 

7390
лв

В комбинация 
с фолиева киселина 
и витамини В6 и В12.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3775
лв

ПРОМО цена:

3049840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
проблеми със сърдечно-съдовата система, 
сърдечна невроза;
нарушено кръвообращение;
атеросклeроза;
хипертония. 

ГЛОГ плюс 
240 капсули240 капсули

Стара цена: 

6290
лв

опаковка за 
60 дни 

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



 

Коластра с 
мултивитамини 
45 таблетки за смучене 

Естествен щит 
и подкрепа! 

Отличен вкус за деца 
и възрастни!

 ТОП продукт
1480

лв

ПРОМО цена:

3007220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

3007240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1110
лв

ПРОМО цена:

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

45 таблетки за смучене 
Стара цена: 

1850
лв

Всяка таблетка съдържа: коластра - 30 mg; биотин 
- 12,5 µg; витамин В1 - 0,275 mg; витамин В2 - 0,350 
mg; витамин В6 - 0,350 mg; витамин В12 - 0,625 µg; 
никотинамид - 4 mg; пантотенова киселина 1,5 mg; 
фолиева киселина - 50 µg; витамин С - 20 mg; витамин 
Е - 3 mg; витамин Д3 - 1,25 µg.

2790
лв

ПРОМО цена:

3042240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Витамини за деца 
240 таблетки240 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 концентрат от червена боровинка и 
комплекс от витамини и минерали, специално
подбрани за детския организъм.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

4650
лв

2-4 
таблетки 
дневно!

2220
лв

ПРОМО цена:

30356230 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

960
лв

Вечерна роза 
30 таблетки - 2 броя

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

ЦБ За жената  
250 мл 1815

лв

ПРОМО цена:

3010230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

250 мл 
Стара цена: 

2590
лв навлизане в менопауза; месечни неразпо-

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

3010250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

5035
лв

ПРОМО цена:

3051040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3355
лв

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

Сила за него и нея
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва за: Стара цена: 

8390
лв

1945
лв

ПРОМО цена:

30355230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Простамин 
30 таблетки 
2 броя2 броя

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

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

2780
лв27 лв

30355002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1390
лв

ПРОМО цена:

1160
лв

ПРОМО цена:

3036020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лв

Панер 
30 таблетки

Pharm LAB препоръчва за: 
нарушена полова активност; еректилна 
дисфункция; намалено либидо; полова 
слабост; стрес и изтощение. 
Съдържа: L-аргинин, сух екстракт 
от сибирски жен-шен; сух екстракт от 
бабини зъби; селен.

Стара цена: 

1450
лв
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Стара цена: 

3180
лв

Подкрепа за организма на жената!



 

 ТОП продукт

Лутеин Мега 
Комплекс 

90 капсули
Запазете зрението си!

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

Мелатонин 
75 таблетки 1470

лв

ПРОМО цена:

3023730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

630
лв

Стара цена: 

2100
лв

4110
лв

ПРОМО цена:

3040740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

6850
лв

Високоефективна формула с лутеин, 
зеаксантин, бета-каротин, черни 

боровинки, цинк, селен, витамини В2 и Е.

Всяка капсула съдържа:
лутеин - 6 mg, бета-каротин - 2 mg, 
зеаксантин - 0,9 mg, екстракт от черни 
боровинки - 100 mg, витамин E - 10 mg, 
витамин B2 - 2,8 mg,
цинк- 4 mg, селен - 20 μg. 

1245
лв

ПРОМО цена:

30718230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
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

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За мъжа 
250 мл 

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

1555
лв

ПРОМО цена:

3010340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

2590
лв

2490
лв

ПРОМО цена:

3040540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1660
лв

Стара цена: 

4150
лв

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

Сила за нервната 
система 
180 капсули

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: 

Ай кю макс 
30 таблетки

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

1535
лв

ПРОМО цена:

3006030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

Стара цена: 

2190
лв

11



 ТОП продукт

Д-р Нейчър Пробиотик Максимус е научно разработен синбиотик с изключително широк спектър на полезно действие. Синергизмът на всички 7 
биосъвместими бактериални щама обуславя едновременното повлияване на имунитета, възстановяване баланса на чревната микрофлора след прием на 
антибиотици, детоксикация и подпомагане при редица други храносмилателни проблеми. 
Начин на употреба: За възрастни и деца се препоръчва прием от 1 капсула дневно, преди или след хранене. При антибиотична терапия, приемайте 
пробиотика 2 часа след прием на антибиотика. Д-р Нейчър Пробиотик Максимус е подходящ за заквасване на домашно кисело мляко – още едно 
доказатество за ефективността. Чрез специално селектираните пробиотични щамове се получава здравословно, висококачествено и хомогенно кисело 
мляко. Вижте повече за технологията за приготвяне на www.green-master.eu.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при:
• Прием на антибиотици;
• Понижен имунитет и често боледуване;
• Нарушена чревна микрофлора;
• Храносмилателни проблеми, подуване и газове;
• Недобро усвояване на хранителни вещества, 
включително лактозна нетолерантност;
• Гъбични и бактериални инфекции;
• Болки в корема, запек и диария;
• Възпалителни заболявания на червата;
• Стрес и забавен метаболизъм; 
• Лоши хранителни навици; 
• Само 1 капсула от продукта съдържа повече  живи 
бактерии, в сравнение с цяла опаковка от обикновените 
пробиотици!

1795
лв

ПРОМО цена:

3002240 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Всяка капсула съдържа: Lactobacillus bulgaricus, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus plantarum - общ пробиотичен микс от 
не по малко от 210 милиарда CFU във всяка капсула; 
късоверижен инулин (пребиотик) - 100 mg.

 НОВО 

Д-р Нейчър 
Пробиотик Максимус  

15 капсули 

Ново поколение пробиотик + пребиотик! 
Максимално съдържание на 210 милиарда 

полезни бактерии в капсула! 
7 биосъвместими пробиотични щама за 

добра чревна флора!

Стара цена: 

2990
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3061630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Куркума (Curcumin) 
40 капсули

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

Стара цена: 

2890
лв

4055
лв

ПРОМО цена:

3049230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
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

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 2370

лв

ПРОМО цена:

3022840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1580
лв

Стара цена: 

3950
лв

1170
лв

ПРОМО цена:

3022740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Растителен въглен 
50 таблетки

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

50 таблетки

Стара цена: 

1950
лв

Equilibra препоръчва при: 
проблеми в стомашно-чревния тракт; 
стомашно-чревни разстройства; лени-
ви черва; нарушена перисталтика; 
метеоризъм; запек; детоксикация на 
дебелото черво; отслабване; регулиране 
на нивата на лошия холестерол.

Псилиум фибри 
20 сашета20 сашета

Стара цена: 

1790
лв

1430
лв

ПРОМО цена:

3023020 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Чай  диджестив 15 фил-
тър пакетчета - 2 броя

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

Стара цена: 

2300
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30271002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

броя 
на цената 

на един2 
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 ТОП продукт

Освободете се от токсините 
и излишните течности!

Комбиниран продукт, насочен към ефективна 
детоксикация на организма и подпомагане 
функцията на черния дроб и отделителната 
система. Спомага за извеждане на токсините 
и излишните течности от тялото. Подобрява 
работата на бъбреците и подпомага черния 
дроб и жлъчката.
Дневен прием: 
50 мл разтворени в 1-1,5 л вода.

Фаст Дрена 500 мл

Стара цена: 

2390
лв

1435
лв

ПРОМО цена:

3079340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Състав в 50 мл:  течен екстракт от корени на 
аспарагус - 120 mg; течен екстракт от корени на 
репей - 120 mg; течен екстракт от листа на болдо 
- 120 mg; течен екстракт от листа на артишок - 
120 mg; екстракт от бял трън - 120 mg, от които 
силимарин - 22 mg; течен екстракт от коренище 
на куркума - 120 mg; течен екстракт от корени 
на глухарче - 120 mg; екстракт от листа на черно 
френско грозде - 120 mg.

3535
лв

ПРОМО цена:

3052040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2355
лв

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

Артишок 
150 капсули

Стара цена: 

5890
лв

1425
лв

ПРОМО цена:

30712220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Чист черен дроб 
30 таблетки 2 броя

Vitar препоръчва при: детоксикация на 
черния дроб; при заболявания на храносми-
лателната система, черния дроб, жлъчката; 
повишени нива на холестерол и мазнини. 
Съдържа екстракт от бял трън, биотин; вит. 
B1; вит. В2; вит. В6, вит. В12; никотинамид; 
пантотенова киселина; фолиева киселина; 
вит.С; вит. Е.

Стара цена: 

1780
лв

30712240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1070
лв

ПРОМО цена:

4495
лв

ПРОМО цена:

3045340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2995
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7490
лв

Червена боровинка 
90 капсули 950

лв

ПРОМО цена:

3072320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Билков сироп 
Боровинка - 200 мл 

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв

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

Глюкозин 30 таблетки 

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

1000 
лв

ПРОМО цена:

3035320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Стара цена: 

1250
лв

Прием: 2 капсули дневно. 
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Революционна формула 
с 3 вида колаген, босвелия 

и витами С - спира болката и 
износването на ставите!

Колагенът е основният строителен материал на всички съединителни тъкани. Той е важен не само за опорно-двигателния апарат, но и за външния вид и 
качеството на кожата, косата, ноктите, венците, зъбите. Колагенът от тип I присъства в по-голяма част от човешкото тяло. Участва основно в структурата на 
сухожилията, мускулите, връзките, костите и кожата. Колаген тип II присъства главно в ставния хрущял, където той осигурява неговата сила и устойчивост, а 
основното му действие е свързано със стопиране на автоимунните заболявания на ставите - различните видове артрити. GELITA Sol® C е патентован комплекс 
от супер фини и високоефективни микроколагенови пептиди, които овлажняват структурите и усилват синтеза от организма на еластин и колаген. Екстрактът 
от босвелия добавя мощно противовъзпалително действе и подпомага намаляването на болката и поддържане оптимални функции на ставите. Витамин С 
е незаменим за образуването на колаген и по този начин за структурата на хрущялите, мускулите, ставните и мускулни връзки, сухожилията, кожата, костите, 
венците, зъбите и кръвоносните съдове.

2025
лв

ПРОМО цена:

3008830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Dr.Nature Хиалурон 
Комплекс - 30 капсули

Dr.Nature Хиалурон комплекс:
благоприятства поддържането на здрави 
и гъвкави хрущялни тъкани; подпомага 
смазването на ставите; намалява диском-
форта в ставната област; подпомага движе-

Стара цена: 

2890
лв

нието, особено в напреднала възраст; поддържа венозната система; 
допринася за здрава, гладка и добре хидратирана кожа. Всяко капсула 
съдържа: хиалуронова киселина (ниско молекулно тегло - 30 mg, средно 
молекулно тегло - 60 mg, високо молекулно тегло - 30 mg), екстракт от 
босвелия - 50 mg, диосмин/хесперидин - 100 mg, глюкозамин - 100 mg, 
витамин С - 40 mg, манган - 2 mg, селен - 14 µg. Хиалуроновата киселина 
е основен компонент на синовиалната течност на ставите, като осигурява 
смазването и безпроблемия контакт на костните структури. Тя играе роля 
на „възглавница“ между две артикулиращи кости. Поради специфичното 
и свойство да задържа влага, тя е перфектно средство за поддържане на 
здрава, еластична и хидратирана кожа.

Комплексна грижа за ставите и кожата!

5100
лв

ПРОМО цена:

3042830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

3042850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3645
лв

ПРОМО цена:

Колаген Голд 
екстра 525 г

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

7290
лв

3115
лв

ПРОМО цена:

3047140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2075
лв

Супер калций от 
червени коралови
водорасли 120 капсули 

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

Природен калциий с най-висока степен 
на усвояемост!

Стара цена: 

5190
лв

Всяка капсула съдържа: 610 mg екстракт 
от червени коралови водорасли, като от тях 
калций - 180 mg.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

1975
лв

ПРОМО цена:

3000240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

Dr.Nature препоръчва при: скованост и болки в 
ставите; артрит, остеоартрит; артрози; дегенерация 
на ставния хрущял; загуба на синовиална течност; 
травми и болки.
Глюкозаминът е най-важната съставка на съеди-
нителната тъкан. Основната му функция е стимули-
ране синтеза на глюкозаминоклюкани, необходими 
за възстановяване на ставния хрущял. Глюкозамин 
сулфатът лесно се усвоява в стомашно-чревния 
тракт, където се превръща в неутрална аминоза-
хар. Именно тази форма преминава към ставите, 
където подпомага синтеза на хрущялната тъкан. 
Той е основен компонент на мукополизахаридите, 
които осигуряват нормалната структура на сухожи-
лия, хрущяли, ставни връзки, синовиална течност.

Dr.Nature Глюкозамин
1100, 90 таблетки

За добро възстановяване на ставния хрущял!
Стара цена: 

3290
лв
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5445
лв

ПРОМО цена:

3049650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5445
лв

Зеленоуста мида 
Плюс 120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

10890
лв

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

Всяка таблетка 
съдържа: глюкозамин 

сулфат - 1100 mg.
Прием: 1 таблетка 

дневно.

Колаген форте +
 60 капсули

1830
лв

ПРОМО цена:

3071120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

460
лв

3071140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1375
лв

ПРОМО цена:

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

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

 ТОП продукт

Стара цена: 

2290
лв



 

 ТОП продукт

Джойнт протект 
473 мл

Течна формула 
с богат състав

за максимален ефект!
2575

лв

ПРОМО цена:

30819140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1715
лв

Стара цена: 

4290
лв

• артрози;
• остеопороза;
• артрити;
• дископатия;
• спондилози;
• ишиас;
• болки;
• остри и хронични болки в ставите;
• скованост и възпаление на колената и пръстите;
• навяхвания;
• изкълчвания;
• фрактури;
• ошипяване.

Dr.Nature препоръчва при:
Съдържа:  
глюкозамин сулфат, хондроитин 
сулфат, метилсулфонилметан, 
колаген, хиалуронова киселина, 
ликопен, витамин С, витамин D3.

1360
лв

ПРОМО цена:

51202220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

51202002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

850
лв

ПРОМО цена:

Конски гел-балсам с екстракт от 
алпийски билки 250 мл - 2 броя

Подходящ е при разширени вени, спукани 
капиляри, уморени и отекли крака, синини, 
мускулни болки, артрит, ревматизъм и др. 
Успокоява болката и напрежението, стимулира 
циркулацията на кръвта, има охлаждащ 
ефект, хидратира тъканите и оставя чувство 
на облекчение. Подобрява подвижността на 
ставите и има противовъзпалителен ефект. 
Подходящ е за масажи на цялото тяло. 

Стара цена: 

1700
лв

1365
лв

ПРОМО цена:

5132830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

585
лв

Крем със зеленоуста 
мида 250 мл

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

Стара цена: 

1950
лв

1000
лв

ПРОМО цена:

5014120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Терапевтичен 
охлаждащ гел 100 мл
Охлаждащата терапия може да облекчи 
остра болка, както да подпомогне 
при оток, като улесни подвижността. 
Подходящ и при хронични оплаквания 
като артрит, артроза, ревматизъм и др.

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

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

Стара цена: 

1250
лв

990
лв

ПРОМО цена:

5135540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Класическа рецепта със съдържание на 
екстракт от арника, масло от алпийски клек, 
камфор, ментол! 
Флуидът е подходящ при мускулни и 
ревматични болки, артрит, скованост на 
ставите, шипове, схващания, при мускулни 
спазми след обездвижване. Намалява болката 
и отока след спортни травми, изкълчване, 
натъртване и др.

Стара цена: 

1650
лв

Флуид с арника 
250 мл

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 подобря-
ващо 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

15

1045
лв

ПРОМО цена:

5135030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Крем с лечебна кал, 
чили и евкалипт 
250 мл

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

Стара цена: 

1490
лв



 

Мощна комбинация 
с тройно действие за 
максимален ефект!

 ТОП продукт

Всяка капсула съдържа: CLA (конюгирана линолова киселина) - 300 mg, 
екстракт от зелен чай - 200 mg (полифеноли - 100 mg, кофеин - 18 mg), 
L-карнитин - 138 mg.

2300
лв

ПРОМО цена:

3001030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Dr.Nature препоръчва при:

Стара цена: 

3290
лв

1245
лв

ПРОМО цена:

30729230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Супер линия
30 таблетки 2 броя

Vitar препоръчва при: 
лица контролиращи теглото си; поддържане на 
идеална фигура; редукция на теглото; изгаряне 
на мазнини; подобряване на метаболизма.
Всяка таблетка съдържа: екстракт от 
гарциния камбоджа - 120 mg; екстракт от 
зелен чай - 70 mg; екстракт от горчив портокал 
- 12 mg; хром - 40 μg; витамин С - 40 mg.

Стара цена: 

1780
лв

30729002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

1675
лв

ПРОМО цена:

3022040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Хитозан 1000 
40 капсули

Equilibra препоръчва за: 
контрол на теглото и апетита; намаляване 
натрупването на мазнини; ефективно 
подпомага за изхвърлянето на токсини и 
шлаки от организма; при повишени кръвно, 
холестерол и  кръвна захар; чернодробни 
проблеми.

Стара цена: 

2790
лв

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

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

лв

ПРОМО цена:

8631130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

Мултиактивно 
дермо масло 
100 мл

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

дермо масло 
100 мл

99% 
натурални 
съставки

2070
лв

ПРОМО цена:

9205340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

Стара цена: 

3450
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

20030002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

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.

Уникално съчетание на антисептичното, 

Стара цена: 

2300
лв

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

броя 
на цената 

на един2 

710
лв

ПРОМО цена:

3004020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Родопско чудо 
50 мл

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

Стара цена: 

890
лв

CLA + Зелен чай 
+ L-карнитин 

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

За здрава 
и защитена кожа!

Родопско чудо 
50 мл

1100
лв

ПРОМО цена:

30708230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Здрава коса 
30 таблетки
2 броя

изтощени и слаби коси;
пърхот;
косопад;
за подобряване качеството и 
растежа на косата;
за блестяща кожа и нокти. 

Vitar препоръчва при: 
Стара цена: 

1580
лв

4110
лв

ПРОМО цена:

3043940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Капсули за красота 
200 капсули

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

Стара цена: 

6850
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва: 

Бирена мая -150 г 
375 таблетки

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

1885
лв

ПРОМО цена:

3022330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

695
лв

ПРОМО цена:

5130930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Гел-балсам 
с алое вера 250 мл 

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: 

990
лв

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 
150 мл150 мл 1890

лв

ПРОМО цена:

9200140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1260
лв

Стара цена: 

3150
лв

945
лв

ПРОМО цена:

50105220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

50105240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

710
лв

ПРОМО цена:

Чаеното дърво е храст или ниско дърво, което е наречено 
“Зеленото злато” на Австралия. Аборигените го използвали като 
лек още в древността. След 1970 година са създадени специални 
плантации,  в които се отглежда и се предоставя на козметичната 
и фармацевтичната промишленост. Има силно антибактериално 
действие върху три групи микроорганизми - бактерии, гъбички 
и вируси. Маслото от чаено дърво има антибактериално, 
антисептично, антивирусно и противогъбично действие. 
Притежава същопротивовъзпалително, регенериращо, 
подхранващо и хидратиращо действие. Превантивно може да 
се използва за предпазване от кожни проблеми, при излизане 
сред природата -  срещу ухапвания от насекоми и възпаление 
от досег с растения.

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 

30 мл - 2 броя 

Стара цена: 

1180
лв

1185
лв

ПРОМО цена:

5130630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

За лице и тяло. Превантивно за предпазване 
от кожни проблеми, при излизане сред 
природата. Подходящ и за ежедневна грижа.

Крем с масло 
от чаено дърво 250 мл

Стара цена: 

1690
лв

Продуктите с чаено дърво са подходящи за:  акне, малки пъпчици, 
дерматити, алергии, различни херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, ухапвания от насекоми, 
ожулвания и кожни раздразнения. 
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YOUTH THERAPY
Подмладяваща терапия за зряла кожа - световна иновация 
със секрет от охлюв и 24 каратово злато!
YOUTH THERAPY е иновативна козметична линия против бръчки, създадена 
специално за нуждите на зрялата кожа. Изключително ефективните формули 
се основават на абсолютното козметично откритие от последните години: 
секретът от охлюв, който осигурява дълбоко възстановяване на кожата. 
Допълнителното съдържание на 24 каратово злато и други ценни активни 
вещества гарантират дълбока хидратация и представляват изключително 
напреднала система, която забавя процесите на стареене на кожата. Секретът от 
охлюв подпомага възстановяването, подмладяването и дълбокото хидратиране 
на кожата, възстановява естествения цвят на кожата. 

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

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

Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл

Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл

Възстановяващ 
серум против 
бръчки 30 мл

Ревитализираща 
маска против 
бръчки 23 г - 2 броя

Повдигаща 
маска против 
бръчки около 
очите 10 г - 2 броя

Овлажняващ 
крем против 
бръчки около 
очите 15 мл

2550
лв

ПРОМО цена:

9160120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2550
лв

ПРОМО цена:

9160220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2760
лв

ПРОМО цена:

9160320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

1330
лв

ПРОМО цена:

91604230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

570
лв

Стара цена: 

1900
лв

1330
лв

ПРОМО цена:

91605230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

570
лв

Стара цена: 

1900
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

9160630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

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

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

3985
лв

ПРОМО цена:

916013код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2655
лв

Стара цена: 

6640
лв

 -40% 
за комплекта

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

3985
лв

ПРОМО цена:

916023код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2655
лв

Стара цена: 

6640
лв

 -40% 
за комплекта

18

 ТОП съставки

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

+
АТРАКТИВНА 

комбинация



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

+ Овлажняващ крем против бръчки 
около очите 15 мл
+ Повдигаща 
маска против бръчки около очите 10 г

5215
лв

ПРОМО цена:

916015код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

10430
лв

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

5215
лв

ПРОМО цена:

916025код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

Стара цена: 

10430
лв

 -50% 
за комплекта

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

За деликатна и чувстви-
телна кожа, склонна към 

раздразнения, изиск-
ваща регенериране. 

555
лв

ПРОМО цена:

8622_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

790
лв

1 2

Мицеларен разтвор с екстракт 
от лайка за почистване на грим 

3 в 1 - 250 мл

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

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

ежедневна грижа. Без изплакване. 
Не съдържат: парабени, сапуни, 

изкуствени оцветители и ароматизатори.

Премахват деликатно всяка следа от 
грим и замърсяване, без да е необходимо 
изплакване. За гладка и мека кожа. 
Напоени са с лосион, обогатен с бадемово 
масло, което подхранва; бизаболол, 
който успокоява и глицерин, който 
омекотява. Наличието на алое вера и 
липсата на алкохол ги правят деликатни и 
освежаващи. 

Кърпички за 
почистване на грим
с алое вера - 10 броя

 Не съдържат парафинни масла, парабени, SLS, SLES, PEG и алкохол. Деликатно 
парфюмирани, без алергени. Офтамологично тествани.

360
лв

ПРОМО цена:

9209940 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

600
лв

1015
лв

ПРОМО цена:

5131740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Подходящ при невродермит. За проблемна 
и чувствителна кожа. Предотвратява 
дехидратацията и спомага за облекчаване 
на сърбежа при проблемна и суха 
кожа, която е много по-чувствителна от 
нормалната. Съдържа урея и масло от шеа. 

Крем с вечерна роза 
250 мл

Стара цена: 

1690
лв

За лице и тяло.

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 

2095
лв

ПРОМО цена:

9010430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Препоръчва се за терапии, третиращи уморена кожа, при 
които се търси моментален ефект и блясък. 
Предизвиква незабавно стягане и повдигане на отпуснатата 
и уморена кожа и дълготрайно заздравяване на 
поддържащите тъкани. 
Видимо заличава съществуващите бръчки и предотвра-
тява образуването на нови. 
Продуктът действа успокояващо, подобрява  тургура на 
кожата.
Резултат: свежа, гладка, еластична и мека кожа.

Lift serum Лифтинг 
серум за всеки тип 
кожа - 75мл

Активни съставки: Патентован Биологично Активен 
Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода), 
Алое вера и гуарана. 19

Стара цена: 

2990
лв

Бърза и професионална грижа 
с моментален ефект!

Нежна грижа за Вашата кожа с 
хилядолетна история!

Активни съставки: маслиново масло, 
глицерин, етерични съставки. Без парабени.

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

+
АТРАКТИВНА 

комбинация



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

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

Ефективно повишава качеството на кожата - 

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

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

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

Ефективно почиства и освежава кожата. Леко 

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

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

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

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

2300
лв

ПРОМО цена:

9190130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

2300
лв

ПРОМО цена:

9190230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Стара цена: 

3290
лв

1155
лв

ПРОМО цена:

9190330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Стара цена: 

1650
лв

4115
лв

ПРОМО цена:

919013код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4115
лв

Стара цена: 

8230
лв

 -50% 
за комплекта
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Бързо и ефективно 
подобрява симптомите 
на зрялата кожа: 
тънка, сива, прекалено 
суха, без плътност и 
блясък. Иновативната 
комбинация от високо-
качествени метални 
наночастици, комби-
нирани с активен 

GOLD DETOX Детоксикираща метална 
маска за зряла и чувствителна кожа 

8 г - 2 опаковки

625
лв

ПРОМО цена:

91724220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

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

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

SILVER DETOX Детоксикираща метална 
маска за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки

625
лв

ПРОМО цена:

91723220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

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

Детоксикиращите метални маски бързо и 
ефективно подобряват състоянието на всеки 
тип кожа. Иновативната комбинация от 
висококачествени метални наночастици, 
комбинирани с активен въглен, създава 
изклю-чително ефективна формула, която 
дълбоко почиства кожата от токсини и 
замърсявания, незабавно я освежава, хидратира 
и подмладява, подобрявайки вида й.

 ТОП съставки

Революционната Skin Clinic Professional - действие и ефекти:
Мезо хидратиращата терапия е подходяща за всички типове кожа, включително суха, дехидратирана и 
чувствителна кожа, като ефективно повишава качеството на кожата - подобрява стегнатостта, еластичността, 
хидратацията, текстурата и цвета. Тя ефективно потиска появата на бръчки, подпомага бързото оздравяване 
на кожата след естетични или медицински процедури, като я изглажда перфектно и й придава блясък.
Продуктите съдържат максималната доза концентрат от 100% хиалуронова киселина, биомиметични 
пептиди и млечна киселина.
Ефектът от мезо хидратиращата терапия е по-млад вид на кожата - видимо хидратирана, добре 
опъната, гладка, стегната, сияйна, кадифена на допир - просто по-красива. Сухата и чувствителна кожа става 
по-здрава и спокойна, а дразненето е намалено.

 ТОП съставки

За регенерирана и 
впечатляваща кожа!

+
АТРАКТИВНА 

комбинация



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

Крем за кожата 
около очите 
с арганово масло 
15 мл

С 98% натурални съставки, хиалуронова 
киселина с 2 молекулни тегла, масла от 
арган, бадем, гроздови семки, екстракт от 
гардения, вит.Е. Специално създаден за 
поддържане на нежната кожа около очите. 
Изглажда, стяга, омекотява и подхранва.

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

Деликатно ароматизиран, без алергени.

98% 
натурални 
съставки

1720
лв

ПРОМО цена:

9206520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Стара цена: 

2150
лв

С 98% натурални съставки, масла 
от арган, шеа, бадем,  екстракти 
от гардения и бял божур, коензим 
Q10, вит.А и  вит.Е. Омекотява, стяга, 
подхранва в дълбочина кожата и се 
бори с бръчките. 

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

98% 
натурални 
съставки

720
лв

ПРОМО цена:

92068220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

900
лв Не съдържа: PEG, силикони, 

парабени, минерални масла, 
оцветители, източници на 
формалдехид. Деликатно 

ароматизирана, без алергени. 

КОМПЛЕКТ против бръчки с арганово масло 
3 продукта: крем, крем за кожата около очите, маска
Една от най-популярните серии на Equilibra - подхранващ комплект с арганово 
масло. С 98% натурални съставки и високо съдържание на арганово масло. 
Перфектното почистване и поддържане на кожата със силата на аргана и 
хиалуроновата киселина.

3045
лв

ПРОМО цена:

9206103 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3045
лв

Стара цена: 

6090
лв

98% 
натурални 
съставки

 -50% 
за комплекта

Чисто арганово масло 30 мл
2215

лв

ПРОМО цена:

9206240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1475
лв

Стара цена: 

3690
лв

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

Арганово масло
За регенерирана и 

впечатляваща кожа!

 ТОП съставка

Арганово масло
За регенерирана и 

впечатляваща кожа!впечатляваща кожа!
За регенерирана и 

впечатляваща кожа!
За регенерирана и 

Крем за ръце 
с арган 75 мл

С 98% натурални съставки, 
с арганово масло, масло от шеа, 

фитокомплекс от соя, витамин Е и 
растителен глицерин. 

Крем с мека текстура, който се абсорбира бързо, без да 
омазнява. При ежедневна употреба противодейства 
на напукването на кожата и загубата на еластичност. 
Със защитен и анти-ейдж ефект. 
Не съдържа PEG, силикони, парабени, петролни 
продукти, минерални и парафинни масла, оцветители, 
SLES, SLS, източници на формалдехид. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. Дерматологично тестван.

98% 
натурални 
съставки

660
лв

ПРОМО цена:

9211140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

440
лв

Стара цена: 

1100
лв

+
АТРАКТИВНА 

комбинация
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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. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. 

Дерматологично и клинично тестван.

Крем против бръчки 
с арганово масло 
50 мл

98% 
натурални 
съставки

2445
лв

ПРОМО цена:

9206130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

Стара цена: 

3490
лв



Dr.Sante Серия за стимулиране на растежа 
на косата - Trichogen Complex

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

Шампоан за стимулиране 
на растежа 250 мл

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

760
лв

ПРОМО цена:

8441520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

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

760
лв

ПРОМО цена:

8441720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

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

760
лв

ПРОМО цена:

8441620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

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

680
лв

ПРОМО цена:

8441820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

 ТОП съставка

Trichogen 
Complex

Масло за стимулиране на растежа 100 мл

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

1480
лв

ПРОМО цена:

8441920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

480
лв

ПРОМО цена:

8611320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Балсам с коприва за изтощена, чуплива и 
слаба коса 300 мл
Благодарение на активните съставки - хвощ, коприва, 
жълт кантарион, див кестен и червена боровинка, 
балсамът регенерира изтощената коса, укрепва крехката 
и чуплива коса, като я хидратира и подхранва. Подобрява 
работата на мастните жлези и космените фоликули.
Укрепва косата от корена до върха, предпазва от цъфтящи 
връхчета. При редовна употреба косата е по-здрава, 
гъвкава, пълна с енергия и по-лесна за разресване. 

630
лв

ПРОМО цена:

8610220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Шампоан с коприва 
за нормална коса 350 мл
Екстрактът от коприва регулира мастните жлези, 
предотвратява косопада и се бори с пърхота. 
Пантенолът овлажнява и регенерира. Шампоанът 
подобрява микроциркулацията на скалпа, стимулира 
космените фоликули, осигурява на косата енергия, за 
да расте. При редовна употреба косата става здрава, 
добре хидратирана, гъвкава и блестяща.

Стара цена: 

790
лв

Стара цена: 

600
лв
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 -40% 
за комплекта

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

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

3330
лв

ПРОМО цена:

844155код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2220
лв

Стара цена: 

5550
лв



Арганово масло

 ТОП съставка

Арганово масло

съставка

КОМПЛЕКТ с коприва:  
шампоан и балсам

+

АТРАКТИВНА 
комбинация  -30% 

за комплекта

975
лв

ПРОМО цена:

24507код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

Идеалният комплект за нормална/изтощена коса. Екстрактът от 
коприва регулира мастните жлези, предотвратява косопада и се бори с 
пърхота. Пантенолът овлажнява и регенерира. Шампоанът подобрява 
микроциркулацията на скалпа, стимулира космените фоликули, осигурява 
на косата енергия, за да расте. Балсамът регенерира изтощената коса, 
укрепва крехката и чуплива коса, като я хидратира и подхранва. При редовна 
употреба косата става по-здрава, гъвкава, пълна с енергия и по-лесна за 
разресване.

Копринен серум за сухи краища 30 мл
870

лв

ПРОМО цена:

8613120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Активни съставки: съдържа екстракт от алое 
вера и ориз, масло от маслина, кедър и камелия. 
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, 
SLS и SLES. 

Серумът изглажда 
връхчетата на косата, 
като ги защитава 
от разцепване и 
заплитане. Създава 
копринен ефект по 
цялата дължина на 
косата. 

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

Шампоан с женшен 
за мазна коса 
със сухи краища 350 мл

630
лв

ПРОМО цена:

8610520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

КОМПЛЕКТ за 
сухи краища
2 продукта: 
шампоан и 
серум

1130
лв

ПРОМО цена:

8610531код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

750
лв

Стара цена: 

1090
лв

 -40% 
за комплекта

+
Стара цена: 

1880
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

1045
лв

ПРОМО цена:

9206930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

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

Защитен шампоан за коса 
с арганово масло - 250 мл

98% 
натурални 
съставки

Стара цена: 

1490
лв

1115
лв

ПРОМО цена:

9207030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

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

Защитен балсам за коса 
с арганово масло - 200 мл

Стара цена: 

1590
лв

98% 
натурални 
съставки

1540
лв

ПРОМО цена:

9206970 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1540
лв

КОМПЛЕКТ за коса 
с арганово масло: 

код 

Стара цена: 

3080
лв

шампоан и балсам.

98% 
натурални 
съставки

 -50% 
за комплекта

Защитена и силна 
коса с помощта на 
аргановото масло!

АТРАКТИВНА 
комбинация

+
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Душ геловете от серията Green Pharmacy гарантират изключително приятно 
усещане по време на къпане. Разнообразните съставки нежно почистват 
кожата, хидратират я и я предпазват, благодарение на неутралното pH. 
Подходящи са за ежедневна употреба. Няколко капки от душ гела се нанасят 
върху мокра кожа с ръка или гъба. После се измива с вода. Душ геловете не 
съдържат парабени, силикони и PEG. 

Подхранващ душ гел 
с арганово масло 
и смокиня - 500 мл

1

Освежаващ душ 
гел с лотос и 
жасмин - 500 мл

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

6

8630_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20% 8630_240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

Подмладяващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

8421430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30% 84214002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

СЕКРЕТ ОТ ОХЛЮВ
Подмладяващата 

съставка!

 ТОП съставка

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл

8421530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1590
лв 1115

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

475
лв

За 1 брой 
-30% 84215002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3180
лв 1590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1590
лв

За 2 броя 
-50%

Масло за тяло 
с арганово масло 
и смокиня 200 мл 

Аргановото масло има свойството да 
овлажнява и подхранва кожата, като 
й помага да запази своята младост, 
изпълвайки я с жизненост и енергия. А 
екстрактът от смокиня й придава мека, 
кадифена гладкост.

930
лв

ПРОМО цена:

8633440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

1125
лв

ПРОМО цена:

9191250код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1125
лв

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

CARBO DETOX 
Душ гел - масло с активен въглен 
440 мл

Стара цена: 

2250
лв

Балсам за 
втвърдена кожа 
250 мл

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

560
лв

ПРОМО цена:

5130130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Стара цена: 

800
лв
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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.

VВ DEO се препоръчва за: ефективно неутрализиране 
на неприятната миризма, без да се нарушава естествения 
процес на потене; за ежедневна употреба и при активен 
живот; спиране на кръвотечение при бръснене(стипца); 
подпомагане на интимната хигиена. Изгражда защитен слой, 
без да запушва порите, създавайки среда, невъзможна за 
проникването и развитието на бактерии, като премахва 
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



945
лв

ПРОМО цена:

90100220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

90100240 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

710
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

1180
лв 735

лв

ПРОМО цена:

9202330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Стара цена: 

1050
лв

Алое вера гел-паста 
за чувствителни 
зъби 
75 мл 

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

за чувствителни 

96% 
натурални 
съставки

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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

дамски аромат мъжки аромат

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

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

-50%
Намаление:

2145
лв

ПРОМО цена:

3000
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

Стара цена: 

4290
лв

UB Parfums 100 мл.

Успокояващ интимен гел 
с млечна киселина, дъбова 

кора и лайка 300 мл 

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

Защитен интимен гел 
с млечна киселина, дъбова кора 

и червена боровинка 300 мл

4 5

945
лв

ПРОМО цена:

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

Стара цена: 

1350
лв

Деликатни интимни 
кърпички с алое вера 

12 броя

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

Комфорт и свежест навсякъде 
и във всеки период!

9209620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

890
лв 710

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

180
лв

За 1 брой 
-20%

92096002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1780
лв 890

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

890
лв

За 2 броя 
-50%

1350
лв

ПРОМО цена:

24515код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

335
лв

24516код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver 
Black&White - 75 мл
+ Четка за зъби 
Nano Gold Перфектната грижа за устната кухина! 

С  антибактериалното действие 
на нанозлатото! 

Пастата е с модерна формула за изключителен 
резултат! С активен въглен, сребърни йони, 

алое вера, кокосово масло, мента!
Без флуорид, захар, парабени!

Предпазва от кариеси и зъбна плака, 
заздравява венците!

Nano Gold

Пастата е с модерна формула за изключителен 
резултат! С активен въглен, сребърни йони, 

Предпазва от кариеси и зъбна плака, 

Стара цена: 

1685
лв

1350
лв

ПРОМО цена:

24517код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

335
лв

24518код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver 
Black&White - 75 мл
+ Четка за зъби 
Nano Silver Перфектната грижа за устната кухина! 

С  антибактериалното действие 
на наносреброто! 

Пастата е с модерна формула за изключителен 
резултат! С активен въглен, сребърни йони, 

алое вера, кокосово масло, мента!
Без флуорид, захар, парабени!

Предпазва от кариеси и зъбна плака, 
заздравява венците!

Пастата е с модерна формула за изключителен 
резултат! С активен въглен, сребърни йони, 

Предпазва от кариеси и зъбна плака, 

Стара цена: 

1685
лв
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Запазва прохладата през лятото 
и гарантира топлина през 
зимата. Поддържа оптимална 
телесна температура. Подпо-
мага организма при простудни 
заболявания, възпалителни 
процеси, болки. Антимикробно 
и хипоалергенно действие. 

Одеяло от 
мериносова вълна 
140 х 200 см

22390
лв

ПРОМО цена:

2610720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5600
лв

Стара цена: 

27990
лв

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

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

22590
лв

18070
лв

ПРОМО цена:

2610420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4520
лв

Магнитен колан 
с мериносова вълна, 
магнити и сребро

Изключително съчетание на висококачествена мериносова вълна, маг-
нитно 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. 

2150
лв

ПРОМО цена:

2610820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Стара цена: 

2690
лв

1975
лв

ПРОМО цена:

2090240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
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

1975
лв

ПРОМО цена:

2092040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

Турмалинова 
яка

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

Стара цена: 

3290
лв

Мекото одеяло или матрак от мериносова вълна подобряват съня и успокояват 
организма. Мериносовото влакно поглъща влага повече от 1/3 от собственото си 
тегло, благодарение на което гарантира перфектна „суха“ топлина и предпазва 
тялото от влага, което подпомага при болки в гърба, артрит, ревматизъм, 
радикулит, простудни заболявания.  Уникалният строеж на влакното гарантира 
идеална топлоизолация(термостатик), като реализира чудесната си способност на 
„дишащ материал“. Гарантират здравословен ефект - подпомагат организма при 
грип, простудни и белодробни заболявания, болки в кръста, гръбнака, ставите.
Мериносовите продукти имат уникалното качество да се самоочистват 
благодарение на специфичната си структура - сърцевината на влакното се състои 
от два типа клетки - при повишена влажност възниква естествен процес на триене 
между тях, което води до самоочистване. Затова не е нужно да се перат, а при 
леко влажно време е достатъчно да се проветряват.  Удивителна устойчивост на 
замърсяване - еластичната(пружинна) структура на влакното отблъсква чужди 
частици, в резултат на което то лесно се изчиства само с изтръскване.
Съдържащите се във влакното серицин и ланолин гарантират антимикробното 
му действие.  Действат антиалергично и антистатично. Неутрализират токсичните 
вещества, съдържащи се в потта.

Основни ефекти на продуктите 
от мериносова вълна WOOLMARK:

За да се събуждате с усмивка!
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Биомагнитна постелка за стол

Продукт от ново поколение с биомагнитно 
поле, карбонова мрежа за защита от 
геопатогенни зони и специална мемори 
структура за идеален комфорт на тялото.

9990
лв

ПРОМО цена:

2611220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2500
лв

Стара цена: 

12490
лв

Магнитен колан Vital Vida - за изправяне на стойката

3120
лв

ПРОМО цена:

2050520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

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

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

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

Универсален размер, 
максимална 

дължина: 110 см.  

Стара цена: 

3900
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 440

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

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 - 21,5 см Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 445

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

9240
лв

ПРОМО цена:

1_1445230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3960
лв

1_1445250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

6600
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

13200
лв

- 19  см0
- 21 см1 132

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 502 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см
9990

лв

ПРОМО цена:

10150230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4300
лв

10150250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

14290
лв
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Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 473

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

- 19  см0
- 21 см1 - 21 см1

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1473230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1473250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Продукт от ново поколение, който:
с биомагнитно въздействие и защита;
ускорява възстановяването на организма;
намалява умората и отпадналостта;
поддържа и възстановява костите;
подпомага кръвообращението;
гарантира свободна циркулация на въздуха;
антиалергичен и антибакетриален;
унищожава акари и препятства тяхното развитие.

Комфорт и релакс в дома, при шофиране и работа в офис!



7910
лв

ПРОМО цена:

2004020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1980
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:

Генератор на сребърни йони
Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация

Напълно безвреден!
Лесен за употреба!

изберете подходящ съд и налейте 
необходимото количество вода;

включете уреда, като натиснете и 
задържите на указаното място;

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

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

Употреба само в 4 лесни стъпки:

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

Уникалната сила на сребърните йони: 

2004040 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

5935
лв

ПРОМО цена:

28

8940
лв

ПРОМО цена:

2001540 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

VOLCANO ZAPPER

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

Стара цена: 

14900
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

2001130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
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

Антибактериална (със сребърни 
частици) микрофибърна 3 в 1 кърпа, 
гъба, подложка - за кухнята и 
домакинството - Netex, 15 x 20 см
гъба, подложка - за кухнята и 
домакинството - Netex, 15 x 20 см

Антибактериалните свойства се постигат, благодарение на сребърни 
частици, добавени към микрофибърните влакна, а иновативната 
технология на производство гарантира, че цветът няма да се промени във 
времето. 
Този универсален домашен помощник разполага с 2 страни - груба, с чиято 
помощ се отстраняват по-упорити замърсявания, също и мека, удобна за 
забърсване или абсорбиране на течности.

Решението на вашите проблеми вкъщи или в 
офиса: мивки; котлони;  плотове;  маси. 

1195
лв

ПРОМО цена:

2512140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

Стара цена: 

1995
лв

За да се 
забавлявате 

в чист и 
уютен дом!



1610
лв

ПРОМО цена:

25101230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

25101002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1150
лв

ПРОМО цена:

Професионална 
Кърпа за прозорец 
40 х 40 см - 2 броя 

Уникално тънкото влакно и специалния патентован метод на сплитане правят 
тези кърпи незаменим помощник на всички, които искат да почистват дома, 
автомобила и офиса си като професионалисти! 
Изключително ефикасни за почистване и полиране на стъклени и метални 
повърхности: прозорци, огледала, атомобили, витрини, маси, шкафове, 
кранове, батерии, кристални и стъклени сервизи, екрани на телевизори и 
друга техника. Повърхностите, избърсани с тези кърпи, ще се замърсяват по-
малко и по-бавно, тъй като  бактериите, акарите и другите микрооганизми са 
отстранени над 99, 2%! 

Професионална 
универсална кърпа 
40 х 40 см 

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

40 х 40 см 

2510220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 920

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

230
лв

За 1 брой 
-20% 25102002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1150

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1150
лв

За 2 броя 
-50%

С тази кърпа можете да замените оби-
чайните 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 под чешмата и 
от нея пада цялата мърсотия и мазнина. 

Бамбукова кърпа 
за съдове Bamboo 
Dish Premium
20 х 20 см

Стара цена: 

750
лв

525
лв

ПРОМО цена:

2520330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

225
лв3295

лв

ПРОМО цена:

2080640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2195
лв2080640код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕWellos Washing Ball 
Топка за пране

Специално проектирана от естест-
вена керамика и постоянни магни-
ти, които позволяват измиване 
без използване на почистващи 
препарати. Осигурява отлично 
почистване, стерилизация и запаз-
ване на цвета и текстурата. 

Стара цена: 

5490
лв

955
лв

ПРОМО цена:

2031540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв

Екологичен прах за 
пране със сапунено 
орехче BIONUR 1000 г

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

Стара цена: 

1590
лв

Магьосник 
против петна 
BIONUR 220 г 

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

BIONUR 220 г 800
лв

ПРОМО цена:

2030930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Стара цена: 

1150
лв

29

40 х 40 см - 2 броя 

 ТОП продукт

Стара цена: 

2300
лв

• Необходима Ви е само вода! 
• Без химикали! 
• Лесно и бързо! 
• Спестявате време и пари! 
• Високотехнологично корейско влакно!
• Отличен почистващ ефект!
• Не задържат неприятните миризми!
• Ултра-абсорбция!
• Бързо съхнещи!
• Лесно преносими!
• Препоръчват се за употреба 
от хора с алергии! 

• Съхранявате в най-добър вид 
Вашите мебели и предмети.
• Издържат стотици пранета, когато 
се използват и почистват правилно.
• Почистването с тези кърпи 
предпазва от алергии, поради 
намалената употреба на химикали 
и свойството на влакната да 
почистват, но не и да задържат 
микробите и бактериите. 
• Малките неща, които променят 
начина на почистване из основи! 

Предимства на кърпите от ултрамикрофибърно влакно 
Green Master®:



Zone
Хранителният режим 40-30-30 се оповава най-вече на баланса между 
въглехидрати и протеини. 
Въглехидратите са пряко свързани с хормона инсулин, а протеините 
с хормона глюкагон. Тези два хормона вървят „ръка за ръка“. Може да 
се каже, че инсулинът е складиращият хормон – този, който придвижва 
калориите до клетките, но и който превръща излишните, неусвоени 
– в мазнини. Глюкагонът е хормонът, който поддържа нормалните 
нива на кръвната захар. Повишаването нивата на глюкагон намаля 
нивата на инсулин, а точно високите нива на инсулин са причината за 
напълняване или невъзможност за отслабване. 
Мазнините също са важна и незаменима част от балансирания 
хранителен режим 40:30:30. Да, има лоши мазнини, които е добре да 
избягваме и да сведем до минимум, но добрите мазнини са жизнено 
важни. Те стимулират синтеза на добрите Айказаноиди – най-важните, 
свръх хормоните, които „отварят вратите“ към доброто здраве и 
дългия живот.  Целта е да приемате правилното съотношение между 
въглехидрати, протеини и мазнини, с цел постигане на хормонален 
баланс, който е ключът към идеалната фигура и перфектното здраве, 
както и избавянето от така нареченото тихо възпаление, или казано с 
други думи – възпаление на клетъчно ниво, което е основна причина 
за трупането на килограми и влошаване на здравословното състояние. 
Тихото възпаление може да се потуши при постигане на хормонален 
баланс. Това няма как да се случи само и единствено чрез правилното, 
балансирано хранене. Тялото ни трябва да бъде снабдено също и с 
достатъчно количество Омега 3, както и с Полифеноли.

Балансиран Хранителен режим 
40-30-30

355
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

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

бисквитка

тирамису

бисквитка

йогурт89
Стара цена: 

395
лв

  Балансирани хапки 
Enervit Gymline 
черен шоколад 
40-30-30, 54 г40-30-30, 54 г Уникално вкусни хапки, богати на протеини и 

фибри. Напълно подходящи както за вегани, 
така и за всички, които следват хранителен 
режим 40:30:30. Най-удачният начин за 
здравословно, балансирано и вкусно хапване 
на крак, буквално за секунди.
             • Богати на протеини и фибри;
             • 100% веган;
             • С оризов и грахов протеин;
             • Без глутен;
             • Със страхотен вкус на черен шоколад;
             • Обогатени с витамин B6.

Стара цена: 

550
лв

495
лв

ПРОМО цена:

3101610код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

055
лв

54 г -1 опаковка = 2 ХБ (хран.
блока) 1 ХБ - 2.48 лв.

2690
лв

ПРОМО цена:

3095410код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

Ostrovit Whey протеин 
ягода, 700 г

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

Стара цена: 

2990
лв

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

1615
лв

ПРОМО цена:

3100_10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

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

Напълно съобразен с хранителния режим 
40:30:30 .
      • Богат на протеини и фибри
      • Обогатен с Витамини
      • Обогатен със специални вещества в  
      подкрепа на здравето
      • Без глутен
      • Без палмово масло
      • Обвит в млечен/бял шоколад.
      1 кутия съдържа 8 бара

1 бар (30 г) = 1 ХБ (хранителен блок)
1 ХБ = 2,02 лв

черен 
шоколад

6
Стара цена: 

1795
лв

черно 
и бяло

8

3770
лв

ПРОМО цена:

3058410код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

420
лв

Редукта плюс - 
доматена супа 
500 г

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

Стара цена: 

4190
лв

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

30

90

92

1120
лв

ПРОМО цена:

3101310код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

125
лв

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

Мюсли Enervit Protein за закуска – от днес 
утрото има нов вкус. Напълно съобразни с 
хранителния режим 40:30:30 – перфектно 
съотношение на въглехидрати, протеини и 
мазнини.

Стара цена: 

1245
лв

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



Кана Atria 
с филтър 
Classic

Нюансите на цветовете са примерни.

1 - бял
3 - червен
4 - син

Изберете цвят:

2760
лв

ПРОМО цена:

2310_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

3030
лв

ПРОМО цена:

2330_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Стара цена: 

3790
лв

Филтрите към каните DAFI 
пречистват: хлор и хлорни 

съединения; тежки и радиоактивни 
метали; нефтопродукти; неприятни 

миризми; пестициди и токсини; 
високата твърдост на водата; 

пясък, ръжда, глина, механични 
замърсители. 

 Кана Astra 
 с филтър 

Unimax

5 - сив
6 - оранж
7 - мента

18000
лв

ПРОМО цена:

2051220 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4500
лв

Стара цена: 

22500
лвЗа кого е подходящ Еър Фрайър Jocca

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

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

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

Еър Фрайър Jocca - черен

3120
лв

ПРОМО цена:

2051120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

3900
лв

Бамбукова еко 
кухненска везна 
JOCCA

Бамбуковата еко  кухненска везна 
Jocca е подходящ уред за всяко 
домакинство. С нейна помощ можете 
да измервате с абсолютна точност 
хранителните продукти, така че 
стриктно да спазвате рецепти или 
хранителни режими.
Бамбукова еко кухненска везна 
Jocca:
• LCD дисплей
• максимална тежест: 5 кг.
• функция Тара
• точност на измерване - до 1 гр.
• мерни единици - гр, oz
• материал - бамбук
• батерия: 3V DC (наличн в кутията)
• инструкции за употреба на 
български.

Jocca:
• LCD дисплей
• максимална тежест: 5 кг.
• функция Тара
• точност на измерване - до 1 гр.
• мерни единици - гр, oz
• материал - бамбук
• батерия: 3V DC (наличн в кутията)
• инструкции за употреба на 

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

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

НОВА
по-добра

цена 

Филтър Unimax  
За кана Astra

Филтър Classic 
За кана Atria 

Филтрите към каните 
DAFI пречистват: хлор 
и хлорни съединения; 
тежки и радиоактивни 

метали; нефтопродукти; 
неприятни миризми; 
пестициди и токсини; 
високата твърдост на 
водата; пясък, ръжда, 

глина, механични 
замърсители. 

За кана Atria 2300120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1050
лв 840

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

210
лв

За 1 брой 
-20% 2300320код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 брой 
-20%

23001230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2100
лв 1470

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-30% 23003230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За  2 броя 
-30%

Кристална 
хималайска сол 
500 г 

520
лв

ПРОМО цена:

3020120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Стара цена: 

650
лв

Агаве Био сироп 
350 мл

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

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

Получен от сърцевината 
на органично 

мексиканско агаве.

НОВА
по-добра

цена 

1160
лв

ПРОМО цена:

3029020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

290
лвСтара цена: 

1450
лв
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За контакти:
GM 13/20

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

Промоционалните предложения важат от 23.11. до 20.12.2020 или до изчерпване на количествата!

Green Master e ексклузивен представител на STONELINE® за България. Само при нас 
ще намерите уникалните продукти на STONELINE® - съдове с патентовано каменно 
покритие за здравословно готвене без мазнина, както и други полезни аксесоари за 
кухнята. Пържите месо или риба както върху естествен камък – храната няма да залепне 
или да се разпадне. Ако все пак желаете да готвите с добавяне на мазнина, това е напълно 
възможно. Благодарение на ефекта EASY-Clean почистването е бързо и лесно. 
Всички тигани, тенджери и комплекти на STONELINE ®, които предлагаме, са подходящи 
за употреба върху всякакви котлони, вкл. индукционни. Дръжките на съдовете 
са изработени от специален термоустойчив материал CPET (Crystalline Polyethylene 
Terephthalate) - най-добрата защита на дръжки от топлина.
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Тези два тигана завинаги ще заменят 
онези, които Ви изнервят, защото 
храната залепва по тях или трудно 
се мият. Този комплект е идеалният 
избор, защото в него се приготвя 
здравословна и вкусна храна, която 
не залепва за повърхността на тигана 
и запазва своята сочност и аромат, 
при това с ниско съдържание на 
мазнини. 

Комплект от 2 тигана (Ø 24 и Ø 28 см)

Стара цена: 

19290
лв

15430
лв

ПРОМО цена:

2256420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3860
лв

Съдовете STONELINE® притежават 
сертификат, че НЕ съдържат PFOA 
(Per�uorooctanoic acid), която се 
получава пряко или като следа от 
синтетичните химикали, които се използват 
в производството на много продукти за 
бита. Също така и един от най-важните 
световно признати сертификати 
за качество – TÜV. Този сертификат 
удостоверява, че независима агенция 
проверява непрекъснато процеса на 
производство, свързано с техническия 
прогрес и осигуряването на високо 
качество на безопасност и надеждност при 
внедряване на нови технологии.

Стара цена: 

27990
лв

22390
лв

ПРОМО цена:

2256720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5600
лв

Капакът няма да Ви служи само като предмет 
за задушаване на самото блюдо, но спокойно 
можете да готвите две различни ястия на едно 
място във фурната. Ще можете да запържвате 
или задушавате и върху котлоните, а за всички 
домакини, които имат индукционни плотове 
- това е тяхното спасение, тъй като съдът е с 
индукционно дъно! 

Правоъгълен гювеч 
с капак и индукционно 
дъно (40 x 22 см)

Стара цена: 

12990
лв

10390
лв

ПРОМО цена:

2251320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2600
лв

Предназначен за задушаване и пържене на 
ястия. В него може да се пържат зеленчуци, да се 
задуши яхния или месо. Уникалното предимство 
на този тиган е, че можете, докато готвите да 
допълвате и подходящи сосове към ястието, 
благодарение на вградения дозатор в самата 
капачка. По този начин можете да приготвите 
вашето ястие още по-апетитно. 

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

Стара цена: 

12990
лв

10390
лв

ПРОМО цена:

2250520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2600
лв

Предназначен за задушаване и пържене на 
ястия. В него може да се пържат зеленчуци, да се 
задуши яхния или месо. Уникалното предимство 
на този тиган е, че можете, докато готвите да 
допълвате и подходящи сосове към ястието, 
благодарение на вградения дозатор в самата 
капачка. По този начин можете да приготвите 
вашето ястие още по-апетитно. 

Дълбок тиган (Ø 28 см)

7190
лв

ПРОМО цена:

2258320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1800
лв

2 в 1 - дъски-протектори 
за плот от закалено 
стъкло - 2 броя, 52 х 30 см

Стара цена: 

8990
лв

9590
лв

ПРОМО цена:

2258420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2400
лв

5 уникални остри ножа от неръждаема сто-
мана и супер титаниево покритие, поставени 
върху модерен сгъваем магнитен блок 
-  може да ги поставите като украшение 
във Вашата кухня, или просто да сгънете 
дъската и поставите на удобно място във 
Вашия шкаф. Перфектни за рязане на 
зеленчуци, плодове, месо, риба и др. Супер 
титаниевото покритие Ви гарантира: висока 
износоустойчивост;  устойчивост от корозия 
и лекота при почистване.

Стара цена: 

11990
лв

Комплект 5 ножа 
върху магнитен блок

Вътрешни 
размери: 
32 x 20 см

89 лв

Изключително здрави и устойчиви. 
Можете да поставите тенджери и 
тигани (с макс. тегло 10 кг) върху тях. 
Многофункционални: за предпазване 
на кухненския плот(котлоните) при  
рязане, за приготвяне, като подложки 
за чаши или като допълнителен плот. 
Топлоустойчиви и подходящи за 
сервиране. С 2 комплекта сменяеми 
крачета. Не задържат миризми.


