
Черният петък започва в четвъртък 

и приключва в събота!

SUPER
BLACK 
FRIDAY3

26.11.- 28.11.2020

-40%

ВАЖНО: Продуктите по предложението участват в сумата, 
даваща право за покупка на продукти по КОД 2 

от текущата брошура на Green Master „Топлината на усмивката“!

Количествата на някои продукти са ограничени, 
възможно е изчерпване в периода на акцията!

-70%

-60%

-50%

СРОК НА ОФЕРТАТА от 00.00 ч на 26.11.2020 до 24.00 ч на 28.11.2020 г.



SUPER
BLACK 
FRIDAY3

26.11.- 28.11.2020

-40%

-70%-60%
-50%

 

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

Баобаб - 160 г

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

5750
лв

Здраве от дървото на живота!

-50%

3052450
код:

2875
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2875
лв

 

Представлява поликомпонентен комплекс 
от синергично действащи вещества с мощен 
антиоксидантен ефект, с висока концентрация на 
флавони. Дългогодишни изледвания доказват, че 
приемът му ефективно подпомага при хипертония, 
хиперлипидемия, коронарни заболявания, 
нарушени сърдечни съкращения, нарушения в 
мозъчното кръвообращение.  
Подпомага: детоксикацията; пречистването 
на кръвта; алкализирането на организма; при 
недостиг на кислород в кръвта; при проблеми с 
уринирането  и натрупването на пикочна киселина.

Листа от бамбук 
120 таблетки            

Стара цена: 

4990
лв

-50%

3007950
код:

2495
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2495
лв

 

3007050
код:

1295
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1295
лв

Коластра 35 
30 капсули 

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

35% имуноглобулин G(lgG)Стара цена: 

2590
лв

-50%

 Омега 3 - рибено масло 
1000, 90 капсули 3006450

код:

995
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

995
лв

Стара цена: 

1990
лв

-50%

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

 

3007730
код:

6860
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2940
лв

Конопено масло - 10 ml
10% Full spectrum extract

 Green Detox, 90 капсули

100% натурален пречистен бентонит! 
Детоксикация и виталност!

Стара цена: 

2990
лв

-50%

Dr. Nature препоръчва за: Мощна и ефективна 
детоксикация - очиства от токсини, тежки 
метали, метаболитни отпадъци. Алкализира 
организма. Ефективен при оксидативен стрес.  
Подпомага храносмилателните функции - 
ефективен при рефлукс, повишена киселинност, 
запек. Подкрепа при алергии, кожни проблеми. 
Подобрява имунитета и съпротивителните  сили.

3008150
код:

1495
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1495
лв

2

Стара цена: 

9800
лв

-30%

Чудото на 21 век с хилядолетна 
история!
Dr.Nature Hemp Oil Full spectrum 
e получен при високотехнологична 
екстракция на индустриален коноп 
(Cannabis Sativa L.) с СО2, което гарантира 
изключително качество и ефективност 
на всяка капка.

Защо CBD:
• С непознат по сила противовъзпалителен ефект;
• Облекчава състоянието при хронична болка;
• Помага при депресии, тревожност, безпокойство, посттравматичен стрес;
• Релаксира нервната система, възстановява здравия и тонизиращ сън; 
• Подтиска растежа на ракови клетки;
• Контролира нивата на кръвната захар;
• Подпомага обмяната на липидите и намалява риска от проблеми на ССС; 
• Възстановява функциите на червата и дейността на храносмилателната с-ма;
• Действа като мощен антиоксидант; • Подпомага здравината и растежа на 
коститее;
• Противодейства на възпаленията;
• Потиска гаденето и повръщането;
• Подпомага при мускулни схващания.

https://www.green-master.eu/products/doctor-nature-kolastra-35-30-kapsuli-5b593f13-f3c2-44f5-b834-4aa2b147c7c8
https://www.green-master.eu/products/omega-3-ribeno-maslo1000-40213349-9a2d-4788-a9db-57288cba6eca
https://www.green-master.eu/products/green-detox-90-kaps-h-800mg-a6439b24-2b2e-4a79-95e6-d86a11a910db
https://www.green-master.eu/products/bio-baobab
https://www.green-master.eu/products/lista-ot-bambuk
https://www.green-master.eu/products/konopeno-maslo-10-ml


SUPER
BLACK 
FRIDAY3

26.11.- 28.11.2020

-40%

-70%-60%
-50%

 

3080840
код:

4195
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2795
лв

 

3022260
код:

1195
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1795
лв

 Превент комплекс 
60 капсули

 

 

3031860
код:

1555
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2335
лв

Алерджи комплекс 
60 капсули

3031660
код:

1555
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2335
лв

 
Авенеа 
6 таблетки 3036660

код:

580
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

870
лв

3008350
код:

1345
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1345
лв

 

3030750
код:

2245
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2245
лв

Камфорова гъба 
60 капсули

Стара цена: 

4490
лв

-50%

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

Стара цена: 

3890
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия;
нарушена функция на панкреаса и 
черния дроб.
Съдържа екстракти от Копринус, 
Майтаке, Рейши, Шиитаке, Кордицепс.-60%

Стара цена: 

3890
лв

-60%

Dr.Nature препоръчва при: 
алергии;  бронхиална астма; автоимунни 
заболявания - мултиплена склероза, 
системен лупус еритематозус, склеро-
дермия, полиартрит, енцефалопатия и др.

Специална комбинация, която съ-
държа екстракти от Рейши, Шиитаке, 
Агарикус блазей, Кордицепс, Херициум и 
Майтаке.

Стара цена: 

2690
лв

-50%

Dr.Nature Омега 3 КИДС
30 капсули

Специална формула за деца с оптимално 
съотношение на Омега-3 + витамини Е и D!
Със страхотен вкус и подходящи за дъвчене!
Dr.Nature препоръчва за:  подпомагане рас-
тежа и развитието на деца над 3г; подкрепа на:  
имунитета и устойчивостта на възпалителни 
заболявания; когнитивните функции и доброто 
зрение; емоционалната и поведенческа 
стабилност; подходящи за прием по време на 
бременност.

Стара цена: 

6990
лв

Нони комплекс 
за жени 946 мл

-40%

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

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

Pharm LAB  препоръчва при: 

-60%

Стара цена: 

1450
лв

3

Биофолтил - 32 капсули

Equilibra препоръчва при: 
намаляване ефектите от ста-реенето и 
дефектите на кожата, косата и ноктите; 
спомага за тяхното ревитализиране и 
блестящ външен вид; неутрализира 
разрушителното действие на свободните 
радикали; има общоукрепващо 
действие.

Стара цена: 

2990
лв

-60%

https://www.green-master.eu/products/kamforova-gaba-antrodia-cinnamomea
https://www.green-master.eu/products/prevent-kompleks-b0dc7f01-f440-4b2d-8b0c-aa4e65649d21
https://www.green-master.eu/products/alerdzhi-kompleks-b33f0e16-6f77-40cc-880b-01bbcce600ed
https://www.green-master.eu/products/dr-nature-omega-3-kids-30-kapsuli
https://www.green-master.eu/products/noni-kompleks-za-zheni-946-ml
https://www.green-master.eu/products/biofoltil-32-kapsuli
https://www.green-master.eu/products/avenea-avenea-6-tabletki


SUPER
BLACK 
FRIDAY3

26.11.- 28.11.2020

-40%

-70%-60%
-50%

 Луз уейт - край на 
мазнините, 40 капсули 3025460

код:

1240
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1860
лв

 

3026160
код:

1555
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2335
лв

 

 

5014650
код:

495
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

495
лв

3050150
код:

2125
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2125
лв

 

3035050
код:

795
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

795
лв

Модус дрийм
с мелатонин 
30 таблетки

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

Pharm LAB препоръчва за: Стара цена: 

1590
лв

-50%

 

3035150
код:

745
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

745
лв

Модус спокоен ден 
30 таблетки 

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

Pharm LAB препоръчва 

Всяка таблетка съдържа сухи екстракти от:  маточина - 80 mg, хмел - 
50 mg, лавандула - 25 mg, магнезий - 75 mg, витамин В6 - 1,4 mg.

Стара цена: 

1490
лв

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

За здравословен киселинно-алкален 
баланс в организма!

Минесан на прах 200 г    

Стара цена: 

4250
лв

-50%

ЗЕЛЕНО КАФЕ 
40 капсули

лица контролиращи теглото си; 
ефективно изгаряне на мазнините; 
подобряване качеството на кожата; 
регулиране липидния баланс и нивата на 
кръвната захар. 
Съдържа зелено кафе и цитрусови 
полифеноли(синефрин).

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

3890
лв

-60%

4

За подпомагане при: преумора, 
мускулна треска, болки в ставите, 
отекли и подути крака, разширени вени, 
напукани капиляри, травми, синини, 
крампи.
Превантивно: застоял или много 
динамичен начин на живот, дълго стоене 
на крак, преди тежки натоварвания.

Гел с екстракт от див
конски кестен с розма-
рин и арника, 100 мл

Стара цена: 

990
лв

Стара цена: 

3100
лв

-60%

Всяка таблетка съдържа: мелатонин - 1mg; сухи екстракти от: маточина 
- 200 mg, хмел - 180 mg, лавандула - 25 mg, витамин В6 - 1,4 mg.

-50%

 За активните вещества в продуктите МОДУС: Мелатонинът съкращава 
времето за заспиване и осигурява последващ пълноценен сън, регулирайки 
процесите на сън и бодърстване.  Хмелът  притежава успокояващо действие, 
прилага се при нервна възбуда, нервно разстройство, невралгия и др. 
Лавандулата успокоява нервната система, премахва спазми на гладката 
мускулатура и е с прекрасен ефект при възбуда, безсъние, главоболие и 
невроза. Маточината се препоръчва при неврози, нервно напрежение, 
безпокойство, депресия. Подобрява съня, релаксира нервната система, 
тонизира тялото. Магнезият допринася за нормалното функциониране 
на сърдечно-съдовата и нервната системи, както и за възстановяване 
след силен стрес и нервно напрежение. Вит. В6 способства регулацията на 
хормоналната активност и заедно с магнезия подпомагат нормалната функ-
ция на нервната система и психиката и подпомагат при умора и изтощение.

-50%

Модерна комбинация за контрол и 
баланс на телесното тегло. Стимулира 
метаболизма, тонизира при физическа и 
психическа умора. 
Equilibra препоръчва за регулиране 
на теглото, поддържане на стройна и 
елегантна фигура, изгаряне на натрупаните 
мазнини, препятства отлагането на нови, 
подпомага за здравословен живот и 
тонизиран организъм.

https://www.green-master.eu/products/modus-driym-s-melatonin-30-tabletki
https://www.green-master.eu/products/modus-spokoen-den-moduscalmday-30-tabletki
https://www.green-master.eu/products/minesan-na-prah
https://www.green-master.eu/products/luz-ueyt-kray-na-mazninite-40-tabletki
https://www.green-master.eu/products/zeleno-kafe
https://www.green-master.eu/products/gel-s-ekstrakt-ot-div-konski-kesten-s-rozmarin-i-arnika-100-ml-7baa3fb5-8fe2-437d-b30c-6c512c48e0ec


SUPER
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FRIDAY3
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-40%

-70%-60%
-50%

 Хидратиращо почиства-
що мляко с алое вера 
200 ml

 

 

9100160
код:

380
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

570
лв

9200850
код:

775
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

775
лв

 Балсам за втвърдена 
кожа с уреа,  250 мл 5141150

код:

445
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

445
лв9211750

код:

495
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

495
лв

 

9161460
код:

980
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1470
лв

За нежна и еластична кожа
Постепенно омекотява втвърдени  
кожни участъци по стъпалата, ръцете, 
лактите и коленете. Кожата в тези 
зони става мека и еластична отново. 
Възстановява еластичността на 
твърдата и напукана кожа. 

Стара цена: 

890
лв

 

9213260
код:

635
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

1590
лв

Анти-ейдж капсули за устни 
и устен контур, 7 броя

За хидратирани и подхранени устни
Съдържат копринен серум за поддържане на 
устните млади, красиви и хидратирани. Съставки: 
витамин Е и екстракт от домати - с овлажняващо 
и антиоксидантно действие; фитосквалан и 
маслиново масло - с успокояващо и защитно 
действие; алфа-бисаболол - с успокояващо и 
омекотващо действие. Помага да се възстанови 
тонизираността на устните и техния контур, като 
намалява фините линии и прави мимическите 
бръчки по-малко видими. Не съдържа вода, 
парфюм и консерванти. Нанася се всяка сутрин и/
или вечер върху измити устни.

-60%

BOTANIC FORMULA 
Почистващо 
мляко 
за грим 
200 мл

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

Стара цена: 

2450
лв

-60%

 Мицеларен гел 
с царевица и 
пантенол, 500 мл     8499350

код:

945
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

945
лв

-50%

За лице и очи
Съдържа леко измиващо вещество и екстракт 
от царевица. Пантенолът овлажнява кожата. За 
всички типове кожа. Премахва замърсяванията 
и грима, включително водоустойчивия. Успокоява 
раздразненията. С 94% съставки с естествен 
произход. Оставя усещане за комфорт. Не изисква 
изплакване. Без ароматизанти. Подходящ за хора, 
носещи контактни лещи. Нанася се с памучен 
тампон в зоната около очите, по лицето, шията и 
деколтето. Не е необходимо отмиване.

Стара цена: 

1890
лв

-50%

LIFT Лифтинг маска 
против бръчки  

Лифтинг маска в хиропластичен 3D лист, 
която идеално покрива формата на 
лицето. Мигновено изпъва кожата, изг-
лажда и намалява бръчките, подобрява 
еластичността, отлично възстановява 
овала на лицето. Изсветлява петната и 
интензивно овлажнява кожата. 

Стара цена: 

950
лв

-60%

Стара цена: 

990
лв

Арганова възстановяваща и 
овлажняваща маска за лице

Създадена да хидратира и регенерира кожата 
на лицето, като й придаде свеж и сияен 
тен. На базата на арганово масло, тя прави 
кожата мека, подхранена и хидратирана. 
Обогатена с хиалуронова киселина и масло 
от авокадо, за да хидратира и възстанови 
баланса на кожата. 
Не съдържа: SLS, SLES, парабени, силикони,  
оцветители, парафинни масла. Деликатно 
ароматизирана, без алергени. Кличнично и 
дерматологично тествана. Тествана за никел. 5

Стара цена: 

1550
лв

-50%

-50%

Деликатно мляко, на основата на 100% чисто 
алое вера, бадемово масло, растителен 
глицерин и бизаболол. Използвано 
всеки ден, премахва всяка следа от грим 
и замърсяване, без необходимост от 
изплакване, като оставя кожата мека и 
хидратирана. Алое вера, съдържащо се 
в големи количества (20%), хидратира, 
успокоява и възстановява кожата на лицето. 
Бадемовото масло и растителният глицерин 
придават мекота и подхранват.

https://www.green-master.eu/products/botanic-formula-pochistvashto-mlyako-za-grim-200-ml-8da36ed3-8532-4d42-8817-60587e3632eb
https://www.green-master.eu/products/mitselaren-gel-s-tsarevitsa-i-pantenol-500-ml
https://www.green-master.eu/products/lift-lifting-maska-protiv-brachki-e668a59e-8dbc-412b-8680-56087484e4c3
https://www.green-master.eu/products/arganova-vazstanovyavashta-i-ovlazhnyavashta-maska-za-litse-1br
https://www.green-master.eu/products/anti-eydzh-kapsuli-za-ustni-i-usten-kontur-7-broya
https://www.green-master.eu/products/balsam-za-vtvardena-kozha-s-urea-250-ml-86666dc3-c421-412d-80ce-7c23395e6b86
https://www.green-master.eu/products/lift-korektor-za-brachki-lift-ekspres-15-ml


SUPER
BLACK 
FRIDAY3

26.11.- 28.11.2020

-40%

-70%-60%
-50%

 Регенериращ нощен 
крем-концентрат BIO 7D 
50+ против бръчки  50 ml 9150260

код:

1315
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1975
лв

 

9210850
код:

1495
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1495
лв

Алое вера концентриран 
филър-серум, 20 ml

 VB Биоактивен 
гел за  проблемна 
и чувствителна 
кожа, 75 мл 

 

 

8420450
код:

1245
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1245
лв

9010950
код:

1495
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1495
лв

8420550
код:

1245
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1245
лв6

Нощен крем против 
бръчки със змийски 
пептиди 50 мл

Стара цена: 

2490
лв

Дневен крем против 
бръчки със змийски 
пептиди 50 мл

Стара цена: 

2490
лв

Серията се препоръчва за: кожа 25+ 
с мимически бръчки, която е изтощена, 
уморена, с видими линии, изискващи 
стягане и подмладяване. 
Кремовете въздействат въз основа на 
безопасно, био-технологично създаден, 
биомиметичен мио-релаксиращ 
трипептид myo-relaxing tripeptide с 
ниска молекулна маса, който помага на 
лицевите мускули да се отпускат по време 
на честите мимически движения и по 
този начин предотвратява образуването 
на бръчки. Пептидът имитира ефектите 
от Waglerin-1, естествен пептид, 
намиращ се в отровата на змията. 

-50%

-50%

Стара цена: 

2990
лв

-50%

Стара цена: 

2990
лв

-50%

Стара цена: 

3290
лв

-60%

 
Лифтинг крем за кожата 
около очите BIO 7D 50+ 
против бръчки, 15 ml 9150460

код:

1155
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1735
лв

Стара цена: 

2890
лв

-60%

Серум с незабавен ефект и лека текстура, 
бързо се абсорбира, без да омазнява. Помага 
да се поддържа кожата на лицето защитена 
и хидратирана. Формулата му, обогатена с 
чиста хиалуронова киселина с три молекулни 
тегла, придава гъвкавост на зрялата кожа, 
благодарение на ефекта на поппълване на 
бръчките и изпъване на кожата на лицето. 
Подходящ за чувствителна кожа. 

Не на акнето и комедоните! Успокоява 
предразположената към възпаления кожа 
и регулира излишната мастна секреция. 
Патентован биологично-активен комплекс 
(колаген, еластин, розова вода и ДНК), Алое 
вера, глицерин, чаено дърво (на микрокапсули), 
екстракт от портокал с природни витамини А, С, 
Е, В6. Освежава и успокоява предразположената 
към възпаление и образуване на комедони 
кожа. Хипоалергенен продукт.

Съдържа следните активни съставки: 
Био хиалуронова киселина; Патентован 
екстракт от стволови клетки на арган 
– Argan Phyto Cell Tec®;  Био калций;  
Витамини A + E;  Про-ретинол. 

Патентованият екстракт от стволови клетки на арган - иновативен 
компонент, който подпомага възстановяването на стволовите клетки на 
кожата и стимулира производството на нови клетки. 
Био калций – стяга и тонизира кожата, активно стимулира регенерацията 
на клетките, подобрява плътността и структурата й.
Витамини A + E – наречени «витамини на младостта» – ефективно 
предпазват кожата от стареене. Стимулират клетките да произвеждат 
колаген, намаляват повърхностните бръчки и потискат образуването на 
нови.
Про-ретинол – ефективно предотвратява стареенето на кожата, намалява 
бръчките, регенерира кожата, изсветлява белези от пъпки и петна.

Съдържа следните активни 
съставки: Био хиалуронова 
киселина; Патентован екстракт 
от стволови клетки на арган – 
Argan Phyto Cell Tec®;  Био калций;  
Витамини A + E;  Про-ретинол. 

Подходящ за ежедневна грижа за 
зряла кожа в областта на очите.

https://www.green-master.eu/products/aloe-vera-kontsentriran-filar-serum-20-ml-d048d200-55ed-48bb-92f8-59b28799bdf4
https://www.green-master.eu/products/bioaktiven-gel-za-problemna-i-chuvstvitelna-kozha-s-aloe-vera
https://www.green-master.eu/products/vis-plantis-dneven-krem-protiv-brachki-sas-zmiyski-peptidi-50-ml-4d39341c-3ea8-4251-a594-8de14dc17119
https://www.green-master.eu/products/vis-plantis-noshten-krem-protiv-brachki-sas-zmiyski-peptidi-50-ml-05a9cc05-ac38-4fcd-ab84-515d7b41cec5
https://www.green-master.eu/products/regenerirasht-noshten-krem-kontsentrat-bio-7d-50-protiv-brachki
https://www.green-master.eu/products/lifting-krem-za-kozhata-okolo-ochite-bio-7d-50-protiv-brachki
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-40%

-70%-60%
-50%

 

9212250
код:

725
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

725
лв

 
Стара цена: 

1290
лв 9212350

код:

645
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

645
лв

 

9212450
код:

845
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

845
лв

Стара цена: 

1690
лв

7

 

9212550
код:

895
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

895
лв

 

9212650
код:

1045
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1045
лв

Стара цена: 

2090
лв

 

9209250
код:

925
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

925
лв

 

2045270
код:

295
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

695
лв

Стара цена: 

990
лв

Нежна почистваща пяна за 
ръце и лице за бебета 250 мл
Нежно почистващо средство, идеално за ежедневна 
хигиена на кожата на лицето и ръцете на бебето. С алое 
вера(20%) и растителен глицерин. Кремообразната 
пяна почиства и овлажнява кожата, възстановявайки 
нейната гладкост. Повърхностноактивните вещества от 
растителен произход нежно почистват, като запазват 
естествения баланс на кожата. Натуралната лимонена 
вода освежава и тонизира детската кожа. Без сълзи. 

Стара цена: 

1450
лв

-50%

Нежни почистващи 
кърпички за бебета 
72 броя

Предназначени за почистване на 
бебешката кожа при всяка смяна на 
памперса. Изработени са от мека материя 
от пчелна пита с влакна от естествен 
произход. Специалната текстура на 
лосиона позволява почистване  на 
кожата без разтриване, осигурявайки 
ефективно почистване и подхранване на 
кожата с растителни масла и естествени 
липиди с висока съвместимост с кожата. -50%

Нежно ароматизиран, без алергени. Абсорбира се 
лесно чрез нежно втриване, без да оставя мазен 
филм. С алое вера(20%) с овлажняващо действие, с 
екстракт от овес и невен - с успокояващи свойства и 
масло от шеа - подхранва. Съдържа още бадемово 
и оризово масла, както и вит. Е - хидратират и 
овлажняват кожата, подобряват еластичността й. 

Нежен защитен крем за лице за бебета 
100 мл

-50%

Успокояваща паста с цинков 
оксид (10%) за бебета 100 мл
Успокояващ мехлем на водна основа, 
предназначен да предпазва и успокоява 
дразнения и обриви от пелени. Може да се 
използва многократно при всяка смяна на 
памперса. С алое вера(20%), с екстракт от 
овес и невен, масло от шеа. Съдържа още 
бадемово и оризово масла, както и вит. Е. 

Стара цена: 

1790
лв

-50%

Успокояващо натурално масло 
за бебета 200 мл
Богато на олеинова киселина, маслото е с изклю-
чителна текстура, меко и гладко, бързо се абсорбира, 
без да оставя мазен филм. Идеално за подхранване 
и защита на кожата на Вашето бебе всеки ден, след 
баня; оставя кожата гладка, мека и копринена. 
Съдържа бадемово и слънчогледово масло, вит.Е и 
бизаболол. 

-50%

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

Лосион за тяло с  бадемово 
масло - 200 мл

Стара цена: 

1850
лв

-50%

Abra Cadabra
Спрей за тоалетна - 60 мл

Спрей с натурални масла против 
неприятни миризми в тоалетни.

-70%

https://www.green-master.eu/products/uspokoyavashta-pasta-s-tsinkov-oksid-10-za-bebeta-100-ml
https://www.green-master.eu/products/losion-za-tyalo-s-bademovo-maslo-200-ml-d5013cea-edcf-4a8c-850c-1456ef483603
https://www.green-master.eu/products/uspokoyavashto-naturalno-maslo-za-bebeta-200-ml
https://www.green-master.eu/products/abra-cadabra-sprey-za-toaletna-60-ml
https://www.green-master.eu/products/nezhna-pochistvashta-pyana-za-ratse-i-litse-za-bebeta-250-ml
https://www.green-master.eu/products/nezhni-pochistvashti-karpichki-za-bebeta-72-br
https://www.green-master.eu/products/nezhen-zashtiten-krem-za-litse-za-bebeta-100-ml
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-40%

-70%-60%
-50%

Green Detox, 90 капсули

Конопено масло 
10% Full spectrum extract

 

9212750
код:

1445
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1445
лв

Почиства и детоксикира кожата на 
лицето в дълбочина, елиминирайки 
токсините и замърсяванията. С алое 
вера (68%). 
Не съдържа: парабени, парафинни 
масла, силикони, алкохол, PEG. 

Детоксикираща маска 
с активен въглен 
Peel-off, 100 мл

Стара цена: 

2890
лв

-50%

 

9212850
код:

1595
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1595
лв

Детоксикиращ крем за лице 
с активен въглен, 75 мл

С мека и копринена текстура,  абсор-
бира се перфектно, без омазняване. 
Активният въглен естествено абсорбира 
нечистотиите, като помага за регулиране 
на омазняването на кожата, придавайки й 
лекота и свежест. С алое вера (20%). 
Не съдържа: парабени, парафинни 
масла, силикони, алкохол, PEG. 

Стара цена: 

3190
лв

-50%

 

9212950
код:

845
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

845
лв

Детоксикиращ балсам 
с активен въглен 200 мл

Нежно подхранва и разплита косата, благодарение 
на действието на естествените съставки. Активният 
въглен естествено абсорбира замърсяванията, 
придавайки лекота и свежест. Алое вера(20%) 
хидратира, леко разплита косата, благоприятствайки 
разресването, оставяйки косата мека и блестяща.  С 
екстракт от лимонов сок. С повърхностноактивни 
вещества от растителен произход. 

Стара цена: 

1690
лв

Не съдържа: SLS, SLES, парабени, парафинни масла, 
алкохол, силикони, оцветители. Деликатно ароматизиран, без 
алергени. Дерматологично тестван. 

-50%

 

9213050
код:

845
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

845
лв

Детоксикиращ шампоан 
с активен въглен 250 мл

Нежно почиства косата и скалпа от замърсяване и 
излишък от себум. Активният въглен естествено 
абсорбира замърсяванията, придавайки 
лекота и свежест. Алое вера (20%)защитава 
и овлажнява косъма и балансира скалпа на 
косата. С повърхностноактивни вещества от 
растителен произход. С екстракт от лимонов сок - 
с освежаващо действие.
Не съдържа: SLS, SLES, парабени, парафинни 
масла. Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Дерматологично тестван. 

-50%

Стара цена: 

1690
лв

Течност за поддържане 
на устната кухина 
LIPS LIQUID - 100 мл

Дермокозметичен продукт, предназ-
начен за поддържане на добро 
състояние на лигавицата в устната 
кухина. Препоръчва се при болезнени 
ожулвания и увреждания на епитела 
на лигавицата на устната кухина, 
причинени от протези и ортодонтични 
устройства, както и при появата 
на афти и млечница (гъбички в 
устата), възпаление на венците. Има 
антибактериалното действие.

 

9012350
код:

445
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

445
лв

Детска 
Четка за зъби 
с Нано Злато

Стара цена: 

890
лв

Чрез най-съвременни нанотехнологии, доба-
вени към влакната в четката за зъби, спират 
размножаването на бактериите и придават приятен 
аромат. 

Ефекти от нано златото: мощно антибактериално 
действие, успокоява, детоксикира и почиства, 
подпомага при невралгия.

-50%

 

9012250
код:

445
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

445
лв

Четка за зъби 
с Nano Jade

Чрез най-съвременни нанотехнологии, добавени 
към влакната в четката за зъби, спират 
размножаването на бактериите и придават приятен 
аромат. 

Ефекти от нано нефрита: мощно антибактериално 
действие, полезно инфрачервено излъчване.

Стара цена: 

890
лв

-50%

5020450
код:

725
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

725
лв

Стара цена: 

1450
лв

-50%
8

https://www.green-master.eu/products/detoksikirashta-maska-s-aktiven-vaglen-peel-off-100-ml
https://www.green-master.eu/products/detoksikirasht-krem-za-litse-s-aktiven-vaglen-75-ml
https://www.green-master.eu/products/detoksikirasht-shampoan-s-aktiven-vaglen-250-ml
https://www.green-master.eu/products/detoksikirasht-balsam-s-aktiven-vaglen-200-ml
https://www.green-master.eu/products/chetka-za-zabi-nano-jade-65b50c08-bf2a-4650-a517-57f67ee9292d
https://www.green-master.eu/products/detska-chetka-nano-gold-9779a16d-fc97-4eb3-b81f-6c948471fae4
https://www.green-master.eu/products/technost-za-poddarzhane-na-ustnata-kuhina-lips-liquid-100-ml


SUPER
BLACK 
FRIDAY3

26.11.- 28.11.2020

-40%

-70%-60%
-50%
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8431260
код:

755
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1135
лв

Балсам за ежедневна 
употреба 500 мл

Стара цена: 

1890
лв

-60%
Съдържа екстракт от бреза, млечна 
киселина и млечни протеини.
Не съдържа SLES, SLS, силикони и 
изкуствени оцветители. 

 

Шампоан за мазна коса 
500 мл

Стара цена: 

1890
лв 8430760

код:

755
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1135
лв

Съдържа екстракт от екстракт от мента и 
органична сяра.
Не съдържа SLES, SLS, силикони и 
изкуствени оцветители. 

-60%

 

8431060
код:

755
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1135
лв

Съдържа екстракт от мащерка, маслиново 
масло, кератин и млечна киселина. 
Не съдържа SLES, SLS, силикони и 
изкуствени оцветители. 

Балсам за боядисана коса 
500 мл

Стара цена: 

1890
лв

-60%

 

8431460
код:

755
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1135
лв

Балсам за мазна коса 
500 мл

Стара цена: 

1890
лв

-60%
Съдържа екстракт от екстракт от мента и 
органична сяра.
Не съдържа SLES, SLS, силикони и 
изкуствени оцветители. 

 

8431860
код:

860
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1290
лв

Съдържа екстракт от бреза, млечна 
киселина и млечни протеини.
Не съдържа SLES, SLS, силикони и 
изкуствени оцветители. 

Маска за придаване 
на обем на косата 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

-60%

 

Книга “Лечебната сила 
на сребърната вода”
От нея  ще научите: 
историята и легендите за сребърната вода,
какво представлява тя,
какви проблеми решава и
как се употребява.

Стара цена: 

1000
лв 9370

код:

300
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

700
лв

-70%

 

2030750
код:

595
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

595
лв

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

Универсален почистващ 
камък  BIONUR 300 g 

Стара цена: 

1190
лв

-50%

 Универсална бамбукова 
кърпа 8 слоя - 36 х 36 см

Изключително фино тъканото влакно и 
специалния патентован метод на сплитане 
правят тази кърпа най-добрата сред 
бамбуковите кърпи за дома! За подсушаване, 
дезинфекциране и почистване на прозорци, 
кухненски плотове и шкафове, мивки, 
плочки, мебели, посуда, екрани, подове и др.

2520650
код:

575
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

575
лв

Стара цена: 

1150
лв

-50%
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https://www.green-master.eu/products/o-herbal-balsam-za-ezhednevna-upotreba-500-ml-e3eb3a0f-0578-43ab-a4d4-2365352e4151
https://www.green-master.eu/products/o-herbal-shampoan-za-mazna-kosa-500-ml-1c46f968-9e0b-4e0d-a7f5-5e6859d89143
https://www.green-master.eu/products/o-herbal-balsam-za-boyadisana-kosa-500-ml-ea251b16-a03d-41d4-9589-505028c6de0b
https://www.green-master.eu/products/o-herbal-balsam-za-mazna-kosa-500-ml-4d07c062-3f22-4a07-abc1-3f4be8d11bd4
https://www.green-master.eu/products/o-herbal-maska-za-pridavane-na-obem-na-kosata-500-ml-e587080f-f899-435d-a618-bb6257df81c8
https://www.green-master.eu/products/lechebnata-sila-na-srebarnata-voda
https://www.green-master.eu/products/universalen-pochistvasht-kamak-bionur
https://www.green-master.eu/products/universalna-bambukova-karpa-8-sloya


 

7963760
код:

1195
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1795
лв

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men - 50 ml - 637

Стара цена: 

2990
лв

-60%

SUPER
BLACK 
FRIDAY3

26.11.- 28.11.2020

-40%

-70%-60%
-50%

Dr.Nature препоръчва при: 
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794225060
код:

1195
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1795
лв

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Women - 50 ml - 422

Стара цена: 

2990
лв

-60%

 

794245060
код:

1195
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1795
лв

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Women - 50 ml - 424

Стара цена: 

2990
лв

-60%

 

7961160
код:

1195
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1795
лв

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection 
For Men - 50 ml - 611

Стара цена: 

2990
лв

-60%

 

9200250
код:

975
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

975
лв

Алое вера Део-Вапо 
дезодорант, 
75 мл

Стара цена: 

1950
лв

 

10150860
код:

5280
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

7920
лв

Гривна SB 508 
Турмалин - 5 в 1

Стара цена: 

13200
лв

-60%

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19  см
 Модел за мъже

-50%

Край на нежеланите миризми, с 
дълготраен ефект!

Освежаващ и деликатен деодорант, 
който подпомага за дишането на 
кожата.

Алое Део-Вапо: на базата на калиев кварц, изпълнява деодорираща 
функция по естествен начин, атакувайки образуването на телесните 
миризми. Отличните успокояващи свойства на алоето, липсата на газ 
и спирт, правят от Алое Део-Вапо освежаващ и деликатен деодорант, 
който подпомага за дишането на кожата.
Не съдържа: парабени, парафинни масла, SLS, SLES, PEG, алергени, 
газ и спирт. Деликатно парфюмиран. Не се прилага върху наранена или 
възпалена кожа. Дерматологично тестван.

https://www.green-master.eu/products/grivna-sp-508-turmalin-5-v-1-kasa
https://www.green-master.eu/products/aloe-vera-deo-vapo-deodorant


Dr.Nature препоръчва при: 
алергии;  бронхиална астма; автоимунни 
заболявания - мултиплена склероза, 
системен лупус еритематозус, склеро-
дермия, полиартрит, енцефалопатия и др.

Специална комбинация, която съ-
държа екстракти от Рейши, Шиитаке, 
Агарикус блазей, Кордицепс, Херициум и 
Майтаке.

Екстрактор на хранителни вещества 
VOLCANO - 12 части 

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

Цвят на металния корпус - малиново

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

Превърнете храната в енергия и здраве!

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

ТОП ЦЕНА
на комплект от 
12 части!

Стара цена: 

21990
лв 2020050

код:

10995
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

10995
лв

-50%

SUPER
BLACK 
FRIDAY3

26.11.- 28.11.2020

Биофолтил         

Превент комплекс 
60 капсули

Алерджи комплекс 
60 капсули
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Кухненски робот - Volcano Kitchen Robot 
+ ПОДАРЪК Приставки за Кухненски робот Volcano Kitchen Robot

Кухненският робот VOLCANO е вашият пръв помощник в кухнята - последно поколение уред в своя клас! Предлага 
уникално обединение на много функции в един уред, като ви спестява пари, пространство и време, оставяйки ви да 
развихрите въображението си и да правите чудеса в кухнята си,  за да предложите здравословно и разнообразно 
хранене на цялото си семейство! 

Функции:
- разбиване с планетарно въртене,
- разбъркване (миксиране) с планетарно въртене,
- месене на тесто,
- мелене (за месо и др.),
- блендиране,
- многофункционално ренде за зеленчуци*,
- пълнене на наденички*,
- приготвяне паста*.

Основни характеристики:
- 4,3 литрова купа от неръждаема стомана,
- 1,5 литров стъклен блендер,
-  6 скорости на работа + отделна силна скорост,
- кука за месене на тесто,
- приспособление за разбиване (за белтъци и др.),
- приспособление за разбъркване,
- мелачка с 3 диска за смилане: фино, средно и едро,
- разглобяеми части, подходящи за миялна машина,
- прозрачен капак против разплискване,
- вакуумни крачета,
- мощност: 1000 W.* Маркираните със звездичка (*) функции са на 

допълнителните приставки.

Mногофункционално ренде – 
фино,едро и слайсър за рязане

Приставки за направа 
на домашна паста

Приставка за направа 
на наденичкиПОДАРЪК

 КОМПЛЕКТ 
Приставки 
Подаръците  са  

на  стойност

115 лв

20700123
код:

35600
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

53400
лв

Стара цена: 

89000
лв

-60%

-40%

-70%-60%
-50%

https://www.green-master.eu/products/volcano-extractor
https://www.green-master.eu/products/kuhnenski-robot-volcano-kitchen-robot-podarak-pristavki


SUPER
BLACK 
FRIDAY3

26.11.- 28.11.2020

-40%

-70%-60%
-50%

Омега 3 - рибено масло 
1000, 90 капсули 

Конопено масло 
10% Full spectrum extract

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

-50%

2015050
код:

49500
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

49500
лв

Стара цена: 

99000
лв

 

2080_50
код:

1495
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1495
лв

Wellos Антибактериална кухненска дъска за рязане

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

2
Стара цена: 

2990
лв

3 -50%

Отвъд представите ти за блендер!

Твоите смутита и шейкове вече могат да са с максимум витамини, минерали и фибри! Свежи и 
вкусни дори на следващия ден!
Смутитата и шейковете са неизменна част от твоя хранителен режим? Обичаш да започваш деня 
си с вкусна витаминозна бомба? А ако ти кажем, че тя може да бъде дори още по-вкусна? Може 
би приготвяш голямо количество плодов шейк за цялото семейство, но накрая остава известно 
количество, което се налага да изхвърлиш с неохота? Нека ти представим Вакуумен блендер Volcano. 
Той наистина ще преобърне предсатвите ти за блендер!

Защо да избереш Вакуумен блендер Volcano?
• предотвратява окислението в процеса на приготвяне;
• получаваш максимално количество витамини и минерали;
• получаваш максимално количество фибри;
• получаваш максимално количество антиоксиданти;
• запазва максимално естествения свеж цвят на хранитлените продукти;
• не променя вкуса на продуктите;
• получаваш смутит аи шейкове с гладка текстура, без пяна, мехурчета и парченца;
• можеш да съхраниш шейка или смутито си в хладилник и да го изпиеш на другия ден.

Как работи Вакуумния блендер Volcano?
Благодарение на специалната вакуумираща технология, всичко, което приготвяш с Вакуумен 
блендер Volcanо е защитено от окисление или казано с други думи, не се позволява навлизане на 
въздух, докато трае процеса на приготвяне. Точно контактът на въздуха с хранителните продукти 
е основната причина за загубата на полезни хранителни вещества като витамини и минерали, 
промяната на цвета, вкуса и бързото разваляне на храната.
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Комплектът включва:
1. Вакуумен Блендер - 1 бр
2. Стъклена купа - 1 бр.
3. Вакуумен съд за съхранение - 1 бр
4. Инструкции за експлоатация на български.
Гаранция: 2 години
МощностL 600 W
Номинално напрежение: 230V /- 50 Hz

https://www.green-master.eu/products/wellos-antibakterialna-kuhnenska-daska-za-ryazane-tsvyat-sin
https://www.green-master.eu/products/wellos-antibakterialna-kuhnenska-daska-za-ryazane-tsvyat-cherven
https://www.green-master.eu/products/vakuumen-blender-volcano

