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ПРОМО-
ционална 

кампания 

ПРЕДКОЛЕДНА 
ТРЕСКА

22.11. - 19.12.2021            
Промоционална кампания 

Купете продукти на промо-
ционални цени от настоящата 
брошура по Код 1 или целия 
Каталог 2020/2021 и за всяка 
отделна поръчка за поне ...

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

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

ограничение в количествата.

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.
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КОМПЛЕКТ 
ДВОЙНА ЗАЩИТА
Вит.С , 120 таблетки +
Цинк, 210 таблетки

+

 -45% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

Стара цена: 

7890
лв

КОМПЛЕКТ 
ДВОЙНА ЗАЩИТА
Вит.С , 120 таблетки +
Цинк, 210 таблетки

4350
лв

ПРОМО цена:

3042031код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3540
лв

2795
лв

ПРОМО цена:

3053330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Селен 100
180 капсули

Стара цена: 

3990
лв

• защита на клетките от оксидативен стрес;
• подкрепа на имунитета в борбата 
с патогени и инфекции;
• проблеми със сърдечно-съдовата система;
• превенция срещу ракови  заболявания;
• проблеми с черния дроб и органите на 
храносмилателната система;
• заболявания на обмяната и проблеми 
с щитовидната жлеза (хиперфункция)
• проблемна кожа;
• сексуални дисфункции;
• физическо и психическо натоварване.

Един от най-важните микро-
елементи за здрав имунитет 
и борба с вирусите.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3053350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

1430
лв

ПРОМО цена:

3001720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

360
лв

Приемът на витамин D3: 
подпомага при намален имунитет; защитава 
от инфекции, особено на дихателните пътища; 
регулира калциево-фосфорния обмен; под-
помага костната плътност и здравината 
на зъбите; играе роля на невропротектор; 
предотвратява развитие на болест на 
Алцхаймер; намалява общите и възрастови 
възпаления в организма; подпомага зараства-
нето на рани; предотвратява развитието на 
ракови заболявания.

3001740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1075
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1790
лв

Dr.Nature
Витамин D3 
90 капсули х 400 IU

2390
лв

ПРОМО цена:

3042020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
• при вирусни и бактериални инфекции;
• настинки и грип;
• тежки физически и психически натоварвания;
• бедно на витамини хранене;
• алергии.

Стара цена: 

2990
лв

Витамин C 
с удължено 
освобождаване
120 таблетки

3042050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

           Цинкът, Селенът и Витамините D3 и С са изключително 
важни за добър имунитет и добро здраве. Имат мощно 
антиоксидантно действие, предпазват организма от инфекции, 
защитават клетките от вируси. Повишават производството 
на бели кръвни телца и Т-лимфоцитите. Всички те участват 
в безброй метаболитни процеси, важни за подобряване 
функциите на различни органи и системи в организма. 

835
лв

ПРОМО цена:

3075340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
лв

Комбинацията от Витамин C и Цинк допринася за 
поддържане на добро здравословно състояние 
на организма, правилното функциониране на 
имунната система и влияе положително върху 
качеството на кожата, косата и ноктите. Притежава 
мощно антиоксидантно действие и спомага за 
защита на клетките от оксидативен стрес, което е 
от важно значение за жизнеността на организма. 

Всяка таблетка съдържа:
Витамин C - 120 mg, цинк - 15 mg, екстракт 
от ехинацея пурпуреа - 30 mg, екстракт от 
шипка - 30 mg, от които витамин C - 3 mg.

Начин на употреба: Препоръчва се по 1 таблетка на ден за лица над 12 
години, за лица от 6 до 12 години по половин таблетка. Таблетката директно 
се разтваря върху езика, не е необходимо дъвчене или преглъщане.

Витамин С +Цинк + 
Ехинацея + Шипка,      
45 таблетки

Стара цена: 

1390
лв

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 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: 
• 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:

2

КОМПЛЕКТ 
ТРОЙНА ЗАЩИТА
Вит.С , 120 табл. +
Цинк, 210 табл. +
Витамин D3, 90 капс.

+

 -50% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

Витамин D3, 90 капс.

+
Витамин D3, 90 капс.

++

4850
лв

ПРОМО цена:

62020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4830
лв

Стара цена: 

9680
лв

АТРАКТИВНА 

45
дни

210
дни

90
дни

120
дни

180
дни

АТРАКТИВНА 
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Ацерола
180 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 остана-
лите съставки повишават биологичната активност.

2935
лв

ПРОМО цена:

3051440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Стара цена: 

4890
лв

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

1525
лв

ПРОМО цена:

30730230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

Ехинацея с ацерола  
30 капсули - 2 броя

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

Стара цена: 

2180
лв

30730002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1090
лв

ПРОМО цена:

Съдържа Витамин С, екстракти от ехинацея 
и ацерола.

КОМПЛЕКТ ЗА СИЛЕН 
ИМУНИТЕТ DR.NATURE:
Имуно-пауър макс,       
60 капсули + 
Монолаурин,  
90 капсули

+
 -43% 

за комплекта

3990
лв

ПРОМО цена:

3002018код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2990
лв

Стара цена: 

6980
лв

АТРАКТИВНА 
комбинацияDr.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;
• възстановява здравето, възвръща виталността и енергията. 
• подпомага при умора, отпадналост и изтощение на организма.

2795
лв

ПРОМО цена:

3001830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

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

Dr.Nature Имуно-
пауър макс 
60 таблетки60 таблетки60 таблетки

Стара цена: 

3990
лв

Всяка таблетка съдържа: 
• Витамин С
• Ехинацея
• Чесън
• Черен бъз

• Цинк
• Селен
• Витамин D3

3001850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

3

2390
лв

ПРОМО цена:

3002020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Подкрепа при вирусни и респираторни 
заболявания, паразитни инфекции, 
усложнения от бактериални инфекции и за 
засилване на имунитета!
Dr. Nature препоръчва за: мощна и ефективна 
борба с различни инфекции; противодействие 
на бактерии, вируси, гъбички и заболяванията, 
причинени от тях; подобряване на състоянието 
на кожата; подпомагане при хронична умора; 
мощен антиоксидант; повишава активността 
на Т-клетките и имунитета; без резистентност 
на патогените.

3002040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

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). Монолауринът 
е изключително ефективен: 
В борба с бактериите. Инхибира голяма група грам-положителни бактерии, в 
това число Escherichia coli. Препятства производството на бактериални токсини, 
което води до намаляване на токсичността на бактериалните инфекции. 
Подпомага лечението на стрептококови и стафилококови инфекции, както и на 
лаймска болест, ефективен е и срещу хеликобактер пилори. 
В борба с вирусите. Той  е с изключително висока активност срещу вируси 
с липидна обвивка, които нападат хора и животни. Разрушава обвивката 
на вирусите, в резултат на което те намаляват способността си да се 
възпроизвеждат, както и да атакуват и заразяват човешките клетки. От друга 
страна това прави вирусите много по-податливи на активността на собствените 
защитни механизми(имунитет) на приемника, което улеснява справянето с 
вирусните инфекции. Активността на този супер продукт се използва в борба 
с различни вируси: грипни вируси, цитомегаловирус, херпес(I и II), варицела, 
пневмовирус, РНК и ДНК вируси и много други. 
В борба с гъбичките. Редица изследвания потвърждават активността му в 
борбата с гъбички и дрожди. Ценен продукт в борбата с паразитите в стомашно-
чревния тракт, причина за сериозни здравословни проблеми. 

Dr. Nature 
Монолаурин, 

90 капсули
Стара цена: 

2990
лв

Най-добрата защита 
за вас и близките ви!

60
дни

90
дни

30
дни

АТРАКТИВНА 
30
дни



 

Стара цена: 

2490
лв

За болно и възпалено гърло! 
Подходящ за деца и възрастни! 

С бърз ефект!

Спрей 
с прополис  
20 мл

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

1745
лв

ПРОМО цена:

3024430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

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.

Sanct Bernhard препоръчва при: срив на 
имунната система; грип и вирусни заболявания; 
ангини; херпеси и бактериални инфекции; кожни 

5130
лв

ПРОМО цена:

3046840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3420
лв

Коластрата е една от 4-те клетъчни храни. 
Съдържа над 37 имунни и 8 растежни 
фактори, които поддържат и възстановяват 
почти всички органи и системи, в това 
число директно стимулира имунната 
система, предоставяйки и наготово активни 
вещества.

Коластра 
90 капсули

инфекции - акне, афти, трудно зарастващи рани; пародонтити; възпаления 
на дихателните пътища и белите дробове - бронхити, пневмония; 
проблеми с пикочо-половата система - цистит, пиелонефрит, простатит, 
аденом; проблеми с храносмилателната система - гастрит, язва, колит, 
нарушена микрофлора; проблеми с костите и ставите - артрит, артроза, 
рахит, остеопороза; подагра, диабет, регулиране нивото на холестерола.

Стара цена: 

8550
лв

Билков сироп 
БРОНХО - 200 мл

Vitar препоръчва при: 
кашлица; бронхит; възпаления на горните 
дихателни пътища; респираторни инфекции, 
простуда, грип. 

Съдържа стандартизирани екстракти от жи-
вовляк, мащерка, ехинацея и витамин С

900
лв

ПРОМО цена:

3072630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

1290
лв

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.

Комплексна грижа 
от природата

за цялото семейство!

2850
лв

ПРОМО цена:

3043640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1900
лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
възпалено гърло; дрезгав глас; кашлица от 
различен произход; изключително подходящ 
за отхрачване при заболяване на дихателните 
пътища (и при пушачи). 
Съдържа: екстракт от корен на лечебна ружа, 
ментол, пчелен восък, масло от анасон, масло 
от евкалипт, масло от феникули.

Стара цена: 

4750
лв

Пастили с лечебна 
ружа и евкалипт  
90 пастили

Джинджифил 
10 сашета

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

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

Vitar препоръчва при: 

680
лв

ПРОМО цена:

3072220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

Кора от бяла 
върба, 
60 капсули

1590
лв

ПРОМО цена:

3008520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3008540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1990
лв

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

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

 ТОП продукт

Съдържа: прополис, алое вера, екстракт от 
лечебна мъдрица, етерични масла от евкалипт, 
мента, сладък и горчив портокал. 
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30
дни

20
дни

90
дни

30
дни

150
дози



 

5995
лв

ПРОМО цена:

3045050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5995
лв

язвена болест на стомаха и 
дванадесетопръстника; 
гастрити, колити; 
хемороиди; 
чернодробни проблеми; 
очни проблеми и дегенеративни заболявания; 
авитаминоза; 
проблеми с нивата на кръвната захар и 
липидите; 
трудно заздравяващи рани; 
преди и след лъчетерапия. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло 
от облепиха  
100 капсули

Стара цена: 

11990
лв

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

1590
лв

ПРОМО цена:

3006420 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3006440код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

1990
лв Омега 3 - рибено масло 1000, 

90 капсули

 ТОП продукт

2390
лв

ПРОМО цена:

3009120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3009150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

• Намалява възпалителните процеси в тъканите.
• Повишава имунитета и защитните сили на организма
• Притежава мощно антиоксидантно действие.
• Предпазва от инсулт и инфаркт.
• Намалява стойностите на холестерол и високо кръвно.
• Дава енергия и тонус на организма.
• Оказва благоприятно въздействие върху кожата.
• Подобрява зрението.
• Регулира телесното тегло и допринася за идеална фигура.
• Подобрява метаболизма на веществата.
• Подобрява състоянието на храносмилателния тракт.
• Действа като профилактика срещу ракови заболявания.

• Намалява възпалителните процеси в тъканите.

Dr.Nature 
Полифенол Зон 22 

60 капсули

Стара цена: 

2990
лв

Биоактивни полифеноли от 22 
вида плодове и зеленчуци с мощно 

антиоксидантно, противовъзпалително 
и имуно-стимулиращо действие! 

Изключителен ефект 
за защита на клетъчните стени 

от проникване на патогени!

 ТОП продукт

КОМПЛЕКТ:
Омега 3 - рибено 
масло 1000, 
90 капсули + 
Полифенол Зон 22, 
60 капсули

2990
лв

ПРОМО цена:

3006491код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

Стара цена: 

4980
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

 -40% 
за комплекта
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2935
лв

ПРОМО цена:

3044040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Масло от черен 
дроб на треска, 
200 капсули

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

Стара цена: 

4890
лв

Всяка капсула съдържа: 500 mg масло от 
черен дроб на треска, витамин А - 180 μg, 
витамин D - 1,5 μg.

30
дни

50
дни

50
дни

АТРАКТИВНА 
60
дни



 

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.

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

3815
лв

ПРОМО цена:

3044430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1635
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: 

5450
лв

Витамини и 
минерали A-Z 50+ 
150 капсули

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. 

Желязо с Вит.С, 
60 капсули60 капсули 1465

лв

ПРОМО цена:

3021330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

625
лв

Стара цена: 

2090
лв

Съдържа: желязо, витамин С и 
фолиева киселина.

2935
лв

ПРОМО цена:

3041040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: мускулни 
крампи (спазми); болезненост на ставите, чупливост 
на ноктите; остеопороза; екземи; сърцебиене, 
сърдечно-съдови заболявания; безсъние, нервност 
и избухливост; нарушено храносмилане и киселини.

Стара цена: 

4890
лв

Магнезият поддържа здрава имунна, ендокринна, нервна, сърдечно-съдова 
системи, стабилен сърдечен 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; 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.

Калций + Магнезий, 400 таблетки

 ТОП продукт

4195
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2995
лв

ПРОМО цена:

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

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

Маслото от черен кимион се нарича „маслото 
на фараоните“. Уникалният му състав определя 
основните му действия: имуностимулиращо, 
противотуморно, антибактериално. Регулира 
хормоналния и липиден баланс, стойностите на 
артериалното налягане. 

Масло от черен кимион + витамини 
и мастни киселини, 180 капсули

Стара цена: 

5990
лв

Всяка капсула съдържа: 500 mg чисто 
египетско масло от черен кимион, в това число  
ненаситени киселини - 420 mg, естествен 
витамин Е - 6,7 mg(10 I.E), пантотенова киселина 
- 6 mg фолиева киселина - 100 µg и биотин - 
100µg, витамин D3 - 2 µg.

3044450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2725
лв

ПРОМО цена:

     Витамините и минералите са изключително важни за 
поддържане функционирането на всички системи и процеси 
в нашия организъм, особено в периоди на вирусни и сезонни  
заболявания.
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1910
лв

ПРОМО цена:

3001220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

3001250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена: Всяка таблетка съдържа 500 мг магнезий, извлечен от чиста 
дълбоко-водна морска вода. Естествен произход, за 
естествено добър резултат.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• напрежение и спазми в мускулите;
• главоболие, нервност, раздразнителност;
• проблеми със съня и заспиването;
• проблеми с костите и зъбите;
• намален енергиен тонус;
• проблеми с концентрацията и паметта;
• сърдечно-съдови проблеми;
• подпомага метаболизма на калций и калий.

 ТОП продукт
Dr.Nature 

Морски магнезий 
60 таблетки

Стара цена: 

2390
лв

Магнезият е вторият макроелемент, от който човешкото 
тяло има най-голяма ежедневна нужда. Изключително важен 
минерал за правилното функциониране на редица органи и 
системи в човешкия организъм. Поддържа здрава имунна, 
ендокринна, нервна, сърдечно-съдова системи, стабилен 
сърдечен ритъм, нормална мускулна функция и здрави 
кости. Магнезият участва в огромно количество процеси - 
хормонални, ензимни, обменни и др. Най-важната му роля 
се реализира в нервната и мускулна регулация. Регулира 
баланса на калия и калция в клетките, особено в сърцето 
и стените на съдовете. Заздравява стените на съдовете и 
препятства отлагането на лош холестерол, има важна роля в 
трансформирането на кръвната захар в енергия.

60
дни

90
дни

120
дни

133
дни

150
дни



 

проблемна кожа и възпалителни заболя-
вания на кожата; акне; псориазис; алергии; 
възпалителни заболявания на дихателната 
система. Нийм е една от основните 
билки в аюрведичната медицина. Има 
кръвопречистващи, антихелминтни, анти-
гъбични, антидиабетни, антибактериални, 
антивирусни свойства. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 

1535
лв

ПРОМО цена:

3060730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

Стара цена: 

2190
лв

Нийм, 40 капсули
2025

лв

ПРОМО цена:

3060330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Deep Ayurveda препоръчва при: понижен 
имунитет; чести и повтарящи се инфекции; 
слабост, изтощение, треска; възстановяване 
след боледуване; за ефективна детоксикация; 
проблеми с храносмилателната система; 
артрит; ринит; диабет; хепатит.

 Гудучи, 40 капсули

Мощна детоксикация и силен имунитет!Стара цена: 

2890
лв

5995
лв

ПРОМО цена:

3049150код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5995
лв

Броколи
60 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

11990
лв

5635
лв

ПРОМО цена:

3043340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3755
лв

Спирулина 
360 капсули

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

Стара цена: 

9390
лв

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

Най-ефективната форма 
на хлорофила!

Стара цена: 

2790
лв

1955
лв

ПРОМО цена:

3003630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Dr. Nature 
Хлорофилин 
60 капсули

3003650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1395
лв

ПРОМО цена:Всяка капсула съдържа: 
100 mg хлорофилин.

Хлорофилът е пигмент, на който се дължи 
зеленият цвят на растенията. Той притежава 
изключителни ползи за човешкия 
организъм: 
• Подпомага имунитета;
• Благоприятства функцията на храносмил. с-ма;
• Подпомага детоксикацията;
• Подпомага поддържане на балансирано рН;
• Подобрява състоянието на кожата, лигавиците;
• Подпомага при кожни раздразнения, екземи;
• Контролира телесното тегло;
• Забавя процесите на стареене на клетките;
• Подпомага клетъчното дишане; 
• Подпомага кръвообращението;
• Дава тонус и енергия на тялото;
• Неутрализира лошия дъх. 

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.

3028450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2995
лв

ПРОМО цена:

4195
лв

ПРОМО цена:

3028430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Алое вера с 
джинджифил,
1000 мл

Природата в мощна подкрепа 
за здравето!
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Equilibra препоръчва при: 
• срив на имунната система; 
• алергии; 
• екземи, дерматити, акне, проблемна кожа; 
• херпес симплекс; 
• стомашни проблеми; 
• диабет, атеросклероза; 
• отпадналост; 
• повишен холестерол; 
• рани, контузии, болки в мускули и сухожилия; 
• възпаления на дихателните пътища; 
• болки и шум в ушите; 
• хемороиди; 
• бактериални и вирусни инфекции.

100% чист неразреден гел от алое вера, получен при ръчна 
декортикация на листа от алое с екстракт от джинджифил. 
Съдържание в 50 мл: гел от алое вера(Aloe barbadensisi Mill) - 49,89 ml, 
сух екстракт от джинджифил - 100 mg (джинджерол -1 mg).

Стара цена: 

5990
лв

20
дни

30
дни

20
дни

60
дни

40
дни



 

Германор 132 
60 капсули 
x 555 mg

Удивителната сила 
на Органичния Германий!

Dr.Nature препоръчва при: оксидативен 
стрес; канцерогенни проблеми; артритни 
заболявания; сърдечна недостатъчност; 
проблеми на кръвоносната система; 
хипертония; химио и лъчетерапия; понижен 
имунитет; хронична умора; алергии; 
атеросклероза; след прекарани заболявания; 
работа в замърсена и вредна работна среда.

Всяка капсула съдържа: Специфичен биоактивен комплекс (Шиитаке 
(екстракт от Lentinula edodes) > 25%; Майтаке (екстракт от Grifola 
frondosa) >25%; Рейши (екс тракт от Ganoderma lucidum) > 40% богат 
на бета-глюкани, аминокиселини, природен органичен германий, 
витамини, РНК и др.) и 144 mg - Вит С. 

Аурикулария,
60 капсули х 555 mg

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

Dr.Nature препоръчва при: 

Копринус, 
60 капсули х 555 mg
Dr.Nature препоръчва при: 
диабет I и II тип; атеросклероза и проблем 
с оросяването; лошо храносмилане и 
нарушена микрофлора; хемороиди, 
възпаления; инфаркт и проблеми на 
кръвоносните съдове и сърдечния ритъм; 
алкохолизъм и подагра.

60 капсули х 555 mg

диабет I и II тип; атеросклероза и проблем 

3215 
лв

ПРОМО цена:

3030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1375
лв

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

Камфорова гъба 
60 капсули х 555 mg

Стара цена: 

4590
лв

3030750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2295
лв

ПРОМО цена:

Камфоровата гъба е известна още като „гъба Ин-Ян“, „Цар на 
лекарствата“, „Червена камфорова гъба“. Тя е реликтен вид – среща се 
само в Тайван. Расте само върху определен вид камфорово дърво, само 
в няколко строго обособени райони. По данни на китайските лекари 
работещи с нея, тя е 10 пъти по-силна от другите противоракови гъби. 
Това е и най-скъпоструващата гъба в света.

3031620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3990
лв 3190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

800
лв

За 1 брой 
-20% 30316240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7980
лв 4790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3190
лв

За 2 броя 
-40%

Превент комплекс,
60 капсули х 555 mg

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

Превент комплекс,
60 капсули х 555 mg

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

3030650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

3190 
лв

ПРОМО цена:

3030620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

Стара цена: 

3990
лв

3030920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3990
лв 3190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

800
лв

За 1 брой 
-20% 30309240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7980
лв 4790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3190
лв

За 2 броя 
-40%
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3030820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3990
лв 3190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

800
лв

За 1 брой 
-20% 30308240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7980
лв 4790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3190
лв

За 2 броя 
-40%

Съдържа екстракти от Копринус, Майтаке, 
Рейши, Шиитаке, Кордицепс.

Суперимуномодулатори 
и хепатопротектори!



 

2310
лв

ПРОМО цена:

10300130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Фитнес кафе 
Антиоксидант 
мляно кафе 250 г

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

Над 3 пъти повече 
антиоксиданти от 
зеления чай!

Фитнес кафе Антиоксидант съдържа:
листа и връхчета от зелен чай, корени от джинджифил, 
кори от плодовете на сладък и горчив портокал, кора 
от Цейлонска канела, корен от Женско биле, корен от 
куркума, листа от Йерба Мате, семена от кардамон, 
листа от сладка и лютива мента, натрошени семена 
и плодове от зелен анасон, екстракт от корени на 
Родиола розеа, сухи плодове и семена от китайски 
звездовиден анасон, сушени семена от карамфил, 
листа от лимонова върбинка. 

10300150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1650
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

3300
лв
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1615
лв

ПРОМО цена:

3060140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
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: 

2690
лв

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

Енерджи плюс разтворими 
витамини - 20 таблетки

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

1115
лв

ПРОМО цена:

3023930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

  

Equilibra препоръчва при: 
тежки физически и умствени натоварва-
ния; стрес от различен характер, 
тревожност; промяна в средата на живот; 
следоперативно възстановяване; намален 
имунитет; сексуална дисфункция; хронична 
умора. 

Жен-шен плюс - 60 капсули

1465
лв

ПРОМО цена:

3023130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

625
лв

Стара цена: 

2090
лв

Dr.Nature Златен корен: 
• Подпомага адаптацията на организма при 
стрес и промяна в условията на живот;
• Подпомага организма при хронична умора и 
отпадналост;
• Подобрява състоянието при мозъчна умора, 
отслабване на паметта;
• Подпомага възстановяването при физически 
и психически натоварвания;
• Увеличава енергията и издръжливостта;
• Подпомага при чести, продължителни или 
тежки заболявания;
• Нормализира съня, снема стрес от различен 
произход;
• Подобрява фокуса и паметта;
• Активира имунната система;
• Подпомага при сексуални дисфункции, 
особено при мъжете.

2725
лв

ПРОМО цена:

3002730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1165
лв

Златният корен(Родиола розеа) е растение с хилядолетна история и е 
един от най-ефективните адаптогени с меко действие, който не причинява 
зависимост или странични ефекти. Свързан е дълбоко с историята на 
българите и се смята за една от най-загадъчните и мощни билки в родната 
природна съкровищница..

Dr. Nature 
ЗЛАТЕН КОРЕН

60 капсули

Стара цена: 

3890
лв

3002750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

Мощен адаптоген, 
източник на сила и енергия!

Енергия за подготовка на празниците!

20
дни

60
дни

20
дни

20
дни



 ТОП продукт

1855
лв

ПРОМО цена:

3045930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Произведени са по традиционни рецепти с 
внимателно подбрани съставки. Наличието 
на вит. А, С и Е - най-мощните антиоксиданти, 
е предпоставка за подсилване на имунната 
система. Куркумата също е естествен 
антиоксидант, има противовъзпалително 
действие.

Плодови бонбони 
с вит. А, C и E за деца, 
без захар - 170 грама 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2650
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

5011740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

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

Детски крем-
балсам - 50 мл

Немско качество, с фантастична грижа 
за любимите ни малчугани!

Стара цена: 

2590
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3010240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

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. 

ЦБ За жената  
250 мл 

Естествен щит и подкрепа! 
Отличен вкус за деца и 

възрастни!

3595
лв

ПРОМО цена:

3042940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
предменструален синдром(ПМС); нарушен 
менструален цикъл; възпалителни гинеко-
логични заболявания; климакс (горещи вълни, 
раздразнителност, отпадналост и др.); повишено 
ниво на холестерола и триглицеридите; 
хипертония; склонност към образуване на 
тромби; диабет; бронхиална астма; кожни 
заболявания, псориазис, екземи, алергии, 
трофични язви; мунодефицитни състояния - 
хронични възпалителни заболявания; язвена 
болест на стомаха и дванадесетопръстника; 
атеросклероза, исхемична болест на сърцето 
(ИБС); инфаркт, мозъчно-съдова болест (МСБ) и 
инсулт; гъбични заболявания. 

Стара цена: 

5990
лв

Масло от 
вечерна роза 
200 капсули

Хормонално равновесие 
по естествен път!
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3395
лв

ПРОМО цена:

3042230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1455
лв

Витамини за деца 
240 таблетки

чести инфекции и настинки; за деца във 
фаза на развитие за изграждане на здрава 
имунна система; при непълноценно и бедно 
на витамини и минерали хранене; за добър 
имунитет и издръжливост; за добра памет и 
концентрация.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4850
лв

Съдържа концентрат от червена боровинка и 
комплекс от витамини и минерали, специално
подбрани за детския организъм. 

Прием: За деца от 4 до 10  години - 2 таблетки дневно, за деца над 10 
години - 4 таблетки дневно. Tаблетките се дъвчат или смучат.

3042250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2425
лв

ПРОМО цена:

1735
лв

ПРОМО цена:

3062040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

Фемикеър съпорт  
40 капсули40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 

За истински женски комфорт!Стара цена: 

2890
лв

Капсулите Фемикеър съпорт представляват натурална подкрепа за 
женския организъм, оказват балансиращо и ревитализиращо действие 
върху женската репродуктивна система. Поддържат хормоналния 
баланс, балансират нервната система, стимулират възстановяването и 
издръжливостта при стрес.

120
дни

100
дни

20
дни
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Dr. Nature 
Фиторелакс нощ 
30 капсули, 2 броя30 капсули, 2 броя

Стара цена: 

2380
лв

Dr.Nature препоръчва при: 

1665
лв

ПРОМО цена:

30093230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

30093002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

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

смущения в съня - безсъние, трудно 
заспиване, чести събуждания, краткотраен 
сън - успокоява нервната система; депресия, 
тревожност и стрес-синдром; мигрена 
и главоболие, причинени от нервно 
пренапрежение; облекчаване симптомите на 
фибромиалгия; предменструален синдром. 
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Dr.Nature Пасифлора подпомага 
организма при: 
• Стрес, тревожност, депресии
• Нарушен сън, трудно заспиване
• Синдром на хронична умора
• Срив и проблеми с централната нервна 
система
• Умствено и психическо натоварване
• Раздразнителност, лесна избухливост
• Нарушения в концентрацията и фокуса
• Главоболие причинено от стрес
• Проблеми с кръвното налягане и функцията 
на сърцето
• Намалява умората и апатията.

1185
лв

ПРОМО цена:

3003130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Пасифлората е известна от хилядолетия със своето успокояващо 
и релаксиращо действие. Препоръчва се при нервни разстройства, 
безсъние, заболявания на сърдечно-съдовата система, хормонални 
проблеми, вегетативни нарушения в период на климактериум и др.

Спокойствие и баланс от природата!
Dr. Nature Пасифлора 

60 капсули

 ТОП продукт

Стара цена: 

1690
лв

        Пасифлората съдържа естествен серотонин, както и малтол, който има доказан седативен ефект. Приемът на пасифлора може да увеличи 
производството на гама-аминомаслена киселина, която подпомага процесите на релаксация, като наред с това блокира активността на специфичен 
ензим, който разрушава серотонина. В състава на екстракта от пасифлора са установени редица биологично-активни вещества със специфично действие: 
индолови алкалоиди – успокояват и заздравяват съня, флавоноиди – разширяват и укрепват съдовете, подобряват кръвния поток, кумарини – 
противодействат на възпалителните процеси и спазмите, хинони – неутрализират различни токсини, укрепват тъканите, нормализират съсирването на 
кръвта, аминокиселини – участват в синтеза на колаген и витамини, подобряват паметта, гликопротеини – участват в синтеза на хормони, защитават 
епителните структури, гликозиди – укрепват сърдечния мускул, подпомагат освобождаването на излишни течности от организма. Изследвани са ефектите 
на пасифлората при редица състояния, като безсъние, нервност, напрежение, ПМС, зъбобол, мигрена, ментруални болки и други. Екстрактът от пасифлора 
е ефективен при нарушения на съня, депресия, състояния на тревожност, напрежение и други нервни смущения. Има успокояващ ефект, намалява 
емоционалното напрежение и спомага при състояния на тревожност и трудно заспиване.

Всяка капсула съдържа стандартизиран екстракт т цвят на пасифлора -       
200 mg (5% флавони).
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Equilibra препоръчва при: добро-
качествена хиперплазия на простатата; 
простатит, аденома; често, затруднено и 
непълно уриниране; възпалителни процеси 
в уринарния тракт;  нарушени сексуални 
функции.

Топ простата, 40 капсули

2725
лв

ПРОМО цена:

3021230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1165
лв

Стара цена: 

3890
лв

Съдържа: масло от тиквени семки, сао-
палмето, червена боровинка, витамин Е, 
цинк.

735
лв

ПРОМО цена:

3070930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

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

Еректор 
15 капсули

Vitar препоръчва при: 
Стара цена: 

1050
лв

Всяка капсула съдържа: L-аргинин - 
500 mg; L-цитрулин - 60 mg; лимонник 
- 40 mg; екстракт от: бабини зъби - 50 mg, 
елеутерокок - 50 mg и гинко билоба - 15 mg.

60
дни

20
дни

60
дни



2935
лв

ПРОМО цена:

3051140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

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

Стара цена: 

4890
лв

Съдържа 
бромелаин, папаин, ананас и папая на прах, 
витамин С.

Храносмилателни 
ензими с витамин С  
90 капсули

Equilibra препоръчва при: 
лениви черва; запек; затруднено 
храносмилане; затруднен хранителен 
транзит; преяждане. 

Ежедневна 
регулация  
50 таблетки 1115

лв

ПРОМО цена:

3022630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Стара цена: 

1590
лв

1150
лв

ПРОМО цена:

30273002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Регулиращ Чай 
15 филтър пакетчета  
2 броя

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

Equilibra препоръчва Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

Всяка таблетка съдържа екстракти от: 
листа на болдо, плодове на слива, тамаринд, 
листа на вербена, прополис, канела на прах , 
цвят от карамфил.

2600
лв

ПРОМО цена:

3052620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Псилиум фибри 
на прах - 400 г

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

3250
лв

Ефективна стомашно-чревна детокси-
кация със 100% натурален продукт!
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1900
лв

ПРОМО цена:

30069220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

30069002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:

Пробиотик 
комплекс + 
10 капсули - 2 броя 

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

Dr.Nature препоръчва при: 

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

10 капсули - 2 броя 

код 
само

Стара цена: 

2380
лв

930
лв

ПРОМО цена:

3071440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Vitar препоръчва при: 
повишено образуване на газове; къркорене 
и подуване в стомашно-чревния тракт.
Всяко саше съдържа: 
симетикон - 80 mg; екстракт от анасон -5 mg; 
екстракт от мента - 5 mg. 

Метеор СТОП 
16 сашета

Стара цена: 

1550
лв

2935
лв

ПРОМО цена:

3046340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1955
лв

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

Minesan - Алкално - 
минерални таблетки 
250 таблетки

Стара цена: 

4890
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Грижа за храносмилателната 
система на цялото 

семейство!

 ТОП продукт

100
дни

20
дни

60
дни

20
дни

50
дни

30
дни



Всяка капсула съдържа: екстракт от корени и 
стъбла на Куркуминово дърво (Berberis aristrata) 
DER 5:1 - 400 mg.

Dr.Nature Берберин,
60 таблетки 1675

лв

ПРОМО цена:

3000530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв60 таблетки

Ефективен контрол на кръвната захар, 
липидите и теглото!

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при: 
диабет II тип; преддиабетни състояния; фамилна 
обремененост от диабет; нарушения във 
въглехидратния и липидния метаболизъм; 
повишени нива на холестерола и триглицеридите; 
наднормено тегло; метаболитен синдром. 

Берберинът е натурален продукт с висока биологична активност, основно 
свързвана със способността му да регулира нивата на кръвната захар и 
нивата на липидите. Берберинът регулира липидния метаболизъм, намалява 
нивата на триглицеридите и серумния холестерол, подкрепя дейността на 
сърдечно-съдовата система, предотвратява мастните натрупвания и подпомага 
регулирането на телесното тегло. 

Стара цена: 

2390
лв
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4615
лв

ПРОМО цена:

3043140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3075
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Мощен източник на силимарин!
Най-добрият приятел на черния дроб!

         Бял Трън  - един от най-ефективните хепатопротектори. Белият трън е най-богатият 
източник на мощния антиоксидант силимарин, който играе роля в стабилизацията на 
биомембраните на хепатоцитите, повишава детоксикиращата и антиоксидантна активност 
на черния дроб, вкл. и синтеза на глутатиона. Белият трън стимулира синтеза на белтъци и 
регенеративните процеси, което подпомага възстановяването на повредените чернодробни 
клетки, защитава неповредените хепатоцити и повишава тяхната устойчивост по отношение 
на инфекциите и различни видове отравяния. Усилва образуването и отделянето на жлъчка, 
като по този начин нормализира процесите на храносмилане и обмяната на веществата. 
Използва при остри и хронични хепатити, цироза на черния дроб, холангит, холецистит, а 
също и при токсични поражения на черния дроб в резултат на отравяне с различни химически 
съединения, вкл. алкохол, отровни гъби и лекарствени препарати.

Бял трън, 90 капсулиБял трън, 90 капсулиБял трън, 90 капсули
Стара цена: 

7690
лв

1245
лв

ПРОМО цена:

30712230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
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

При честа употреба на алкохол, 
цигари и мазни храни. 

Детоксикира, регенерира и 
витализира черния дроб! 

2215
лв

ПРОМО цена:

3008940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1475
лв

Dr.Nature Куркума Форте: 
намалява възпалителните процеси като 
блокира медиаторите на възпалението; 
повлиява болките в ставите при артроза 
и остеоартрит; спомага при проблеми с 
храносмилателната система; повишава 
имунитета и защитните сили на организма; 
подобрява подвижността на ставите; 
елиминира излишните токсини от организма; 
подобрява метаболизма; подобрява 
състоянието на нервната система; спомага 
за поддържане на нормални стойности на 
холестерола и кръвното налягане. 

Всяка капсула съдържа: екстракт от корени на куркума (95% куркумин) 
- 400 mg; Екстракт от Черен пипер (95% piperin) - 5 mg.

Dr.Nature Куркума 
форте, 60 капсули

Стара цена: 

3690
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

3011530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Царски билки 
DETOXIN 250 мл код 

Стара цена: 

2590
лв Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва 

при: детоксикация и очистване на организма 
от шлаки и токсини; укрепване на организма 
по време и след противопаразитното 
въздействие с уреда Zapper; за подпомагане 
на организма в процеса на освобождаване 
на натрупваните токсини и предотвратяване 
повторно заразяване; борба с паразитни 
инфекции; за укрепване на имунитета и 
съпротивителните сили на организма.

3011550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

 ТОП продукт

60
дни

60
дни

60
дни

90
дни



 

5095
лв

ПРОМО цена:

3051940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3395
лв

Колаген плюс 
на прах - 475 г

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

Стара цена: 

8490
лв

2725
лв

ПРОМО цена:

3000430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1165
лв

Dr.Nature 
Глюкозамин 
+ МСМ + 
Хондроитин 
90 таблетки

Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми със ставите и сухожилията;
възпалителни и дегенеративни заболявания;
скованост, износване на ставите;
артрити, остеоартрити, ревматизъм, артрози;
ишиас, ошипяване;
натоварвания на ставите.

Стара цена: 

3890
лв

Всяко таблетка съдържа: 
глюкозамин сулфат - 500 mg, метилсулфонил-
метан - 300 mg; хондроитин сулфат - 200 mg.

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

3000450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1945
лв

ПРОМО цена:

7425
лв

ПРОМО цена:

3049550код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7425
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
болки и възпаления в ставите; артрит, 
остеоартрит; ревматизъм; астма; възпаления 
на червата(колит). 
Босвелия - оказва изключително благоприятен 
ефект върху ставите. Спомага за тяхната добра 
подвижност и гъвкавост, стимулира хрущялната 
тъкан, оказва благотворно влияние върху 
съединителната тъкан, тонизира мускулите, 
подобрява кръвоснабдяването в засегнатите 
области. 

Стара цена: 

14850
лв

Босвелия 
180 таблетки

16

1745
лв

ПРОМО цена:

3046730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

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

Стара цена: 

2490
лв

Колаген плюс 
120 таблетки

Супер формула - колагенов хидролизат с калций, 
магнезий и натурален витамин С от плодове на ацерола! 

Всяка таблетка съдържа: хидролизиран 
колаген - 333,5 mg, калций – 19,2 mg, магнезий 
– 6,3 mg, натурален витамин С (от плодове на 
ацерола ) - 2,5 mg.

3046750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1245
лв

ПРОМО цена:5940
лв

ПРОМО цена:

3043440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3960
лв

Gelenk�t 
240 капсули

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

Стара цена: 

9900
лв

СУПЕР ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВИ СТАВИ!

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

16

3355
лв

ПРОМО цена:

3047140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2235
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!

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

Стара цена: 

5590
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

 ТОП продукт

Всяка капсула съдържа: Лиофилизиран  
концентрат от зеленоуста мида (3,4% 
глюкозаминогликани) - 500 mg.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• Остеоартрит и остеоартроза (коксартроза, 
гонартроза);
• Износване на ставните хрущяли;
• Болки, скованост и оток в ставите;
• Наличие на шипове в гръбначния стълб и 
затруднено движение;
• Дискова херния и дископатия;
• Състояния след травми и счупвания;
• Повишено физическо натоварване;
• Възстановяване след операции. 

За здрави стави и движение без болка!

2795
лв

ПРОМО цена:

3001530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лвDr. Nature 

Зеленоуста мида, 
90 капсули

Стара цена: 

3990
лв

3001550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Dr. Nature Зеленоуста мида подпомага възстановяването на став-
ните хрущяли, намалява възпалението и отока, намалява болките и 
сковаността при движение, поддържа здрави сухожилията и ставните 
връзки.

 ТОП продукт

              Колагенът е основният строителен материал на всички съедини-
телни тъкани. Той е важен не само за опорно-двигателния апарат, но и 
за външния вид и качеството на кожата, косата, ноктите, венците, зъби. 
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.

14

20
дни

60
дни

180
дни

45
дни

45
дни

80
дни

47
дни



 

За гъвкавост, 
тонус и сила 

на мускулите, 
костите, ставите!

Унгвент-балсам 
с арника 
250 мл 

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

765
лв

ПРОМО цена:

5121030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Стара цена: 

1090
лв

15

1110
лв

ПРОМО цена:

5014220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Терапевтичен 
загряващ 
гел-балсам - 100 мл

Загряващата  терапия се използва за превенция на 
хроничната болка,  като бързо намалява болката 
в мястото на нанасяне, поддържа чувството за 
релаксация на мускулите и ставите и подпомага 
кръвообращението при болки в ставите и опорно-
двигателния апарат, болки в гърба и кръста; хронични 
оплаквания като артрит, артроза, ревматизъм и др. 

Съдържа: екстракт от дяволски нокът и люта чушка, масло 
от розмарин, камфор, екстракт от невен и коприва, масло от 
карамфил, алантоин, слънчогледово масло, глицерин. Без 
парабени. 

гел-балсам - 100 мл
Стара цена: 

1390
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

5132040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

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

Стара цена: 

3490
лв

Крем-балсам 
с глюкозамин 
250 мл

765
лв

ПРОМО цена:

5130830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лв

Охлаждащ гел 
250 мл

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

Стара цена: 

1090
лв

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

1270
лв

ПРОМО цена:

5135620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

Конски гел-балсам 
с люти чушки, 500 мл

Изключително ефикасен при 
болезнени стави, спазми в 
мускулите и хронична болка в 
гърба. Също така помага при 
натъртвания, отоци, ревматизъм, 
наранявания и травми. Осигурява 
допълнителен комфорт по време 
на масаж, поради приятния си 
затоплящ ефект. 5135650код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

Екстрактът от чили е забележително ефективен в борбата с болката 
поради своята активна съставка капсаицин. Външното приложение 
на капсаицин предизвика отговор от страна на ендорфина, който 
може да помогне за блокирането рецепторите за болка. Това го прави 
изключително полезен за тези, които страдат от болезнени състояния 
като артрит, мускулни крампи или дори невропатична болка.

с люти чушки, 500 мл
Стара цена: 

1590
лв

Уникална старинна рецепта с 10 алпийски 
билки и екстракт от чили!

1290
лв

ПРОМО цена:

5132840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

860
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: 

2150
лв

1395
лв

ПРОМО цена:

5120930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Масло със 
110 билки 100 мл

Средство за освежаване и масаж на цялото 
тяло. Изключително ефективно  при главоболие. 
Подходящо е за витализиране преди и след 
спортни занимания, туризъм и дълги пътувания. 
Благодарение на екстрактите от многобройните 
билки, растящи на нашата планета, стимулира 
виталността на организма и се грижи за 
влажността, еластичността и тонуса на кожата. 
При болки и преумора, при възпаление на 
мускулите и ставите. 

Стара цена: 

1990
лв

5120950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

Подходящо е  също така за уморени крака и за ежедневна хигиена на устната кухина. 
Досатъчни са само 3-5 капки на съответната зона на тялото Ви и ще се почувствате 
свежи и пълни с енергия!



5395
лв

ПРОМО цена:

3041540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3595
лв

L-карнитин,  200 капсули

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

Стара цена: 

8990
лв

L-карнитинът участва в процеса на разграждането 
на мазнини за генериране на метаболитна енергия и в 
транспортиране на мастни киселини от вътреклетъчната 
течност в митохондриите. Активен участник е в окислението 
на аминокиселините с разклонена верига, пречи на 
образуването на млечна киселина в мускулите, блокира 
вредни вещества, които нарушават клетъчната стена. 

3190
лв

ПРОМО цена:

3001120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв
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Състав (за една максимална дневна доза - 125 гр.): отпимално съотношение на въгрехидрати, 
протеини и мазнини в комбинация с патентовани съставки с доказани ефекти срещу излишните 
килограми: CSAT® - 300mg; Псилиум Хуск - 10g; Бромелаин - 200mg;  Стандартизиран екстракт 
от Златен корен - 200mg;  Екстракт Oxxynea®FP - 100mg; Пробиотичен бленд; Инулин и важни 
витамини и минерали. 
Нофатин балансиран шейк е формула в оптимално съотношение на въглехидрати, протеини и 
мазнини (40-30-30). Шейкът е иновативен продукт, който решава проблема с наднорменото тегло 
и досадните диети. Ето какви са ползите от приема на шейка: поддържа нормално тегло; напълно 
съобразен с хранителния режим 40-30-30 в перфектно съотношение на въглехидрати, протеини 
и мазнини; дава тонус и енергия на организма; нормализира стреса; подпомага изгарянето 
на мазнините; подпомага храносмилането и усвояването на необходимите микронутриенти; 
поддържа баланса на чревната микрофлора; притежава мощно антиоксидантно действие; 
притежава засищащ ефект; детоксикира тялото и елиминира токсините от стомаха и червата.

НОФАТИН БАЛАНСИРАН ШЕЙK
1000 г 5595

лв

ПРОМО цена:

3102_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

с вкус на 
шоколад

с вкус на 
ягода

1

2

Стара цена: 

7990
лв

+
КОМПЛЕКТ 
НОФАТИН АЛГИСЛИМ, 
30 КАПСУЛИ + 
НОФАТИН БАЛАНСИРАН ШЕЙK 
с вкус на шоколад, 1000 г 

Стара цена: 

11980
лв

 -40% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

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

ВСAА - Аминокиселини 
с разклонени вериги, 
100 таблетки

3895
лв

ПРОМО цена:

3023640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2595
лв

Стара цена: 

6490
лв

7190
лв

ПРОМО цена:

62021код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4790
лв

НОФАТИН Алгислим, 
30 капсули

Естествен щит срещу излишните 
килограми и мазнини!
За перфектна фигура!

Стара цена: 

3990
лв

 ТОП продукт

Всяка капсула съдържа: 
ID-alg™ (патентован бленд от екстракти от 
кафяви водорасли (ascophyllum nodosum) и 
екстракт от гроздови семена (vitis vinifera)) - 
200 mg, Екстракт от кафяви водорасли (10% 
фукоксантин) - 12 mg, Екстракт от нар (40% 
пуникалагини) - 150 mg, Екстракт от гарциния 
камбоджа - 100 mg, Хром пиколинат - 100 mcg.

 НОВО 
Специално предназначен за хора 

над 45-годишна възраст, при които 
редукцията на излишни килограми е 

предизвикателство.

НОФАТИН АЛГИСЛИМ: 
• Блокира ензими, които са отговорни за 
разграждането на мазнини и въглехидрати.
• Потиска отлагането на мазнини в мастните 
клетки.
• Активира процесите за изгаряне на 
натрупаните мазнини.
• Регулира телесното тегло.
• Подобрява метаболизма и пречи на 
повторно натрупване на разградените 
мазнини.
• Редуцира желанието за сладки храни.
• Дава жизненост и енергия на тялото.
• Детоксикира организма.
• Оформя стройна и стегната фигура.

Основните съставки: ID-alg™ съдържа голямо количество морски 
полифеноли, които инхибират два от основните храносмилателни ензима 
– амилаза и липаза. По този начин може да се намали калорийния прием 
с до 85%. Тестовете показват, че патентованата съставка инхибира до 50% 
двата ензима, което води до редукция на килограми, като същевременно 
не повлиява негативно основните функции на храносмилателната система 
да преработва и усвоява храната. ID-alg™ е с ефективност, доказана в 
клинични проучвания. 

Прием: 2 х 1 капсула дневно.

Екстрактът от кафяви водорасли е богат природен източник на йод 
и фукоксантин -  един от най-разпространените морски каротеноиди с 
изключителен антиоксидантен потенциал и доказани ефекти за редукцията 
на излишни килограми, потвърдени в клинични проучвания, като наред 
с това понижава стойностите на триглицеридите и кръвното налягане и 
подобрява функциите на черния дроб.
Екстрактът от кафяви водорасли показва много добър синергичен 
ефект в комбинация с екстракт от нар, гарциния камбоджа и хром-
пиколинат като се увеличават полезните действия върху целия организъм 
и се ускорява редукцията на излишни килограми и телесни мазнини. 

АТРАКТИВНА 

100
дни 25

дни



Във 
форма за 

празниците! 1330
лв

ПРОМО цена:

3021030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

570
лв

Зелен чай 
40 таблетки

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

Equilibra препоръчва

Мощно антиоксидантно, отслабващо и 
детоксикиращо действие!

Стара цена: 

1900
лв

2590
лв

ПРОМО цена:

30114002код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: наднормено тегло; 
за тотално изчистване на  организма; 
повишен холестерол; възстановяване 
след инсулти и инфаркти; коронарна 
недостатъчност; склероза на кръво-
носните съдове; нефрити, следопера-
тивни интервенции на сърцето и 
кръвоносните съдове. 

ЦБ За Идеална 
Фигура 250 мл, 2 бр.Фигура 250 мл, 2 бр.Фигура 250 мл, 2 бр.

Стара цена: 

5180
лв

броя 
на цената 

на един2 Луз уейт, 60 капсули

Equilibra препоръчва при: 
хора контролиращи теглото си; изгаряне 
на телесните мазнини; за намаляване на 
апетита; детоксикация на организма.

За бързо и трайно отслабване 
с доказана ефективност!

1555
лв

ПРОМО цена:

3027840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

2590
лв

Съдържа: 
Глюкоманан - екстракт от корени на 
Amorphophallus konjac (глюкоманан), 
екстракт от кафяви водорасли.

355
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

040
лв

Балансиран бар 
Promeal 40-30-30 - 50 г

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

Стара цена: 

395
лв

мента87

шам фъстък88
лактоза;

шам фъстък88

86 йогурт Протеинов бар Promeal 
Протеин 50% - 60 г
С натурален вкус, покрит с черен шоколад.

1240
лв

ПРОМО цена:

3020220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

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!

Кристална хима-
лайска сол 2 кг

Стара цена: 

1550
лв

2600
лв

ПРОМО цена:

3048520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стевия 
1000 таблетки

високи нива на кръвната захар; диабет тип 
ІІ; хора с наднормено тегло; високо кръвно 
налягане. Използва се като напълно безвреден 
заместител на захарта -  за подслаждане на 
кафе, чай, напитки, сладкарски изделия и др. 
Индианците от племето гуарани са първите, 
използвали растението.

Sanct Bernhard препоръчва при:Стара цена: 

3250
лв
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1075
лв

ПРОМО цена:

5110140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Антицелулитен и анти-
ейдж крем с азиатска 
центела, 250 мл 

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

Стара цена: 

1790
лв

40
дни



 

Всяка капсула съдържа: 
33 mg от патентованият 
протеолитичен ензимен 

бленд Serrazimes®. 

Стара цена: 

2890
лв

2310
лв

ПРОМО цена:

3003220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

580
лв

Dr. Nature Серази 
плюс, 60 капсули

Протеолитична ензимна терапия намира все по-широко приложение при 
различни състояния и заболявания. Д-р Нейчър Серази плюс съдържа 
патентован протеолитичен ензимен бленд с висока активност, който има 
способността бързо, ефективно и безопасно да разгражда протеиновите 
съединения и да облекчава редица симптоми, свързани с възпаление и 
заболявания на много от системите в организма. Ето какви ползи има за 
организма:
• Благоприятства функцията на дихателната система и белите дробове.
• Намалява риска от фибрози и сраствания на белодробна тъкан след инфекции 
(бактериални, вирусни, в това число ковид инфекции и други).
• Намалява възпалителните процеси в тялото и подпомага възстановяването.
• Намалява болката и сковаността в ставите.
• Спомага за намаляване на риска от образуването на тромби.
• Подпомага функцията на сърцето и кръвоносните съдове.
• Намалява болката и отока при травми на опорно-двигателния апарат.
• Спомага за отделянето на секрети от белия дроб, като възпрепятства 
застойните явления и риска от повторна инфекция.
• Подпомага функциите на мускулите при физически натоварвания.
• Спомага за зарастването на рани и възстановяването след хирургични 
операции.
• Подпомага имунитета.

3003240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1735
лв

ПРОМО цена:

4795
лв

ПРОМО цена:

3049840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Стара цена: 

7990
лв

ГЛОГ плюс,
240 капсули

Глог - укрепва и тонизира сърдечния мускул, 
разширява коронарните съдове, предотвратява 
нарушения в сърдечната дейност, забавя стареенето 
на сърцето и стимулира циркулацията на кръвта. 
Той е богат източник на вещества, които разширяват 
кръвоносните съдове на сърцето и мозъка и така 
подобряват кръвоносния поток - сърдечният мускул 
и мозъкът получават повече кислород. Увеличава се 
силата на сърдечните съкращения. 

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

Големият приятел на сърцето от хиляди години!

2235
лв

ПРОМО цена:

3021630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Equilibra препоръчва при: повишени нива на 
холестерола и триглицеридите; нарушена мастна 
обмяна; атеросклероза; нарушения в сърдечно-
съдовата система и кръвообращението; 
хипертония. 

Холест ОК, 30 капсули

Стара цена: 

3190
лв

Всяка таблетка съдържа екстракт от червен 
ферментирал ориз (източник на монаколин К).

945
лв

ПРОМО цена:

50109220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Eimermacher препоръчва 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. Активни съставки: висококачествен 
екстракт от див конски кестен, розмарин и арника. 
Съдържа ментол и камфор. Без парабени.

Гел с екстракт от див конски кестен 
с розмарин и арника 30 мл - 2 броя
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
преумора, мускулна треска, болки в ставите, отекли 
и подути крака, разширени вени, напукани капиляри, 
травми, синини, крампи. 
Превантивно: 
начин на живот, дълго стоене на крак, преди тежки 
натоварвания. 
екстракт от див конски кестен, розмарин и арника. 
Съдържа ментол и камфор. Без парабени.

50109240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

710
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1180
лв

Истинска подкрепа за сърцето и сърдечно-
съдовата система!

Екстракт от Бамбук (Lophatherum gracile) с доказан произход от 
диви растения, с ви-сока концентрация на флавони.
Dr. Nature 
Листа от бамбук 
120 таблетки            3495

лв

ПРОМО цена:

3007930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1495
лв

Всяка таблетка съдържа 
350 мг екстракт от листа 

на Бамбук  
(Lophatherum gracile)  
доказан произход от 

диви растения. 

120 таблетки            

Всяка таблетка съдържа 

Стара цена: 

4990
лв

3007950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2495
лв

ПРОМО цена:

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

Естествено средство срещу болка, оток и възпаление! 
Силата на протеолитичните ензими 

за здраво сърце и дихателни пътища!
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КОМПЛЕКТ ЗА СИЛНО 
СЪРЦЕ DR.NATURE:
Серазиплюс, 
60 капсули + 
Листа от бамбук 
120 таблетки

+
 -50% 

за комплекта
АТРАКТИВНА 

комбинация

+
комбинациякомбинациякомбинация

+

3940
лв

ПРОМО цена:

3003279код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3940
лв

Стара цена: 

7880
лв

Подаръци 
за всички 
от сърце!

30
дни

60
дни

30
дни

30
дни



 

3870
лв

ПРОМО цена:

3041340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2580
лв

Лецитин Витал 
120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

6450
лв

1885
лв

ПРОМО цена:

3061730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Урокеър хърбъл 
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2690
лв

2130
лв

ПРОМО цена:

3075140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1420
лв

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

Уникална комбинация със синергичен ефект за 
подкрепа на отделителната система!

Стара цена: 

3550
лв

Червена боровинка Форте - 30 капсули

1590
лв

ПРОМО цена:

3008620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Лутеин МАКС, 30 капсули

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

Стара цена: 

1990
лв Безспорно формула No1 в грижата за очите!

3008640код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:Супер формула с Лутеин, Зеаксантин, Бета 
каротен, Хиалуронова киселина, Рутин, 

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

9990
лв

ПРОМО цена:

2001518код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6900
лв

КОМПЛЕКТ 
VOLCANO ZAPPER
+ Паразитоцид 
100 мл

VOLCANO Zapper е цифрово електронно 
устройство, което убива болестотворни 
паразити, бактерии, вируси и гъбички 
чрез електромагнитни вълни на 
принципа на биорезонанса без 
използване на медикаментозни 
средства. 

Стара цена: 

16890
лв

•  Базиран на универсалната честота на д-р Хулда Кларк - 30 kHz. 
•  Въздействие върху всички патогенни микроорганизми.

За постигане на максимален ефект е 
добре да се комбинира с Паразитоцид, 
който е с противопаразитно действие.

VOLCANO Zapper:

Помощ при:
• борбата с вируси, бактерии, гъбички и други паразити, както и заболяванията, 
причинявани от тях;
• тежки и хронични заболявания;
• настинки, грип, вирусни инфекции;
• срив на имунната система;
• възпалителни процеси и др.

Хроничните заболявания в 100% от случаите са предизвикани или са 
съпроводени от паразитни инфекции, като в 60% от случаите те са предизвикани 
от хелминти (паразитни червеи). Volcano Zapper V2, базиран на теориите на 
д-р Роял Реймънд Райф и Хулда Кларк, е една от малкото възможности за 
ефективна борба с паразити използвайки принципа на биорезонанса. 19

Лецитин - един от основните фосфолипиди в 
човешкия. Подпомага запазването на структурната 
цялост на клетките, подобрява функциите на 
главния мозък, възстановява структурата 
на черния дроб, бъбреците, белите дробове. 
Подобрява работата на нервната система, изостря  
паметта и концентрацията. 

950
лв

ПРОМО цена:

3006120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Dr.Nature препоръчва при: 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. 

3006140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

715
лв

ПРОМО цена:

Dr. Nature Гинко плюс  
30 капсули

Съставките в гинко билоба оказват невропротективен и антиоксидантен 
ефект, неутрализират свободните радикали, потискат липидната пероксидация 
и стабилизират клетъчните мембрани, подобряват отделянето на азотен оксид 
за добро съдоразширяващо действие. Екстрактът от гроздово семе потенцира 
ефекта на гинко билоба и действа като мощен антиоксидант за фините 
кръвоносни съдове.

30 капсули

Съставките в гинко билоба оказват невропротективен и антиоксидантен 

Стара цена: 

1190
лв

40
дни

30
дни

30
дни

20
дни

30
дни



 

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.

375 таблетки

Всяка таблетка съдържа: 
100% бирена мая - 400 mg.

1885
лв

ПРОМО цена:

3022330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Стара цена: 

2690
лв

4795
лв

ПРОМО цена:

3048940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

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

Арганово масло 
150 капсули

Стара цена: 

7990
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Всяко капсула съдържа: 500 mg чисто арганово 
масло от биологично чисти земеделски райони.

1240
лв

ПРОМО цена:

5010620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

5010650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

775
лв

ПРОМО цена:

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

Унгвент с екстракт от 
чаено дърво,100 мл 

Стара цена: 

1550
лв

С антибактериално, антисептично, антивирусно и 
противогъбично действие. 

1675
лв

ПРОМО цена:

5132230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

5132250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Крем против 
петна 50 мл 

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

Крем против 
петна 50 мл 

Стара цена: 

2390
лв

595
лв

ПРОМО цена:

3070830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

255
лв

Здрава коса 
30 таблетки

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

850
лв

1195
лв

ПРОМО цена:

5131740код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
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 млроза, 250 мл

Стара цена: 

1990
лв

За лице и тяло.

Микрофибърна 
ръкавичка 415

лв

ПРОМО цена:

2050030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

175
лв

Стара цена: 

590
лв

Натурален ЕКО-продукт. Револю-
ционна технология за почистване на 
грим и замърсявания само с вода. 
Почиства порите на кожата по един 
напълно естествен начин. Подобрява 
достъпа на кислород до клетките. 
Премахва повърхностния слой от 
мъртви клетки.

1050
лв

ПРОМО цена:

5110840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Крем с масло от козе 
мляко, 250 мл

За лице и тяло - за всеки тип кожа. Възста-
новява увредените клетки, защитавайки ги 
от преждевременно стареене. Има силно 
противовъзпалително и успокояващо 
действие. 

Стара цена: 

1750
лв

20

930
лв

ПРОМО цена:

5133340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Крем с кокосово 
масло - 250 мл

За всички типове кожа, особено за суха, 
лющеща се, груба и застаряваща кожа. За 
кратко време се премахват прекалената 
сухота и лющене на кожата. Подобрява общия 
тонус и еластичността. Има антимикробни и 
противовъзпалителни свойства. Съставки: 
кокосово масло, глицерин. Без парабени.

Стара цена: 

1550
лв

SILVER DETOX Детоксикираща маска 
с нано сребро за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки

За да 
блестите 

по 
празниците!

Всяка таблетка съдържа екстракт 
от хвощ, витамин С, биотин, витамин Е, 
витамин В1, В2, В6, В12, никотинамид, 
пантотенова киселина, фолиева кисе-
лина, цинк, бета каротин.30

дни

63
дни25

дни



 

Премиум Алое Вера 
гел, 100 мл

Осигурява интензивно овлажняване на 
кожата!  Успокоява раздразнена кожа, особено 
след бръснене и слънчеви бани. Осигурява 
интензивно овлажняване и леко охлажда. 
Видимо успокоява кожата и я подхранва 
дълготрайно. Абсорбира се бързо и без 
остатък. Идеален е и за дневна, и за нощна 
грижа. Дерматологично тестван.

1590
лв

ПРОМО цена:

5014320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лвгел, 100 мл

Стара цена: 

1990
лв

С 90% чист гел от листа на Алое Вера! 

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

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

GOLD DETOX Детоксикираща маска с 
нано злато за зряла и чувствителна 

кожа 8 г - 2 опаковки

BLUE DETOX Детоксикираща маска 
с нано платина за суха и 

чувствителна кожа 8 г - 2 опаковки

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

SILVER DETOX Детоксикираща маска 
с нано сребро за смесена и мазна кожа 

8 г - 2 опаковки

545
лв

ПРОМО цена:

91724230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

780
лв

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

545
лв

ПРОМО цена:

91725230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

780
лв

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

545
лв

ПРОМО цена:

91723230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

235
лв

Стара цена: 

780
лв

нирани с активен въглен дълбоко почиства 
кожата от токсини и замърсявания, незабавно 
освежава, отпушва порите и намалява тяхната 
видимост. 21

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.

Стара цена: 

690
лв 485

лв

ПРОМО цена:

9209930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

205
лв

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

Почистваща маска 
за лице с алое вера 
2 x 7,5 мл2 x 7,5 мл 390

лв

ПРОМО цена:

9210120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Стара цена: 

490
лв

2235
лв

ПРОМО цена:

9010430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
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 
предотвратява 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.

Стара цена: 

3190
лв

Бърза и професионална грижа 
с моментален ефект!VB Collagena

Серум за околоочния 
контур за всеки тип кожа - 35 мл

Прилага се в областта на Т-зоната и оклоочния 
контур. Комбинацията от колаген, еластин, 
ДНК и Алое Вера възстановява структурата на 
колагеновите влакна, възвръща и задържа 
хидратацията на кожата, подобрява здравината и 
еластичността на повърхностния слой, ускорява 
растежа и обновяването на клетките. 

2095
лв

ПРОМО цена:

9010230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

контур за всеки тип кожа - 35 млконтур за всеки тип кожа - 35 мл

Стара цена: 

2990
лв

990
лв

ПРОМО цена:

9200840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Хидратиращо почистващо мляко 
с алое вера 200 мл
С 20% алое вера, бадемово масло, глицерин и 
бизаболол за отлични резултати! 
Премахва всяка следа от грим и замърсяване, без 
необходимост от изплакване, като оставя кожата 
мека и хидратирана. 
Не съдържа: парафинни масла, парабени и 
алергени.

Стара цена: 

1650
лв



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. 

Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл

2550
лв

ПРОМО цена:

9160120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл

2550
лв

ПРОМО цена:

9160220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

Възстановяващ 
серум против 
бръчки 30 мл

2760
лв

ПРОМО цена:

9160320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

Повдигаща 
маска против 
бръчки около 
очите 10 г

665
лв

ПРОМО цена:

9160530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

285
лв

Стара цена: 

950
лв

Овлажняващ 
крем против 
бръчки около 
очите 15 мл

1590
лв

ПРОМО цена:

9160620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Стара цена: 

1990
лв

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

3985
лв

ПРОМО цена:

9160102код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2655
лв

Стара цена: 

6640
лв

 -40% 
за комплекта

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

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

3985
лв

ПРОМО цена:

9160202код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2655
лв

Стара цена: 

6640
лв

 -40% 
за комплекта

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

КОМПЛЕКТ 40+ 
(3 продукта):
Овлажняващ крем 
против бръчки 40+, 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Овлажняващ крем против 
бръчки около очите 15 мл

4315
лв

ПРОМО цена:

9160103код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4315
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

8630
лв

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

КОМПЛЕКТ 50+ 
(3 продукта):
Лифтинг крем 
против бръчки 50+, 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Овлажняващ крем против 
бръчки около очите 15 мл

4315
лв

ПРОМО цена:

9160203код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4315
лв

Стара цена: 

8630
лв

 -50% 
за комплекта

+
АТРАКТИВНА 

комбинация
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Красота и идеи за подаръци!

АТРАКТИВНА АТРАКТИВНА 

АТРАКТИВНА АТРАКТИВНА 



КОМПЛЕКТ серум и крем 

 -40% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем крем за очи и крем 

 -50% 
за комплекта

4990
лв

ПРОМО цена:

9131603код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5040
лв

Стара цена: 

10030
лв

4550
лв

ПРОМО цена:

9131602код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3030
лв

АТРАКТИВНИ 
комбинации

за различни възрасти

23

КОМПЛЕКТ серум и крем 

 -40% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем 

4550
лв

ПРОМО цена:

9131402код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3030
лв

 -50% 
за комплекта

4990
лв

ПРОМО цена:

9131403код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5040
лв

Стара цена: 

10030
лв

КОМПЛЕКТ серум и крем 

 -40% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем крем за очи и крем крем за очи и крем 

Стара цена: 

10030
лв

4550
лв

ПРОМО цена:

9131502код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3030
лв

 -50% 
за комплекта

4990
лв

ПРОМО цена:

9131503код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5040
лв

97% 
натурални 
съставки

BAKUCHIOL 
Bio Retinol E�ect

390
лв

ПРОМО цена:

9131220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

100
лв

Стягаща маска 
против бръчки 
с бакучиол, 8 г 

Стара цена: 

490
лв

Маската бързо и ефективно 
изглажда, стяга и тонизира 
кожата. Съдържа още 
масла от арган, шеа и 
други, екстракт от червен 
женшен. Нанася се върху 
почистена кожа на лицето, 
шията и деколтето, като 
се избягва зоната около 
очите. 

Хидратираща 
мицеларна вода 
с бакучиол, 500 мл

1815
лв

ПРОМО цена:

9131330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Стара цена: 

2590
лв

Мицеларната вода е подхо-
дяща за премахване на 
грима и почистване на зряла 
кожа. Освежава епидермиса, 
хидратира оптимално, успо-
коява раздразненията и 
перфектно подготвя кожата за 
крем или серум. Съдържа още 
екстракт от жасмин и други.

Натурална козметична линия  с 97% натурални 
съставки,  подходяща за зряла кожа. 
Бакучиол е растителна съставка с ефект 
на био ретинол, която предоставя дълбока 
реконструкция и ревитализация на кожата, без 
да я дразни. 
Допълнително предимство на серията е за-
местването на обикновената вода с естествена, 
успокояваща розова вода, благодарение на 
която над 80% от всички съставки на линията са 
насочени към корекция на бръчките. 
Екстракът от гинко билоба подобрява стег-
натостта и цвета на кожата. Той стимулира 
производството на хиалуронова киселина, като 
осигурява на кожата подходяща хидратация и 
еластичност. 

Стара цена: 

7580
лв

Стара цена: 

7580
лв

Стара цена: 

7580
лв

40+

50+

60+
КОМПЛЕКТ серум и крем КОМПЛЕКТ серум и крем 

КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем 

КОМПЛЕКТ серум и крем КОМПЛЕКТ серум и крем 
КОМПЛЕКТ серум, 

крем за очи и крем 

КОМПЛЕКТ серум и крем КОМПЛЕКТ серум и крем 
КОМПЛЕКТ серум, КОМПЛЕКТ серум, 

крем за очи и крем крем за очи и крем 



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. 

920
лв

ПРОМО цена:

8441520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Стара цена: 

1150
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. 

840
лв

ПРОМО цена:

8441720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Стара цена: 

1050
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. 

840
лв

ПРОМО цена:

8441620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Стара цена: 

1050
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. 

760
лв

ПРОМО цена:

8441820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

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

 -50% 
за комплекта

+
АТРАКТИВНА 

комбинация

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

3025
лв

ПРОМО цена:

8441505код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3025
лв

Стара цена: 

6050
лв

600
лв

ПРОМО цена:

8614320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

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

Действие: Иновативната формула с екстракт от 
корен на репей в чисто растително масло укрепва 
структурата на косъма, подхранва космените фоликули, 
стимулира растежа, намалява себореята. Също така има 
противовъзпалително действие и се бори с пърхота. 
Екстрактът от червени люти чушки стимулира 
микроциркулацията на скалпа и улеснява проникването 
на активните съставки на етеричното масло към 
корените на косата. Косъмът става по-плътен, а косата 
по-гъста, по-силна, по-лъскава и пълна с живот.

Стара цена: 

750
лв
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Изпитана рецепта за предотвратяване на проблеми с косата и 
скалпа. Има противовъзпалително и успокояващо действие, 
неутрализира свободните радикали, укрепва капилярите на 
кожата. Предотвратява появата на пърхот и косопад, особено 
при коси, склонни към омазняване. Пантенолът овлажнява 
и регенерира. Косата е здрава, добре хидратирана, гъвкава 
и блестяща. Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, 
SLS и SLES.  

Шампоан с невен за нормална и мазна коса, 350 млШампоан с невен за нормална и мазна коса, 350 мл

8610120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

850
лв 680

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

170
лв

За 1 брой 
-20% 86101240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1700
лв 1020

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

680
лв

За 2 броя 
-40%

За прекрасни 
коси!

АТРАКТИВНА 



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

АТРАКТИВНА 
комбинация

Реструктуриращ 
КОМПЛЕКТ 
за коса Tricologica
шампоан и 
балсам
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За боядисана коса!O’Herbal

Шампоан 
за боядисана 
коса - 500 мл

1395
лв

ПРОМО цена:

8430330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

Балсам 
за боядисана 
коса - 500 мл

1395
лв

ПРОМО цена:

8431030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

Маска 
за боядисана 
коса - 500 мл

1395
лв

ПРОМО цена:

8431730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Стара цена: 

1990
лв

Съдържат екстракт от мащерка, маслиново масло, кератин и 
млечна киселина. Шампоанът нежно почиства косата, без да 
отмива пигмента, поддържа дълбок и наситен цвета. Балсамът и 
маската улесняват разресването на косата, поддържат дълбок и 
наситен цвета, с естествен блясък. Не съдържат SLES, SLS, силикони 
и изкуствени оцветители. 

Комплект O’Herbal за боядисана коса:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление

 -50% 
за комплекта

2985
лв

ПРОМО цена:

8430303код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2985
лв

Стара цена: 

5970
лв

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

Шампоан против пърхот 
с цинк и бреза 350 мл

8610620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

850
лв 680

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

170
лв

За 1 брой 
-20% 86106240код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1700
лв 1020

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

680
лв

За 2 броя 
-40%

АТРАКТИВНА 
комбинация

АТРАКТИВНА 

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

Tricologica Реструктуриращ и 
укрепващ шампоан 250 мл

1395
лв

ПРОМО цена:

9210930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

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

укрепващ шампоан 250 мл
Стара цена: 

1990
лв

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

1325
лв

ПРОМО цена:

9211030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Tricologica Реструктуриращ 
и укрепващ балсам 200 мли укрепващ балсам 200 мл

Стара цена: 

1890
лв За почистване и 

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

за коса Tricologica
шампоан и 
балсам

1940
лв

ПРОМО цена:

9210910код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1940
лв

Стара цена: 

3880
лв

АТРАКТИВНА 

+

 -50% 
за комплекта



 

Многофункционалнa подкрепа за превенция и намаляване 
на признаците на целулит, стрии и отпуснатост на кожата. 
Намаляването на мазнините благоприятно моделира цялото 
тяло и подобрява контура му. Подходящ за всяка възраст и 
всеки тип кожа. Съдържа Body3 ComplexTM и Poly-Helixan, 
масло от шеа, масло от памук, масло от авокадо, витамин Е, 
пантенол; аромати, без алергени. Не съдържа парабени, 
оцветители и PEG. 

Антицелулитен лосион за тяло 
със секрет от охлюв - 400 мл

Стара цена: 

1990
лв 1395

лв

ПРОМО цена:

8421630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Подхранващ лосион за тяло 
със секрет от охлюв 400 мл
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.

Стара цена: 

1650
лв 1155

лв

ПРОМО цена:

8421530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

Fresh Juice 
500 мл

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

и магнолия

Енергизиращ душ 
гел с мандарина и 

авапухи

Омекотяващ 
душ гел гел с 

пъпеш и лимон  

8410_240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

8410_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20%

1015
лв

ПРОМО цена:

9200440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

Хидратиращ душ гел 
с алое вера - 250 мл

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

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

Стара цена: 

1690
лв

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

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

Успокояващ интимен гел 
 с млечна киселина, дъбова 
кора и градински чай 300 мл 
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1045
лв

ПРОМО цена:

8640_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

Стара цена: 

1490
лв
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Масло за тяло с 
масло от карите 
и зелено кафе 
200 мл

Омекотява, овлажнява, подхранва и регенерира 
кожата, като същевременно действа като естест-
вен UV филтър. Екстрактът от зърна на зелено 
кафе е богат на фитостероли и линолова киселина, 
прави кожата по-стегната, хидратирана и 
еластична. Същевременно се бори със свободните 
радикали и запазва младостта на кожата.  

990
лв

ПРОМО цена:

8633140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Омекотява, овлажнява, подхранва и регенерира 

Стара цена: 

1650
лв

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

2095
лв

ПРОМО цена:

9122030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

Скъпоценното арганово масло 
разкрасява, обновява и реге-
нерира. Нежно подсилва и 
възстановява здравословния 
блясък и нормалното състояние 
на косата и тялото. Отлични 
резултати има и при третиране 
на чупливи нокти и кожата около 
тях. Използва се успешно при 
стрии и белези, като намалява 
тяхната видимост и подобрява 
качеството на кожата.
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Скъпоценното арганово масло 
разкрасява, обновява и реге-разкрасява, обновява и реге-
нерира. Нежно подсилва и нерира. Нежно подсилва и 
възстановява здравословния 
блясък и нормалното състояние 
на косата и тялото. Отлични 
резултати има и при третиране 
на чупливи нокти и кожата около 
тях. Използва се успешно при 
стрии и белези, като намалява 
тяхната видимост и подобрява 
качеството на кожата.

Свежи и 
ароматни 
празници!



 

1230
лв

ПРОМО цена:

62014код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

62015код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

770
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби Dr. Silver
+ Четка за зъби 
Nano Gold код 

код 
само

Nano Gold

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие на 

наносреброто и нанозлатото, както и с 
противовъзпалителното действие на 

алое вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1540
лв

1230
лв

ПРОМО цена:

62016код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

62017код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

770
лв

ПРОМО цена:

код 
само

Перфектната грижа за устната кухина! 
С  антибактериалното действие 

на наносреброто, както и с 
противовъзпалителното действие на 

алое вера и хималайската сол! 

Стара цена: 

1540
лв

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

870
лв

ПРОМО цена:

9202320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

Стара цена: 

1090
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

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, антибактериалното, 
антивирусното и антигъбичното действие на 
чаеното дърво. 

765
лв

ПРОМО цена:

5130130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

325
лвСтара цена: 

1090
лв

Крем за крака с 
широколист живовляк 
и орехово масло
при напукване, 75 мл 

Екстракът от широколист 
живов-ляк и алантоинът 
улесняват възстановяването 
на кожата при рани и 
ожулвания. Ореховото 
масло, богато на витамин 
Е, омекотява  удебеления  
епидермис,  действа  противо-
възпалително  и  успокояващо.

440
лв

ПРОМО цена:

8660220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

110
лв

Стара цена: 

550
лв

Крем за уморени 
крака с див кестен 
и червени лозови 
листа, 100 мл

Ефективно облекчава състоя-
нието  на  уморените  крака,  
намалява  подуването  и  усеща-
нето  за  парене.  Екстрактът  
от  див  кестен  помага  при  
разширени  вени.  Добавените  
екстракти от хамамелис, 
арника и мента подобряват 
кръвообращението. 

440
лв

ПРОМО цена:

8660420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

110
лв

Стара цена: 

550
лвКрем за ръце 

с макадамия
250 мл

1255
лв

ПРОМО цена:

5135130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Стара цена: 

1790
лв

Възстановява жизнеността на кожата на ръцете 
като я прави мека, еластична и й придава сияен 
вид. Маслото от макадамия (Австралийският 
орех) притежава успокояващо, омекотяващо, 
антибактериално и антиоксидантно действие. 
Масло от шеа е богато на незаменимите за кожата 
витамин А, Е и мастни киселини. Попива бързо. 27

Активни съставки: екстракт от чаено дърво, 
урея. Без парабени.

1425
лв

ПРОМО цена:

62018код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

62019код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Пасти за зъби Dr. Silver 
Black&White, 75 мл + 
ROSE & HERBS, 75 мл

Иновативни формули за изключителен 
резултат! Освежават, почистват и енергизират. 

Предпазват от кариеси и зъбна плака и 
заздравяват венците.

B&W - с активен въглен, сребърни йони, алое 
вера, кокосово масло, мента! 

R&H -  със сребърни йони, органична розова 
вода, мента и алое! 

ROSE & HERBS, 75 мл
Стара цена: 

1780
лв

Свежи и 
ароматни 
празници!



 

19 см

Персонален пречиствател - йонизатор на въздуха VOLCANO 
• Пречиства въздуха от фини прахови частици, смог, 
алергени, цигарен дим и други замърсители;
• Защитава организма от вируси и бактерии;
• Неутрализира неприятни миризми;
•  Насища въздуха с отрицателни йони – 10 000 бр./куб. см.;
• Снема стрес и напрежение, подобрява съня;
• Предотвратява алергични реакции;
• Изключително полезен при работа с компютър;
• Преносим и компактен, носете го като елегантно бижу или 
го поставете на бюрото или друга повърхност около вас;
• Продължителна работа гарантирана от мощна батерия;
•  Безшумен режим на работа.

Чист и здравословен въздух 
навсякъде около вас

4195
лв

ПРОМО цена:

2012030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Стара цена: 

5990
лв

Спецификации:
• Размери: 60 х 55 х 16 мм
• Тегло: 30гр
• Мощност ≤ 1W
•  Концентрация на отрицателни йони: 10000000 бр/м³
• Издръжливост на батерията: до 48ч.

Изход за 
освобождаване 
на отрицателни 
йони.

освобождаване 
на отрицателни 
йони.

Изход за 
освобождаване 
на отрицателни 

йони.

Бутон за всключване 
и изключване и 

светлинен индикатор.  USB порт за 
зареждане

Как работи? Уредът работи с плазмена импулсна технология, благодарение на която през 
специални четки от въглеродни влакна се освобождават отрицателни кислородни йони.
Какво да очакваме? Персоналният пречиствател - йонизатор на въздуха осигурява чист 
и здравословен въздух, където и да се намирате. Насища въздуха около вас с отрицателни 
йони и го пречиства от фини прахови частици, смог, полени, цигарен дим, миризми и други 
замърсители. Защитава организма от вируси и бактерии. С помощта на уреда гарантирате 
изключително качество на въздуха, който дишате, което снема стрес и напрежение, 
подпомага имунитета, защитава организма от инфекции, подобрява съня, предотвратява 
алергични реакции. Специалната функция на йонизация обогатява въздуха, който дишате с 
отрицателни йони – витамини на въздуха, които имат неизброими ползи за подобряване и 
съхраняване на човешкото здраве.

Зареждане на уреда Уредът се зарежда с помощта на 
USB кабел(част от комплекта), който се включва към USB 
порт на лаптоп/компютър или с използване на адаптер от 
мобилен телефон или друго устройство. Издържа до 48часа. 
При желание може да закупите USB адаптер от Грийн 
Мастър на цена 3,90 лв (код 20199).

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

Ортопедичен турмалинов 
колан 2 в 1 - 130 см

Стара цена: 

8990
лв

4495
лв

ПРОМО цена:

2090650код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв 1270

лв

ПРОМО цена:

2611020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

320
лв

Наколенка от 
мериносова 
вълна със сребро 
и магнити - 1 брой 

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

Стара цена: 

1590
лв

Турмалинов 
накитник - 1 брой

За подпомагане при: болка и схващане в 
областта на китките, дланите и пръстите на 
ръцете; артроза и артрит на пръстите на ръцете; 
шипове, подутини и отоци по ръцете, дланите 
и пръстите; болки в ставите при промяна на 
времето; навяхване в областта на китките; и др.

Турмалинов Турмалинов 
накитник - 1 бройнакитник - 1 брой

За подпомагане при: болка и схващане в болка и схващане в 

1135
лв

ПРОМО цена:

2090340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

755
лв

Стара цена: 

1890
лв

10845
лв

ПРОМО цена:

2610630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4645
лв

Одеяло от 
мериносова вълна  
140 х 200 см
За истински комфорт и здраве: запазва 
прохладата през лятото и гарантира топлина 
през зимата; поддържа оптимална телесна 
температура; подпомага организма при 
простудни заболявания, възпалителни 
процеси, болки; антимикробно и хипоалергенно 
действие.

Стара цена: 

15490
лв

 -30% 
за одеялото

Стара цена: 

5490
лв

Възглавница 
от мемори пяна

4390
лв

ПРОМО цена:

2611120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1100
лв

Удобната възглавница е в основата на спокойния 
сън, защото спомага за правилната позиция на 
тялото, като дава опора на врата и гръбначния 
стълб.  

Топ матрак от мериносова 
вълна и памук - 90 х 200 см
Перфектният подарък за всеки - осигурява 
прохлада през лятото и приятна топлина през 
зимата.  Лятната страна е от високачествен памук, 
който гарантира истински комфорт. Зимната 
страна е произведена от висококачествена 
мериносова вълна, благодарение на което ще се 
радвате на невероятна топлина. 

10845
лв

ПРОМО цена:

2610130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4645
лв

Стара цена: 

15490
лв

 -30% 
за матрака

Размер: 70 х 40 х 11 см.

Празници в чист, 
уютен и топъл дом!
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Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 504

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

10150430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

10150450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19 см
Стара цена: 

10990
лв

  UB Parfums Дамски 
аромат - 50 мл (22%) 

UB Parfums Мъжки 
аромат - 50 мл (18%) аромат - 50 мл (18%) аромат - 50 мл (22%) 

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

Попитайте 
Вашия консултант за 

предлаганите аромати!

2390
лв

ПРОМО цена:
 79_ _ _5020код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

2990
лв

2390
лв

ПРОМО цена:
 79_ _ _ 20код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

600
лв

Стара цена: 

2990
лв

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

79_ _ _5040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

79 _ _ _40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 509

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

11150930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11150950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

21 см
109

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1428230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1428250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 428

- 19 см
- 21см

0
1 Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 501 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см
9990

лв

ПРОМО цена:

10150130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4300
лв

10150150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

14290
лв

Масажор за гръб 
Jocca 8400

лв

ПРОМО цена:

2050220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Размери: 55x50 см.

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

Стара цена: 

10500
лв

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

Турмалинов 
накитник - 1 брой

Размер: 70 х 40 х 11 см.
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КОМПЛЕКТ 
универсални кърпи
Color Set Premium

Премахват замърсявания от всички 
повърхности в дома и офиса, като: 
шкафове, мивки, кранове, плочки, 
дръжки на врати и др., както и пресни 
петна по мека мебел и дрехи; за 
подсушаване и полиране на сервизи за 
хранене и чаши. Много са удобни и за 
почистване на обувки. 

975
лв

ПРОМО цена:

2510330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

1100
лв

ПРОМО цена:

20451230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

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

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

Стара цена: 

1580
лв

КОМПЛЕКТ
професионална 
кърпи за прозорец
40 х 40 см и за прозорци и автомобили 60 х 40 см 40 х 40 см и за прозорци и автомобили 60 х 40 с

Стара цена: 

2690
лв

1885
лв

ПРОМО цена:

62004код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Уникално тънкото влакно и специал-
ният патентован метод на сплитане 
правят тeзи кърпи незаменим по-
мощник. Изключително ефикасни за 
почистване и полиране на стъклени 
и метални повърхности: прозорци, 
огледала, атомобили,витрини, маси, 
шкафове, кранове, батерии, сервизи.

62005код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1345
лв

ПРОМО цена:

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.

800
лв

ПРОМО цена:

2520630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Стара цена: 

1150
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!

против петна 
BIONUR 220 г 875

лв

ПРОМО цена:

2030930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

Стара цена: 

1250
лв

Течен перилен препарат 
за блестящо бяло пране 
BIONUR - 1500 мл

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

Стара цена: 

1390
лв 975

лв

ПРОМО цена:

2031630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Антиалергенна 
UV прахосмукачка Volcano 

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

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

UV почистваща технология 
с 99% доказана 

ефективност! 

8400
лв

ПРОМО цена:

2040020 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Елиминира опасните 
прахови акари, бактерии 
и вируси чрез специална 

ултравиолетова светлина. 

Мощност: 300 W

Стара цена: 

10500
лв

1815
лв

ПРОМО цена:

2000830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Magnolia Silver

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

Стара цена: 

2590
лв

Magnolia Silver гарантира:
тотална дезинфекция в перални и съдомиялни машини; ефективна 
неутрализация на образуването на накипи по нагревателните елементи на 
перални и съдомиялни машини, което увеличава тяхната експлоатация; 
100% икономия на омекотители;  до 65% икономия на перилни препарати.

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

30
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DAFI - бутилка за пречистване 
на вода - 500 мл, ресурс на 

филтъра 300 бутилки (150 л)
150 литра чиста вода винаги с Вас; 

пречиства водопроводна вода 
от хлор, миризми, органични и 
механични примеси; уникален 

сменяем филтър от активен 
въглен от кокосови черупки; 

ергономичен дизайн и 4 цвята; 
бутилка за многократна употреба 
от пластмаса за хранителни цели, 
без съдържание на бисфеноли и 
токсини; спестява време и пари; 
подходяща за работа, училище...

2

1990
лв

ПРОМО цена:

2323_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Стара цена: 

2490
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.

Стара цена: 

2300
лв

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

броя 
на цената 

на един2 

Гел за чисти 
ръце , 80 мл 420

лв

ПРОМО цена:

2002920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

105
лв

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

Максимална дезинфекция и защита!

Стара цена: 

525
лв

7990
лв

ПРОМО цена:

2004020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2000
лв

Стара цена: 

9990
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;

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:

5995
лв

ПРОМО цена:

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.
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Филтър Unimax  
За кана Astra

Филтър Classic 
За кана Atria 

Стара цена: 

1290
лв

900
лв

ПРОМО цена:

2300330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

1050
лв

735
лв

ПРОМО цена:

2300130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
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. 

Най-добрите  
подаръци за дома!



За контакти:
GM 12/21

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

Промоционалните предложения важат от 22.11. до 19.12.2021 или до изчерпване на количествата! 
Посочените към някои продукти данни за Опаковка за Х дни отчитат минималния дневен прием за даден продукт.32

3990
лв

ПРОМО цена:

2258220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1000
лв

Стара цена: 

4990
лв

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

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

Стъклените дъски за рязане са устойчиви на чупене и на топлина. Те  са идеални за рязане на месо или зеленчуци. 
Благодарение на своята топлоустойчивост те могат да се използват като подложки за горещи тенджери или тигани.
Всяка стъклена дъска е снабдена с:
- 4 пластмасови противоплъзгащи крачета от долната страна. 
- покритие, което предпазва стъклото от надраскване.
- заоблени ъгли, които предпазват този, който ги използва. 

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

Сигурна функция за готвено с пара под ниско налягане: Изходният клапан е предназначен за равномерно и постоянно изпускане на парата. Тя се 
освобождава настрани. Спестявате до 70% от енергията и до 50% от времето, сравнено с традиционните тенджери. Функционален капак с ниско налягане: 
възможно е незабавно отваряне по време на готвене; позволява спонтанно подправяне. Лесно и интуитивно за използване: Заключването и отключването 
на капака става лесно със завъртане. Функционално готвене с максимален контрол, благодарение на стъкления капак.  Здравословно хранене: Ценните 
витамини и хранителни вещества се запазват. Дръжките с неплъзгащи се силиконови протектори предотвратяват изгаряния. 

Сигурна функция за готвено с пара под ниско налягане:

Комплект кухненски съдове за готвене 
с пара под налягане от 3 части 25590

лв

ПРОМО цена:

2257020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6400
лв

Стара цена: 

31990
лв

Комплектът включва: 1 тенджера,  Ø 24 см h: 11.9 см, v: 4.5 л
1 тиган, Ø 24 см, h: 6.2 см, v: 2.4 л
1 стъклен капак с механизъм за готвене под налягане, Ø 24 см
2 силиконови протектора за дръжките

Многофункционален двоен тиган с две различни повърхностни структури: 
1. незалепваща гладка повърхност (например за тестени и яйчни ястия, пържени картофи, зеленчуци и т.н.) 
2. грил (оребрена) повърхност (например за месо и риба).

2 тигана в 1! За готвене, печене, задушаване, барбекю!

Може да се използват като 2 отделни тигана. Работи и като тенджера под налягане, но с ниско налягане 
- може да се отваряне по време на готвене, а излишното налягане се освобождава през вграден 
изпускателен клапан. С ергономична дръжка и уникално магнитно затваряне. Не съдържа PFOA. 

15190
лв

ПРОМО цена:

2254920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3800
лв

Стара цена: 

18990
лв

Многофункционален двоен тиган 27 х 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 

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

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. 

Най-вкусната 
празнична 

вечеря!
20000

лв

ПРОМО цена:

2052020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5000
лв

Стара цена: 

25000
лв

Технически спецификации
• 220-240V~50/60Hz 1450 W 
• 8 програмирани режима
• Настройка на времето: до 60 м
• Настройка на tо: от 80 до 200 оС

Еър Фрайър Jocca XXL, 3.8 л, черен

Нужна Ви е само 1/2 супена лъжица мазнина (олио, зехтин или друга). На 
дъното на контейнера има решетка, която позволява циркулация на горещия 
въздух около храната, така 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. Липсата на кошница значително увеличава 
полезния обем на уреда и улеснява поддръжката.

 НОВО 

Дигитален дисплей за лесно 
и бързо управление!

Първият фрайър, без кошница!

Може да приготвите за минути:
• Здравословни печени сандвичи.
• Вкусни картофки, без излишна мазнина .
• Сочни свински пържоли. 
• Хрупкави пишешки филенца. 
• Риба и дори крем карамел. 


