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Черният петък започва в четвъртък
и приключва в неделя!

-70%
-60%
-50%
-40%

Количествата на някои продукти са ограничени,
възможно е изчерпване в периода на акцията!
ВАЖНО: Продуктите по предложението участват в сумата,
даваща право за покупка на продукти
по КОД 2 от текущата брошура на Green Master
„ПредКоледна Треска“!
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Витамин C + Цинк

код:

с удължено освобождаване

180 капсули

3042150

ПРОМО цена: Спестявате:

2645лв 2645лв

Стара цена:

52

90

Мощна комбинация от Цинк и витамин С с удължено освобождаване
за подкрепа на имунитета и
съпротивителните сили на организма.

лв

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

-50%

Цинкът и Витамин 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. Участват в безброй метаболитни
процеси, важни за подобряване функциите на различни органи и системи
в организма.

Витамин C + Цинк,
30 таблeтки

код:

Стара цена:

890лв

Н

ПА
ИЗЧЕР

-60%
Баобаб - 160 г

3075260

6150лв

-50%
2

355лв 535лв

За добър имунитет!
При настинка, грип и умора!
Допринася за нормалната функция на
имунната система. Притежава мощно
антиоксидантно действие и спомага за
защита на клетките от оксидативен стрес,
което е от важно значение за организма.
Спомага за нормалното функциониране на
сърдечно-съдовата система и поддържане
на енергийния баланс.
код:

3052450
Стара цена:

ПРОМО цена: Спестявате:

ПРОМО цена: Спестявате:

3075лв 3075лв

-40%

ЦБ Златна формула,
250 мл
Стара цена:

2590лв

-50%

код:

3010150

код:

3047250

Стара цена:

89

-70%

ПРОМО цена: Спестявате:

1295лв 1295лв

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

Ацерола капсули
300 капсули

ПРОМО цена: Спестявате:

4495лв 4495лв

Плодът с най-висока концентрация
на естествен витамин С!
лв
Sanct Bernhard препоръчва при:
срив на имунната система; настинки
и грип; тежки натоварвания; бедно на
витамини хранене; забавя стареенето
на организма; алергии; при вирусни
и бактериални инфекции; проблеми
със зъби, кожа и кости; подпомага
абсорбцията на желязото и синтеза на
колаген; предотвратява превръщането
на нитратите в канцерогени.

90

-50%
Мултивита плюс
30 таблетки

12

90

Sanct Bernhard препоръчва при:

-50%

код:

3074350

ПРОМО цена: Спестявате:

645лв 645лв

Vitar препоръчва уникална комбинация от
високоефективни антиоксиданти и коензим
лв Q10, тъй като тя гарантира: мощна подкрепа
на имунитета; подобряване на физическото и
психическо състояние на организма; предпазва
от оксидативен стрес като елиминира
свободните радикали; забавя процесите на
стареене; витализира организма; намалява
умората и изтощението.
Съдържа витамин С, цинк, витамин Е, бета
каротен, селен, коензим Q10!

Стара цена:

Здраве от дървото на живота!

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

-50%

-60%

4
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Имунен стимулатор
форте+ 45 таблетки

код:

3074450

Стара цена:

25

90

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1295лв 1295лв

Разтворими в устата таблетки
за силна имунна система!
Съдържат нуклеотиден микс, витамин С, екстракт от облепиха.

Vitar препоръчва при:
понижен имунитет; вирусни инфекции;
лесна уморяемост; за защита от
оксидативен стрес; при проблеми със
сърдечно-съдовата система; подобрява
хранителния и енергиен метаболизъм;
активира
възстановяването след
Превент комплекс
заболявания
или
натоварвания;
60 капсули
гарантира устойчив имунитет.
Нуклеотиди - представляват структурни единици (мономери) на
полинуклеотидните вериги на нуклеиновите киселини РНК и ДНК. Играят
важна роля в преноса и трансформация на клетъчна енергия и в ензимната
регулация в организма.

-50%

Dr.Nature Магнезиев
бисглицинат Форте
60 таблетки

код:

3003750

Стара цена:

27

90

-50%
Прием:
1 таблетка дневно.

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1395лв 1395лв

Магнезий с максимална степен
на абсорбция срещу умората,
стреса и изтощението!

Магнезиевият бисглицинат е високоактивна
форма на магнезия с оптимална степен на
абсорция и висока бионаличност. Тъй като
не изисква киселинност за усвояване, тя не
предизвиква дразнене на стомашната лигавица
и не причинява стомашен дискомфорт.
Всяка таблетка съдържа:

Магнезиев бисглицинат - 1000 mg, oт който
чист магнезий - 200 mg, Витамин В6 - 10 mg,
Пиперин 95% - 2.5 mg.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• стрес, тревожност, депресия, липса на сън;
• мускулни крампи и изтръпване на крайниците;
• нервност, раздразнителност, леки форми на депресия;
• мигренозна болка;
• полиневропатии и невралгии;
• проблеми със сърдечния ритъм и кръвното налягане;
• бременност;
• миокарден инфакт и аритмия;
• предменструален синдром;
• диабет;
• повишено физическо натоварване;
• непоносимост към други форми на магнезий.

-40% -50%
Dr. Nature ХЛОРЕЛА
90 таблетки

4

-60% -70%
код:

3002350
100% Clorela vulgaris
Супер зелена формула! Dr.Nature Хлорела:

ПРОМО цена: Спестявате:

1195лв 1195лв

• Укрепва имунитета;
• Активира защитните сили в борбата с вируси и
90
лв
бактерии;
• Действа антиоксидантно и противовъзпалително;
• Забавя процесите на стареене;
• Поддържа функциите и нормалната флора в
червата;
• Подпомага очистването от шлаки, токсини и
тежки метали;
• Пречиства кръвта, черния дроб, бъбреците и
червата;
•Подобрява паметта и работата на главния мозък,
активира умствената активност;
• Повишава устойчивостта към стрес;
• Подпомага поддържането на оптимални нива на кръвното налягане и
холестерола;
• Ускорява метаболизма и подпомага редукцията на телесно тегло;
• Ускорява зарастването на рани, язви, изгаряния;
• Подпомага организма при химио- и лъчетерапия.
Стара цена:

23

-50%

ЦБ за Дихателната
система 250 мл

код:

3010650

Стара цена:

25

ПРОМО цена: Спестявате:

1295лв 1295лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев
лв препоръчва при:
възпаления на горните дихателни пътища;
алергии, катари, ринити, кашлици;
фарингити, бронхити, бронхопневмонии,
белодробни абсцеси;
спазми на дихателните пътища;
астма, затруднено дишане.
Съдържа: пчелен мед, екстракти от златен корен,
гинко-билоба, живовляк, бъзов цвят, босилек.

90

-50%
Косинус
30 таблетки

код:

3037060

13

Н

-60%

555лв 835лв

Pharm LAB препоръчва при:
възпалителни заболявания на синусите
90 •(синуити);
лв
• възпаления и проблеми с лигавиците
на носа (ринити);
• за ефективна защита на лигавиците на
носа и синусите.
Съдържа: сухи екстракти от жълта
тинтява, лопен, черен бъз, върбинка,
андрографис, витамини А, В2, В12.
3

Стара цена:

ПА
ИЗЧЕР

ПРОМО цена: Спестявате:
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Омега 3-6-9 Ленено
масло, 180 капсули

код:

3043750

ПРОМО цена: Спестявате:

2625лв 2625лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
повишен холестерол и триглицериди; проблелв ми със сърдечно-съдовата система и кръвоносните съдове; артрит и проблеми с опорнодвигателната система; за подобряване на
паметта и функцията на мозъка; хипертония;
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, коса; възпалителни процеси; наднормено тегло.

Стара цена:

52

50

Всяка капсула съдържа:
500 mg чисто ленено масло от органично
контролирано отглеждане.

-50%

Омега-6 мастните киселини са група от осем полиненаситени мастни
киселини, като с най-важно значение за организма са четири от тях:
LA/ЛК – линоленова киселина, GLA/ГЛК – гама-линоленова киселина,
ArA/АрК – арахидонова киселина и DGLA/ДГЛК – дихомо-гама-линоленова
киселина.
Редовният прием на продукти, съдържащи полиненаситени мастни
киселини е изключително важен за всяка възраст, поради участието им
в редица важни биохимични процеси и широкоспектърното им действие
върху голям брой органи и системи в организма

Модус дрийм с мелатонин, 30 таблетки

код:

3035060

ПРОМО цена: Спестявате:

635лв 955лв

Pharm LAB препоръчва за:
Добър сън и спокойствие. Стресът,
Стара цена: преумората, раздразнителността са най90 честите причини за проблем със съня.
лв
Комбинация от ефективно действащи
компоненти, които снемат стрес и
нервно напрежение и възстановяват
емоционалния баланс.
Всяка таблетка съдържа: мелатонин - 1mg; сухи екстракти от: маточина
- 200 mg, хмел - 180 mg, лавандула - 25 mg, витамин В6 - 1,4 mg.

-60%

15

Модус спокоен ден
30 таблетки

код:

3035160
Стара цена:

ПРОМО цена: Спестявате:

595лв 895лв

Pharm LAB препоръчва
комбинация
на нервно
напрежение, раздразнителност,
стрес,
умора,
психическо
натоварване.

ефективна
1490лв тази
за преодоляване

-60%
4

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

-40% -50%
Dr. Nature Л-теанин
60 капсули

4

-60% -70%
код:

3002850

ПРОМО цена: Спестявате:

945лв 945лв

При стрес, тревожност и безсъние!
За облекчаване на сърцебиене и
лв
психическа преумора!
Всяка капсула съдържа: 200 mg Л-теанин.
Л-теанинът е аминокиселина, която се
съдържа в зеления чай. Тя притежава
изключително анти-стресово действие и
се използва като естествен релаксант на
тялото:
• Спомага за редуциране на стреса и
тревожността;
• Релаксира и успокоява организма;
• Подпомага концентрацията и фокуса;
Прием:
• Действа благоприятно при повишено
1-2 капсули дневно.
умствено натоварване;
• Подпомага добрия сън;
• Подпомага при синдром на хронична умора;
• Контролира кръвното налягане и функцията на сърцето;
• Намалява умората и апатията;
• Подпомага за постигане на хармония и баланс.
Благодарение на структура си, Л-теанинът има отношение към регулацията
на процесите на възбуждане и задържане в централната нервна система.
Редица проучвания доказват положителните ефекти от приема на Л-теанин
при хронична умора, напрегнатост, тревожност, безсъние, депресивни
състояния, нарушена памет и концентрация и други.
Стара цена:

18

00

-50%

Dr. Nature АМОРЕ
30 капсули
Стара цена:

код:

3002560

ПРОМО цена: Спестявате:

1595лв 2395лв

Съдържа: Lactium® - 150 mg, екстракт от корени
лв на Родиола розеа (3% розавини, 1% салидрозиди)
- 50 mg, L-теанин - 50 mg, Витамин B6 - 0,7 mg.
Прием: 1-2
Подобрява състоянието при:
капсули
дневно.
• хроничен стрес;
• внезапно настъпил стресов момент;
• леки форми на депресия;
• тревожност и нервно напрежение;
• проблеми със съня;
• нарушен фокус, разсеяност и намалено внимание;
• напрежение на работното място и „burnout“
синдром;
• повишено кръвно налягане;
• хормонален дисбаланс.
Lactium® е млечен протеинов хидролизат. За разлика от лекарствата антидепресанти, Lactium® няма никакъв токсичен ефект върху тялото, дори при
високи дози. Lactium® намалява свързаните със стреса симптоми и помага за
справяне с внезапно настъпил или хроничен стрес и последствията му.

39

90

-60%
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ЦБ За храносмилателната система 250 мл

код:

3010850

ПРОМО цена: Спестявате:

1295лв 1295лв

Стара цена:

Маг. фарм. Н. Мангалджиев
препоръчва при:
90
лв
общо подобряване функциите на
храносмилателната система; стомашночревни заболявания; гастрити, колити,
стомашна язва; лениви черва; нервен
стомах; жлъчни и чернодробни
заболявания; aнорексия, безапетитие.

25

-50%

Куркума, 60 капсули

код:

3052250

Стара цена:

86

50

ПРОМО цена: Спестявате:

Шиитаке плюс 60 капсули х 555 mg

код:

3030560

Стара цена:

ПРОМО цена: Спестявате:

15

95

лв

23

95

лв

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

39

Dr. Nature Алое Вера Сок
с червена боровинка
946 мл

4325лв 4325лв

лв Sanct Bernhard препоръчва при:
храносмилателни проблеми; проблеми
с черния дроб и жлъчката; проблеми с
перисталтиката и нарушена стомашна
функция; гастрити, колити; детоксикация на
организма; артрити, остеоартрити и други
възпалителни заболявания.
Всяка капсула съдържа: екстракт от куркума (95% куркуминоиди), холин, екстракт
от черен пипер.

-50%

-40%

Стара цена:

4490лв
Н

ПА
ИЗЧЕР

-50%
Енергийна сила
12 сашета

Киндер комплекс,
60 капсули х 555 mg

код:

Стара цена:

39

3031760

ПРОМО цена: Спестявате:

1595лв 2395лв

-60%

3080950

3073760

-60%
Алерджи комплекс,
60 капсули х 555 mg

3990лв

-60%

ПРОМО цена: Спестявате:

2245лв 2245лв

ПРОМО цена: Спестявате:

700лв 1050лв

Vitar препоръчва при:
тежки физически натоварвания;
активен спорт;
умора, изтощение, загуба на енергия;
подпомага бързото възстановяване на
организма;
гарантира жизненост, висока активност
и добър тонус, както на тялото, така и на
мозъка.

код:

Стара цена:

-70%

Dr. Nature 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.

код:

1750лв

90

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

код:

Стара цена:

90

-60%

-50%

-60%

4

3031860

ПРОМО цена: Спестявате:

1595лв 2395лв

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

Специална комбинация, която съдържа
екстракти от Рейши, Шиитаке, Агарикус
блазей, Кордицепс, Херициум и Майтаке.
5
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Dr.Nature Омега 3 КИДС
30 капсули Стара цена:

2690лв

код:

3008360

ПРОМО цена: Спестявате:

1075лв 1615лв

Специална формула за деца с оптимално
съотношение на Омега-3 + витамини Е и D!
Със страхотен вкус и подходящи за дъвчене!

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

-60%

код:

41

95

27

95

-40%

риенти и биофлавоноиди, като най-добрата за
специфичните нужди, баланса и здравето на
жената, особено при напредване на възрастта.
Съдържа сок от нони, сок от нар, калций,
витамин D, черен кохош, червена детелина, аврамово дърво, глухарче, витамин С,
витамин Е, сау палмето.

Вечерна роза,
30 таблетки

код:

3035650

31

ПРОМО цена: Спестявате:

795лв 795лв

Pharm LAB препоръчва при:
предменструален синдром(ПМС);
лв климакс;
горещи вълни, раздразнителност,
отпадналост;
нарушен менструален цикъл;
хормонален дисбаланс;
проблемна кожа, коса, нокти.
Вечерната роза активно подобрява хормоналния баланс при жени
преди, по време и след менопауза. Намалява нивата на лошия холестерол,
подобрява дейността на нервната система и мозъка. Тонизира сърцето,
редуцира неприятните симптоми на ПМС. Действа противовъзпалително и
регенеративно. Подобрява състоянието на кожата, косата, ноктите.
Стара цена:

15

90

1450лв

6

-60%

код:

3036060

ПРОМО цена: Спестявате:

580лв 870лв

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

ПРОМО цена: Спестявате:

1595лв 1595лв

лв Всяка капсула съдържа: Натокиназа 100 mg,

ензим от контролирана ферментация на Bacillus
subtilis с активност 20000Fu/g.
Dr.Nature Натокиназа:
• Спомага за намаляване риска от тромбоза и
мозъчно-съдови инциденти (инсулт и инфаркт).
• Намалява образуването на атеросклеротични плаки.
• Регулира стойностите на лошия холестерол и
триглицеридите.
• Поддържа нормалното състояние на артериите,
вените и капилярите.
• Предотвратява образуването на съсиреци.
• Действа антиоксидантно.
• Спомага за регулиране стойностите на кръвното налягане.
• Подпомага работата на миокарда.
• Редуцира риска от сърдечно-съдови заболявания.

-50%

Чесън и глог
32 капсули

-50%

Нощен крем против
бръчки
змийски
Панер, със
30 таблетки
пептиди 50 мл Стара цена:

-70%

За здраво сърце и кръвоносни съдове! При циркулаторни нарушения и повишен риск от тромбоза!

90

ПРОМО цена: Спестявате:

лв
лв
гел за проблемна 3080840
Dr.Nature
препоръчва
тази
уникална
течи чувствителна
Стара цена:
формула, богата на естествени витамини,
кожа, 75
90мл на
минерали, ензими, антиоксиданти, фитонутлв

код:
Dr. Nature Натокиназа 100,
45 капсули
3003050
Стара цена:

Нони комплекс
Биоактивен
за жениVB
946
мл

69

-40%

-50%

-60%

4

-50%

Стара цена:

23

90

лв

код:

3021450

ПРОМО цена: Спестявате:

1195лв 1195лв

Equilibra препоръчва при: превенция на
сърдечносъдови заболявания; хипертония;
повишен холестерол; атеросклероза; сърдечни
неврози, аритмия; риск от тромбоза, инфаркт,
инсулт; вирусни заболявания.
Съдържа: масло от чесън, маслен екстракт от
глог, масло от кардамон.

Чесънът е мощен имуностимулатор, който подсилва белите кръвни
телца и повишава образуването на антитела. Силното имуностимулиращо
действие на чесъна се дължи на съдържащите се в него вещества - алицин
и сулфиди.
Глогът 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. Глогът успокоява сърдечно-съдовата система,
има мощно регулиращо действие върху сърдечния ритъм и кръвното
налягане. Влияе положително върху нервната система, хипертонична
болест и атеросклерозата.
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код:

Урагин
30 таблетки

Стара цена:

1350лв

АН
П
Р
Е
Ч
ИЗ

-60%

3035860

540лв 810лв

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

-60%

-50%

-40%

Зеленоуста мида
Плюс, 120 капсули

код:

Стара цена:

Дрена Форте Плюс
60 капсули
Стара цена:

код:

3074850

37

-50%

ПРОМО цена: Спестявате:

18

лв

18

лв

-50%
Колаген Голд
екстра 525 г

Леверен, 30 таблетки
Стара цена:

1250лв

3035450

-50%
ЦБ За опорно-двигателната система 250 мл
Стара цена:

код:

3010550

89

625лв 625лв

Всяка таблетка съдържа: L-орнитин
L-аспартат - 150 mg; холин - 66,9 mg; сух екстракт
от листа на артишок - 25 mg; сух екстракт от
корен на цикория - 11,5 mg; витамин В6 - 0,21
mg; фолиева киселина -30 mg.
ПРОМО цена: Спестявате:

1295лв 1295лв

-50%
Артростав

30 таблетки

-50%

код:

ПРОМО цена: Спестявате:

3042850

4495лв 4495лв

код:

ПРОМО цена: Спестявате:

3035250

745лв 745лв

Стара цена:

14

Pharm LAB препоръчва при:
лв болки и възпаления в ставите; артрит,
остеоартрит; ревматизъм; артрози;
ишиас, ошипяване; фрактури; натоварвания на ставите от физическа
активност или повишено тегло;
активни спортисти; менопауза.

90

2590лв Маг. фарм. Н. Мангалджиев

препоръчва при:
голяма група костни и ставни заболявания;
артрити, ревматизъм, ревматоиден полиартрит;
остеопороза;
болки в стави и кости;
счупвания, изкълчвания.

5495лв 5495лв

90

ПРОМО цена: Спестявате:

Pharm LAB препоръчва при:
проблеми с черния дроб и жлъчката;
стеатоза (омазняване на черния дроб);
нарушена обмяна на липидите; за
детоксикация на черния дроб.

3049650

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми и болки в костите ставите и
лв 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.
Колагенът е основният строителен материал
на всички съединителни тъкани. Той е важен
не само за опорно-двигателния апарат, но
и за външния вид и качеството на кожата,
косата, ноктите, венците, зъбите.

Стара цена:

код:

ПРОМО цена: Спестявате:

Sanct Bernhard препоръчва при:
лв възпалителни проблеми на ставите като
артрит, остеоартрит; дегенеративни проблеми
на ставите; ревматизъм; износени стави;
спондилози, ишиас; болки, скованост в ръцете
и краката; увреден ставен хрущял; дископатия;
продължително седене на работното място;
спортни травми.
Съдържа: чист концентрат от новозеландска
зеленоуста мида, Q10, ниацин, пантотенова
киселина, селен, витамин B1, B2, B6, B12 и други.

109

75

Vitar препоръчва при:
50
лв задържане на течности в организма; проблеми с бъбреците и отделителната система; за
ефективна детоксикация; при забавен метаболизъм. Билкова комбинация, елиминираща
задържането на вода и течности в организма,
предизвиквано от неправилно хранене или
нарушени бъбречни функции.
Съдържа червена боровинка, коприва, магданоз,
бреза, цинк, фолиева киселина, биотин.

-70%

90

ПРОМО цена: Спестявате:

75

4

-50%

Всяка таблетка съдържа: глюкозамин сулфат - 125 mg; хондроитин
сулфат - 75 mg; витамин С - 80 mg; хиалуронова киселина - 5 mg; екстракт
от босвелия - 50 mg; хидролизиран колаген - 4 mg.

7
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Алерин, 15 таблетки

код:

3036170

Стара цена:

1090лв

ПРОМО цена: Спестявате:

325лв 765лв

Pharm LAB препоръчва за подпомагане при алергични реакции от:
полени; прах, строителна прах; акари,
домашни животни; хранителни алергени;
козметични и миещи препарати; дефицит
на фолиева киселина.

-70%

-50%

-40%

Гарциния (Garcinia)
40 капсули

Арганово масло
150 капсули

код:

3048960

ПРОМО цена: Спестявате:

31

95

лв

47

Стара цена:
10% Full spectrum
extract

33

90

-50%

лв

26

лв

Стара цена:

2390лв

8

3001050

ПРОМО цена: Спестявате:

16

95

3021850

Крем
РектоСтоп, 50 г

ПРОМО цена: Спестявате:

Съдържа: КЕЛП (кафяви водорасли),
спирулина, бяла бреза, азиатска центела.

5020050

15

ПРОМО цена: Спестявате:

775лв 775лв

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

50

Н

ПА
ИЗЧЕР

-50%

NEURO Овлажняваща
мицеларна вода, 500 мл
Стара цена:

1195лв 1195лв

Equilibra препоръчва за:
поддържане на идеална фигура; изгаряне
на мазнини; регулиране на теглото; целулит;
дефицит на йод.

код:

Стара цена:

16

лв
лв
Мощна комбинация с тройно
действие за максимален ефект!

код:

-60%

95

Dr.Nature препоръчва при:
• наднормено тегло;
• изгаряне на мазнините без загуба на мускулна маса;
• нарушена мастна обмяна;
• тежки физически натоварвания;
• нискокалорични диети;
• за подкрепа на сърдечно-съдовата система;
• оксидативен стрес, свързан с отслабване;
• за оформяне на стройна и стегната фигура.

Водорасли
Green
Detox,за90отслабване
капсули
75 таблетки

-50%

код:

1075лв 1615лв

Deep Ayurveda препоръчва при:
наднормено тегло, затлъстяване; повишен
лв холестерол и триглицериди; повишена кръвна
захар; диабет; хипертония; заболявания на
сърдечно-съдовата система.
Garcinia cambogia стимулира окисляването
на липидите и складираните въглехидрати, в
резултат на което се постигат по-ниски кръвни
нива на холестерола и липидите. Това подкрепя
функциониране на сърдечно-съдовата система
и доброто състояние на сърцето.

79

CLA + Зелен чай + L-карнитин
капсули
Конопено90масло

3061160

ПРОМО цена: Спестявате:

90

Стара цена:

-60%

код:

-70%

Стара цена:

95

Sanct Bernhard препоръчва при:
90 недостиг на есенциални мастни киселини;
лв 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.
Всяко капсула съдържа: 500 mg чисто арганово
масло от биологично чисти земеделски райони.

-60%

4

2350лв

-60%

код:

9111060

ПРОМО цена: Спестявате:

940лв 1410лв

Невро-клетъчното подмладяване представлява алтернатива на естетичната медицина.
Невро-подмладяването блокира нервните
импулси, водещи до възникването на
бръчки. Технологията е основана на уникален
невропептид, който предотвратява работата
на нервотрансмитерите, отговарящи за
съкращаването на мускулите, което води до
видимо изглаждане на кожата. Продуктите от
серията ефективно предотвратяват стареенето.
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RBE Успокояваща
мицеларна вода, 500 мл

код:

9141360

ПРОМО цена: Спестявате:

995лв 1495лв

Мицеларната вода е подходяща за премахване
на грима и почистване на зряла кожа. Освежава
лв епидермиса, хидратира оптимално, успокоява
раздразненията и перфектно подготвя кожата
за крем или серум. Съдържа още екстракт от
хамамелис и други.
Нанася се с памучен тампон върху кожата, като
не е необходимо силно обтриване и измиване
в последствие. Може да се използва сутрин и
вечер или при необходимост от освежаване.

-60%

Стара цена:

24

90

-60%

Арганова възстановяваща и
овлажняваща маска за лице
Стара цена:

990лв

9211760

ПРОМО цена: Спестявате:

395лв 595лв

Създадена да хидратира и регенерира кожата
на лицето, като й придаде свеж и сияен
тен. На базата на арганово масло, тя прави
кожата мека, подхранена и хидратирана.
Обогатена с хиалуронова киселина и масло
от авокадо, за да хидратира и възстанови
баланса на кожата.

Не съдържа: SLS, SLES, парабени, силикони,
оцветители, парафинни масла. Деликатно
ароматизирана, без алергени. Кличнично и
дерматологично тествана. Тествана за никел.

-60%
BOTANIC FORMULA
Почистващо
мляко
за грим
200 мл

код:

9161460
Стара цена:

24

ПРОМО цена: Спестявате:

980лв 1470лв

50

лв

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

-60%

BOTANIC FORMULA
Масло
против
бръчки
Стара цена:
15 мл
90

32

-60%

код:

код:

9161360

ПРОМО цена: Спестявате:

1315лв 1975лв

лв

Дълбоко регенерира, съживява и подхранва
кожата. Ефективно намалява бръчките
и предотвратява образуването на нови,
овлажнява, изглажда и омекотява,
предотвратява увисването.

-40%

-50%

4

-70%

BOTANIC FORMULA Black Seed Oil + Cistus

Природна грижа за лицето с масло от черен кимион и скална роза

BOTANIC FORMULA е грижа за лицето от ботаническата градина
- оригинална и изчистена формула, наситена с най-добрите,
внимателно подбрани компоненти от естествен произход. Серия с
високо качество, богата консистенция, прекрасни аромати, ефективна за всички типове кожа. Не съдържат парабени, силикони, PEG,
глутен, изкуствени ароматизатори и парафинни масла.

BOTANIC FORMULA
Крем против бръчки 50 мл

код:

9161060

Стара цена:

ПРОМО цена: Спестявате:

1315лв 1975лв

3290лв

Н

ПА
Р
Е
Ч
З
И

За всички типове кожа, особено за суха,
деликатна и с намалена еластичност, с
признаци на отпуснатост, обезцветяване
и други несъвършенства.

-60%

BOTANIC FORMULA
Маска против бръчки 50 мл

код:

9161160

ПРОМО цена: Спестявате:

1315лв 1975лв

Стара цена:

3290лв
Дълбоко регенерира, ревитализира и
овлажнява кожата. Незабавно почиства,
подхранва и изглажда тена, възстановява
сиянието, изравнява цвета.

-60%
BOTANIC FORMULA
Серум
против
бръчки
15 мл

код:

9161260

1315лв 1975лв

Стара цена:

3290лв

Н

ПА
ИЗЧЕР

-60%

ПРОМО цена: Спестявате:

Регенерира, ревитализира и подхранва кожата.
Ефективно намалява бръчките и предотвратява
образуването на нови, овлажнява, изглажда и
тонизира, предотвратява увисването.
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Крем с маслиново
масло 250 мл

код:

5110750

-50%

код:

5111360

Стара цена:

-60%

25

лв

-40%

За лице - подходящ за всеки тип кожа.
Предпазва от негативните влияния на
околната среда, хидратира и регенерира суха
и раздразнена кожа, като я прави копринена
и мека. Етеричните съставки придават
изключителен свеж аромат на крема.
Активни съставки: маслиново масло,
глицерин, етерични съставки. Без парабени.

Крем с екстракт
от хайвер 250 мл

2990лв

6

6

25

лв
Нежна грижа за Вашата кожа
с хилядолетна история!

Стара цена:

1250лв

ПРОМО цена: Спестявате:

Tricologica подсилващ
лосион против косопад,
75 мл

ПРОМО цена: Спестявате:

11

95

лв

1795лв

Стара цена:

2990лв

За лице - подходящ за всеки тип кожа.
Черният хайвер, наричан още „Черното злато“,
е изключителен елемент, който регенерира
кожата на клетъчно ниво. Той е найбогатият източник на протеини, минерали,
фосфолипиди и олигоелементи като йод,
фосфор, цинк, магнезий, витамини A и D,
както и на витамини от B групата.

Подхранващ шампоан за
коса с масло от шеа - 250 мл

код:

9208960

Н

ПА
Р
Е
Ч
З
И

-60%

6

9

55

лв
лв
За
деликатно
почистване
на
суха
коса.
С
98%
Стара цена:
натурални
съставки.
Съдържа
масла
от
шеа
90 ленено семе, екстракт от листа на орех. Маслотои
лв
от шеа подхранва и защитава космените фоликули
и скалпа. Повърхностно активните вещества от
растителен произход нежно почистват, без да
изсушават, оставяйки косата мека и блестяща.
98%
натурални Екстрактът от орехови листа поддържа косата
съставки здрава и блестяща. Не съдържа минерални
масла, парабени, SLS, SLES, добавена сол. Деликатно
ароматизиран, без алергени. Клинично тестван.
Начин на употреба: Нанася се върху мокра коса,
след което се отмива.

АТРАКТИВНА
комбинация

+
-51%
10
8

92029160

-70%

ПРОМО цена: Спестявате:

1195лв 1795лв

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

635лв 955лв

Стара цена: Идеален за подхранване и изглаждане на суха

С 98% натурални съставки. Съдържа масла от
1590лв коса.
шеа и ленено семе, екстракт от листа на орех. Маслото

15

-60%

код:

код:
Подхранващ балсам за коса
с масло от шеа - 200 мл
9209060

ПРОМО цена: Спестявате:

35

-50%

-60%

4

98%

-60%

натурални
съставки

от шеа подхранва и защитава космените фоликули
и скалпа. Повърхностно активните вещества от
растителен произход помагат на косата да е лесна за
разресване, оставяйки я мека и блестяща. Екстрактът
от орехови листа поддържа косата здрава и блестяща.
Не съдържа минерални масла, парабени,
PEG, алкохол, силикони, оцветители. Деликатно
ароматизиран, без алергени. Клинично тестван.
Начин на употреба: Нанася се върху мокра коса,
след което се отмива.

КОМПЛЕКТ Dr.Sante хидратираща серия с кокосово масло 5 продукта: шампоан, балсам, маска, спрей и серум
Стара цена:

61

30

лв

код:

8442051

ПРОМО цена: Спестявате:

2990лв 3140лв

Формулата на серията се основава на ценните качества на натуралното кокосово масло.
Неговите интензивни овлажняващи свойства възстановяват косата и я предпазват от
изтъняване и увреждане. Кокосовото масло има антимикробни и противовъзпалителни
свойства. Изключително богато е на антиоксиданти и мастни киселини, благoдарение
на които подобрява общия тонус и еластичността не само на косата, но и на кожата на
главата. Продуктите от серията улесняват разресването на сухата коса, регенерират я и
намаляват значително заплитането и чупенето на косъма.
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98%

натурални
съставки

код:

Стара цена:

15

90

9207060

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

6

35

лв

Защитен балсам за коса
с арганово масло - 200 мл

9

55

лв

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

-60%

Масло за тяло с арганово
масло и смокиня 200 мл

код:

8633450

ПРОМО цена: Спестявате:

825лв 825лв

-40%

Балсам за втвърдена
кожа с уреа, 250 мл

-50%

5141150

890лв

50

лв

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

код:

Стара цена:

Стара цена:

16

-50%

1590лв

код:

-50%

код:

9205460 635лв
Подхранващ душ-гел с
масло от шеа - 250 мл

-60%

код:

9208560
Стара цена:

750лв
Н

ПА
Р
Е
Ч
З
И

-60%

955лв

Душ-гелът е с високо съдържание на масло. Подходящ
са за употреба от цялото семейство. Формулата му
съдържа тенсиоактиви от растителен произход за
нежно почистване дори и на чувствителна кожа.
Не съдържа SLES, SLS, и парабени. Деликатно
ароматизиран, без алергени. Дерматологично тестван.

Натурален сапун с шеа,100 г

2250лв

ПРОМО цена: Спестявате:

ПРОМО цена: Спестявате:

3

00

лв

4

50

лв

Нежен сапун за ежедневно почистване
на кожата на лицето, ръцете и тялото,
който запазва естественото pH. Със
100% растителна основа и с високо
съдържание на масло от шеа (10%).
Не съдържа парабени, оцветители,
SLS, SLES. Деликатно ароматизиран, без
алергени.

Н

ПА
ИЗЧЕР

-70%

9191270

445лв 445лв

ПРОМО цена: Спестявате:

675лв 1575лв

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

Стара цена:

-50%

ПРОМО цена: Спестявате:

CARBO DETOX Душ гел - масло
с активен въглен, 440 мл

Алое вера натурален
сапун, 100 г

590лв

-70%

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

Стара цена:

Стара цена:

-60%

4

код:

9200750

ПРОМО цена: Спестявате:

295лв 295лв

100% растителен с 10% алое вера за
здрава и сияйна кожа! Деликатен сапун
за ежедневно почистване на кожата.
Образува мека пяна, която почиства и
хидратира кожата на лицето, на ръцете
и на тялото. Деликатно парфюмиран, без
алергени, SLS и SLES.
1199
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Четка за зъби
Nano Gold - 2 броя

ПРОМО цена: Спестявате:

код:

90120002

Стара цена:

17

80

лв

890лв 890лв

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

-50%

Специалната система Dual Bristle System (система
с 2 вида влакна) и уникалната почистваща U-образна
форма на четката премахват плаката от зъбите.
За разлика от обикновените четки за зъби, тази форма
на влакната увеличава многократно възможността
да се достигне до всички зони в устната кухина,
включително до най-малките отвори между зъбите.
Дългите влакна са тънки и меки. Те лесно
проникват по-дълбоко между зъбите и ефективно
премахват не само бактериите и плаката по линията на
венците, но и под нея.
Късите влакна са заоблени и по-твърди. Те добре
почистват повърхността на зъбите, но са нежни към
тях и венците. Краят им е полиран и благодарение на
това не нараняват лигавицата в устната кухинa.

Детска Четка за
зъби с Нано Злато
код:

Стара цена:

8

9012350

90

лв

445лв 445лв

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

-50%
Мулти отварачка 4 в 1

Стара цена:

990лв

12

ПРОМО цена: Спестявате:

-60%

код:

5190360

ПРОМО цена: Спестявате:

395лв 595лв

Замества успешно опасните начини за
отваряне на буркани и бутилки!
Със своите 4 различни функции в едно, този
кухненски помощник, Ви дава възможност да
отваряте лесно:
капачки на бутилки с повдигане;
капачки с винт на бутилките;
капачки на буркани;
консерви с отварачка тип „ласо”.
Материалът
не
позволява
хлъзгане.
Изключително удобна за туристите, тъй като
е малка по размери и удобна да поставите в
раницата си.

-60%

-50%

-40%

Балсам за устни с
арганово масло, 5,5 мл
99,1%

9205860

990лв

-60%

Стара цена:

11

395лв 595лв

Активни съставки:
арганово масло, витамин Е.
Не съдържа: силикони, парабени, минерални масла, тестван за никел. Деликатно
ароматизиран, без алергени.
Специално създаден за предпазване на
нежната кожа на устните от студ, слънце и
вятър. Подхранва и изглажда кожата.

-60%
Крем-балсам за
напукани устни
LIPS - 5 мл

-70%

ПРОМО цена: Спестявате:

код:

Стара цена:

натурални
съставки

4

20

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

код:

5020660

Н

ПА
ИЗЧЕР

450лв 670лв

Pharm LAB
препоръчва:

При устни склонни към напукване и нацепване в ъгълчетата, ранички,
белене и напукване на кожата на устата. Предпазва от бактериални и
гъбични инфекции, защитава и поддържа добро състояние на кожата на
устата.
Съдържа екстракт от градински чай, витамин B2 и цинк.
Дерматологично тестван!

Балсам за кожа и дърво
BIO-LederBalsam - 150 мл
Стара цена:

1290лв

-50%

код:

5190550

ПРОМО цена: Спестявате:

645лв 645лв

За всички видове гладка естествена кожа, напа,
изкуствена и лачена кожа. Особено подходящ за
естествено дърво и дървена градинска мебел.
Пчелният восък придава наситен меден аромат
на BIO-Leather Balm. Той поддържа повърхността,
подхранва, овлажнява и придава еластичност на
кожата. Ако желаете вашите обувки и ботуши да
бъдат лъскави и да не пропускат вода, за да запазите
добрият вид на вашите кожени изделия за по-дълго
време ги почиствайте след всяка употреба. По този
начин се чувствително се подобрява и значително се
удължава живота на кожените изделия.
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Екологичен прах за
пране със сапунено
орехче BIONUR 1000 г

Стара цена:

1750лв

ПРОМО цена: Спестявате:

код:

2031550

875лв 875лв

Естествено природно средство за пране
на бяло и цветно пране - бялото става още
по-бяло, а на цветните дрехи цветът е понаситен. Отстранява посивяване, петна,
почиства и повишава ефективността на
почистващото средство с помощта на
сапунено орехче и кислород. Не съдържа
хлор.
Препаратите, съдържащи сапунено орехче
са хипоалергенни – препоръчителни за
хора с алергии и чувствителна кожа. Имат
антибактериални и антимикробни свойства.
Освен това сапуненото орехче има ефект
и на естествен омекотител, като нуждата
от използването на омекотител в прането
отпада, поради естествените свойства на
сапуненото орехче да придава мекота на
тъканите. Друго голямо предимство е че
прави гладенето по-бързо и лесно!

-50%
Dr.Silver - сребърна
вода - 75 мл спрей
2 броя

ПРОМО цена: Спестявате:

код:

20028002

790лв 790лв

Суперактивна и удобна за вътрешна и външна употреба!

Стара цена:

1580лв

-50%

Работи в много широк спектър без никакво
увреждане на клетките на тялото. Сребърните
наночастици стимулират растежа на
увредените тъкани и допринася за бързото
им и ефективно възстановяване. Може да
се използва за дезинфекциране на плодове
и зеленчуци. Прилага се успешно против
отслабване на имунната система и за бързото
възстановяване след боледуване или след
диети за отслабване. Изключително ефикасна
при третиране на някои кожни проблеми,
белези, при отворени рани и язви и различни
кожни инфекции и заболявания. Бори се
успешно и елиминира гъбички (кандида),
бактерии, вируси и спирохети.

9370

10

00

-70%

лв

21

00

код:

лв

2512160

-70%

ПРОМО цена: Спестявате:

840лв 1260лв

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

-60%

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

Бамбукова кърпа за съдове Bamboo
Dish Premium 20 х 20 см
Стара цена:

7

50

-60%

лв

19

60

Книга “Лечебната сила
на сребърната вода”

-70%

код:

2520360

ПРОМО цена: Спестявате:

300лв 450лв

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

Стара цена:

300лв 700лв

От нея ще научите:
историята и легендите за сребърната вода,
какво представлява тя,
какви проблеми решава и
как се употребява.

-50%
Стара цена:

ПРОМО цена: Спестявате:

код:
Стара цена:

-40%

-60%

4

лв

код:

ПРОМО цена: Спестявате:

2003170 590лв
Дезинфекциращ гел
ULTRA CLEAN 250 мл

1370лв

• С 65%-ен етанол
• Почиства, защитава и дезинфекцира
• Без измиване
• Удобна опаковка 250 мл.
13
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-40%

Изберете Вашия
любим аромат
от посочените
тук 7 вида:

код:
Urban Behaviour Parfums
Premium Collection
79_ _ _5060
For Women - 50 ml

ПРОМО цена: Спестявате:

1195лв 1795лв

код:
Urban Behaviour Parfums
Premium Collection
79_ _ _60
For Men - 50 ml

1195лв 1795лв

2990лв

2990лв
АН

ИЗЧЕРП

UB 404
UB 415
UB 421

14
14

ПРОМО цена: Спестявате:

Стара цена:

Стара цена:

Попитайте Вашия
консултант за
посочените аромати!

-60%

Модел
за мъже
за
мъже

Dr.Nature препоръчва при:

Изберете Вашия
любим аромат
от посочените
тук 10 вида:

-60%

-70%

топ
аромати

топ
аромати
за жени

-50%

4

АН

ИЗЧЕРП

UB 542
UB 610

UB 550
АН

ИЗЧЕРП

UB 617

UB 555

-60%

АН
ИЗЧЕРП

UB 520

UB 560

АН
ИЗЧЕРП

ИЗЧЕРП

UB 532

АН

ИЗЧЕРП

АН

ИЗЧЕРП

АН

UB 585

Попитайте Вашия
консултант за
посочените аромати!
10

АН

ИЗЧЕРП

UB 629

UB 634
АН

ИЗЧЕРП

UB 638
UB 649

UB 657
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Магнитна гривна
Victoria Bells SB 502

19 см

ПРОМО цена: Спестявате:

код:

10150260

5715лв 8575лв

-40%

-60%

-50%

4

-70%

/
/магнити,
инфрачервени лъчи, отрицателни
йони, германий, турмалин

Стара цена:

14290лв

-60%
Магнитна гривна
Victoria Bells SB 503

19 см

10150360
Стара цена:

90
109
лв
Алерджи комплекс

60 капсули

ПРОМО цена: Спестявате:

код:

43

95

лв

65

95

лв

10150755

10990лв

4945лв 6045лв

/
/магнити,
инфрачервени лъчи, отрицателни
йони, германий, турмалин

Н
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Магнитна гривна
Victoria Bells SB 504

-55%
ПРОМО цена: Спестявате:

код:

10150455

49

45

лв

60

45

лв

Стара цена:

10990лв

-55%

код за 19 см: ПРОМО цена: Спестявате:

Стара цена:

/
/магнити,
инфрачервени лъчи, отрицателни
йони, германий, турмалин

-60%
19 см

Магнитна гривна
Биофолтил
Victoria
Bells SB 507

код за 21 см: ПРОМО цена: Спестявате:

Магнитна
Магнитнагривна
гривна
Victoria
VictoriaBells
BellsSBSB508
502

11150755

4945лв 6045лв

код:

ПРОМО цена: Спестявате:

10150860

19 см
см

Стара цена:

132

00

/
/магнити,
инфрачервени лъчи, отрицателни
йони, германий, турмалин

лв

5280лв 7920лв

/
/магнити,
инфрачервени лъчи, отрицателни
йони, германий, турмалин

-60%
1511
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Пулсов оксиметър
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОМО цена: Спестявате:
95
95
код 1: 2007530
лв
лв

27

11

Стара цена:

39

-40%

-50%

Магнетон БИО

код:

2002750

90

лв

Артериалното кислородно насищане (SpO2) се отразява в процент,
като нормалните нива на сатурация варират между 94-98%.
Внимание: при измерени нива под 90% е задължително да се
обърнете към вашия лекуващ лекар. Липсата на достатъчно кислород
в кръвта причинава постоянни главоболия, задух, отпадналост,
тревожност. Сатурацията влияе върху нормалното функциониране на
вътрешните органи.
Занижените нива биха могли да индикират и за редица
заболявания, като някои е възможно да протичат безсимптомно:
• Грипни заболявания и вирусни инфекции, вкключително COVID-19;
• Развиваща се пневмония;
• Хроничен бронхит;
• Пневмоторакс;
• Астма;
• Анемия;
• Хипоксия при хронична обструктивна белодробна болест;
• Белодробна фиброза или емфизем;
• Обструктивна сънна апнея, епилепсия и други.

ПРОМО цена: Спестявате:

3345лв 3345лв

66

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

90

-50%
Универсален
ултразвуков
активатор
“VOLCANO EXPERT - M”

код:

2001450

ПРОМО цена: Спестявате:

7450лв 7450лв

Предназначен за обработка на: вода, водни
разтвори, течни хранителни продукти
лв (мляко и плодови сокове) с цел дезинфекция
и удължаване срока на съхранение.
Алкохолни напитки с цел подобряване на
вкусовите качества, удължаване на срока
на съхранение и намаляване на вредни
примеси.

Стара цена:

149

00

-50%
Турмалинов колан
Hign Line 125 см

код:

2090150

ПРОМО цена: Спестявате:

3795лв 3795лв

Стара цена:

7590лв

Смята се, че следенето на сатурацията е важен знак, заедно с пулса и
кръвното налягане. При пациенти с COVID-19 понякога се забелязват
занижени нива на кислород, дори ако се чувстват добре. Важно е да се
знае, че ниската сатурация може да бъде ранен предупредителен знак,
че е необходима специализирана медицинска помощ.
*Уредът работи с 2 алкални батерии ААА, 1,5V, те НЕ са включени в
комплекта.

-50%
16

-70%

Стара цена:

-30%
Оксиметърът осигурява бърза и безболезнена проверка на здравния
статус, като чрез него може да проследите нивата на кислород в
кръвта и сърдечната честота (пулс). Помага за ранното откриване
на здравословни усложнения и респираторни заболявания. Лесен и
удобрен за употреба.

-60%

4

Препоръчва се 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,
схващания, при мускулни спазми след
обездвижване.
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Стара цена:

99000лв

-50%
Комплектът включва:
1. Вакуумен Блендер - 1 бр
2. Стъклена купа - 1 бр.
3. Вакуумен съд за съхранение - 1 бр
4. Инструкции за експлоатация на български.
Гаранция: 2 години
МощностL 600 W
Номинално напрежение: 230V /- 50 Hz

Вакуумен блендер Volcano

ПРОМО цена: Спестявате:

20700123

89000лв

-60%

2015050

ПРОМО цена: Спестявате:

49500лв 49500лв

Отвъд представите ти за блендер!
Твоите смутита и шейкове вече могат да са с максимум витамини, минерали и фибри! Свежи и вкусни
дори на следващия ден! Смутитата и шейковете са неизменна част от твоя хранителен режим? Обичаш да
започваш деня си с вкусна витаминозна бомба? А ако ти кажем, че тя може да бъде дори още по-вкусна?
Може би приготвяш голямо количество плодов шейк за цялото семейство, но накрая остава известно
количество, което се налага да изхвърлиш с неохота? Нека ти представим Вакуумен блендер Volcano. Той
наистина ще преобърне предсатвите ти за блендер!
Защо да избереш Вакуумен блендер Volcano?
• предотвратява окислението в процеса на приготвяне;
• получаваш максимално количество витамини и минерали;
• получаваш максимално количество фибри;
• получаваш максимално количество антиоксиданти;
• запазва максимално естествения свеж цвят на хранитлените продукти;
• не променя вкуса на продуктите;
• получаваш смутит аи шейкове с гладка текстура, без пяна, мехурчета и парченца;
• можеш да съхраниш шейка или смутито си в хладилник и да го изпиеш на другия ден.
Как работи Вакуумния блендер Volcano?
Благодарение на специалната вакуумираща технология, всичко, което приготвяш с Вакуумен блендер
Volcanо е защитено от окисление или казано с други думи, не се позволява навлизане на въздух, докато
трае процеса на приготвяне. Точно контактът на въздуха с хранителните продукти е основната причина
за загубата на полезни хранителни вещества като витамини и минерали, промяната на цвета, вкуса и
бързото разваляне на храната.

код:

Стара цена:

код:

4

356 лв 534
00

00

Кухненски робот - Volcano Kitchen Robot

лв + ПОДАРЪК Приставки за Кухненски робот Volcano Kitchen Robot

Кухненският робот VOLCANO е вашият пръв помощник в кухнята - последно поколение уред в своя клас! Предлага
уникално обединение на много функции в един уред, като ви спестява пари, пространство и време, оставяйки ви да
развихрите въображението си и да правите чудеса в кухнята си, за да предложите здравословно и разнообразно
хранене на цялото си семейство!
Основни характеристики:
Функции:
- 4,3 литрова купа от неръждаема стомана,
- разбиване с планетарно въртене,
- 1,5 литров стъклен блендер,
- разбъркване (миксиране) с планетарно въртене,
- 6 скорости на работа + отделна силна скорост,
- месене на тесто,
- кука за месене на тесто,
- мелене (за месо и др.),
- приспособление за разбиване (за белтъци и др.),
- блендиране,
- приспособление за разбъркване,
- многофункционално ренде за зеленчуци*,
- мелачка с 3 диска за смилане: фино, средно и едро,
- пълнене на наденички*,
- разглобяеми части, подходящи за миялна машина,
- приготвяне паста*.
- прозрачен капак против разплискване,
* Маркираните със звездичка (*) функции са на
- вакуумни крачета,
допълнителните приставки.
- мощност: 1000 W.

ПОДАРЪК
КОМПЛЕКТ

Mногофункционално ренде –
фино,едро и слайсър за рязане

Приставки за направа
на домашна паста

Приставка за направа
на наденички

Приставки

Подаръците са
на стойност

115 лв
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