
Продуктите 
с отстъпка по Код 1 

се купуват без 
ограничение. 

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 
съгласно условията.

Закупеният продукт, 
маркиран със символа        , 

УЧАСТВА в сумата, даваща право 
на покупка на продукти с Код 2, 

съгласно условията.

КОЛЕДНО 
ОЧАКВАНЕ!

ПРОМОЦИОНАЛНА 
КАМПАНИЯ 

21.11.2022 
18.12.2022            

Купете продукти на промо-
ционални цени от настоящата 
брошура по Код 1 или целия 
Каталог 2021/2022 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:

Всеки закупен продукт, маркиран със 
символа          , дава директно право на 

покупка на един продукт с Код 2 
(зелена детелина) с до 50% отстъпка! 

НОВО:
ТЪРСЕТЕ СЪРЦЕТО

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



 

+

 -42% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ:
Макси Витамин 
С 1000 + Цинк 
+ Ацерола, 
60 таблетки + 
Супер Вит. D3, 
60 таблетки 

Стара цена: 

4140
лв 2395

лв

ПРОМО цена:

62079код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1745
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

Приемът на витамин D3: 
• Подкрепя имунитета.
• Подпомага организма в борбата с различни инфекции, 
особено на дихателните пътища.
• Намалява риска от вирусни заболявания, грип, настинки и 
усложнения причинени от тях.
• Активира клетъчния имунитет, който е основен за борба с 
вирусите.
• Ускорява възстановяването на организма след боледуване.
• Регулира калциево-фосфорния обмен и оптималните нива 
на калций в кръвта.
• Подпомага костната плътност и здравината на зъбите, 
намалява риска от развитие на остеопороза.

100% натурален Витамин D3 извлечен от специален сорт 
диви планински лишеи, богати на холекалциферол!

Dr. Nature 
Супер Витамин D3, 

60 таблетки

60
дни

Всяка таблетка съдържа: Витамин D3 - 35μg/1400 IU (холекалциферол), 
извлечен от диви планински лишеи.

• Подобрява състоянието на кръвоносните съдове и 
работата на мускулите.
• Играе роля на невропротектор.
• Намалява проблемите, свързани с инсулиновата 
резистентност.
• Спомага за предотвратяване на развитие на болест на 
Алцхаймер и други възрастови когнитивни нарушения.
• Намалява общите и възрастови възпаления в организма.
• Подпомага зарастването на рани.
• Предотвратява развитието на ракови заболявания 
(особено в храносмилателния тракт).

1590
лв

ПРОМО цена:

3200520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3200540код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1990
лв

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: 
• Отслабен имунитет и често боледуване.
• Като профилактика срещу вируси и настинка, особено в 
студеното време и при смяна на сезоните.
• Умора и отпадналост.
• За общо укрепване на организма - за намаляване на 
времето за боледуване и по-бързо възстановяване.
• Проблеми с усвояването на желязото.
• Повишен риск от остеопороза и намалена костна плътност.

За силен имунитет и мощно антиоксидантно действие!
Супер формула с Витамин С, Цинк и екстракт от Ацерола!

Dr. Nature Макси Витамин С 1000 + 
Цинк + Ацерола, 

60 таблетки

120
дни

• Нарушения на съединителната тъкан – кожа, коса, кости, венци.
• Проблем с усвояването на хранителни вещества и забавен 
метаболизъм.
• Висок холестерол и нарушен липиден метаболизъм.
• Интоксикация с тежки метали и общо натоварване на черния 
дроб.
• Повишен прием на спиртни напитки и тютюнопушене.
• Физическо, умствено и психическо натоварване.
• Проблеми с репродуктивната система.

Dr. Nature МАКСИ Витамин С 1000 + Цинк + Ацерола е високоефективна хранителна добавка, която запълва дефицитите 
на хранителния режим от витамин С и цинк. Тя притежава тройна формула за максимален ефект: положителното действие на 

1720
лв

ПРОМО цена:

3200320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Стара цена: 

2150
лв

3200340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1290
лв

ПРОМО цена:витамин С се подсилва от цинка. Екстрактът от ацерола – най-
богатият на витамин С плод, осигурява допълнително натурален 
витамин С за по-добра абсорбция.

СИЛЕН ИМУНИТЕТ 
ЗА ВАКАНЦИЯТА!
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1795
лв

ПРОМО цена:

3042040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Sanct Bernhard препоръчва: 
при вирусни и бактериални инфекции; при 
настинки и грип; за защита на клетките от 
оксидативен стрес; подпомага абсорбцията 
на желязото; подкрепя синтеза на колаген; 
за здрави зъби, венци и кости; при тежки 
физически и психически натоварвания; при 
бедно на витамини хранене; при алергии.

Стара цена: 

2990
лв

Витамин C 
с удължено 
освобождаване
120 таблетки

120
дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



 

3004850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1745
лв

ПРОМО цена:

2445
лв

ПРОМО цена:

3004830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

Dr. Nature Самбукус комплекс, 30 капсули
Черен бъз + Ацерола + ПрополисЧерен бъз + Ацерола + ПрополисЧерен бъз + Ацерола + ПрополисЧерен бъз + Ацерола + Прополис Тройна формула за силен имунитет 

и здрава дихателна система!

Стара цена: 

3490
лв

Всяка капсула съдържа: 200 мг Eldercraft® - 
стандартизиран екстракт от плодове на Черен бъз 14% 
проантоцианидини, 200 мг стандартизиран екстракт от 
Ацерола (50% витамин С), 50 мг Прополис.

Doctor Nature препоръчва за подпомагане при: 
• За подкрепа на имунитета и защита на дихателната система;
• За профилактика и подкрепа при настинки, грип и вирусни 
инфекции;
• За възстановяване и намаляване честота на боледуване;
• При липса на енергия, умора и изтощение;
• При болки и зачервяване в гърлото, бронхити, кашлица, запушен 
нос, хрема, увеличени лимфни възли, главоболие, стягане в гърдите, 
напрежение в мускулите;
• При инфекции на горните дихателни пътища;
• За подкрепа на организма при пушачи и хора с дихателни проблеми.

Мощна комбинация от натурални съставки, която 
ефективно подкрепя имунитета, противодейства на 
различни инфекции, гарантира мощна антиоксидантна 
защита, снема възпаленията, подобрява тонуса и 
енергията на организма. 

30
дни

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.

Ацерола
180 таблетки

3

 -40% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ:
Коластра 35,
30 капсули + 
Самбукус 
комплекс, 
30 капсули   

+

Стара цена: 

6580
лв 3950

лв

ПРОМО цена:

62078код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2630
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

Всяка капсула съдържа: 350 mg коластра,
 от които минимум 35% имуноглобулин G(lgG) - 122,5 mg.

Стара цена: 

3090
лв

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

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

Коластрата е една от четирите 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.

30
дни

Dr.Nature
Коластра 35,
30 капсули Произведена в Германия от Colostrum Biotec!

Коластрата унищожава патогенните микроби, подпомага 
колонизирането и развитието на полезни бактерии, успокоява 
и заздравява раздразнените и свръхпропускливи черва, 
изгражда бариера срещу токсините и патогените, подобрява 
усвояването на храни, добавки и лекарства. Благодарение 
на уникалното съчетание на естествени растежни фактори 
в подходящо съотношение през последните години 
коластрата се счита за едно от най-перспективните средства 
за съхраняване на младостта, забавяне на остаряването и 
регенериране на всички тъкани в организма. 

Коластрата предпазва от инфекции на пикочо-половата 
система, на дихателните пътища, укрепва костната плътност, 
увеличава мускулната тъкан, предпазва от развитие на 
алергии, повишава издръжливостта при тежки физически 
и психически натоварвания, подобрява еластичността на 
кожата, подобрява емоционалното състояние.

2165
лв

ПРОМО цена:

3007030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

925
лв

3007050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1545
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

2150
лв

Dr.Nature Масло от чесън,
90 капсули 

Един от най-древните продукти, 
препоръчван при вирусни и бактериални инфекции. 

За добър имунитет, здрава сърдечно-съдова система 
и оптимални нива на холестерола!  

90 капсули 90 капсули 90 капсули Всяка капсула съдържа: 
2 mg масло от чесън като стандартизиран екстракт (500:1), 

съответстващ на 1000 mg чесън (50% алицин).

Dr.Nature препоръчва при: проблеми с нивата на 
холестерола и функциите на сърдечно-съдовата система; 
атеросклероза; хипертония; повишени нива на кръвната 
захар; вирусни и респираторни заболявания; заболявания 
на дихателната система; възпалителни заболявания; 
намален имунитет; подпомага кръвообращението; действа 
антивирусно, антибактериално и противогъбично.

Маслото от чесън е уникален природен продукт с 
неизброими ползи – активира имунитета, регулира 
кръвното налягане, прочиства белите дробове, действа 
антибактериално и противогъбично, подобрява 
храносмилането и усвояването на хранителни 
вещества. Предпазва и тонизира кръвоносните съдове, 
предотвратява натрупване на плаки по съодвете и развитие 
на атеросклероза, регулира нивата на липидите, подобрява 
кръвоснабдяването. Ефективно подобрява жизнения тонус 
и общото здравословно състояние на организма.45

дни

1500
лв

ПРОМО цена:

3001430 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

90
дни



955
лв

ПРОМО цена:

3075340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
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: 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: 

1590
лв

45
дни

1470
лв

ПРОМО цена:

30747230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

630
лв

Селен + цинк, 
30 таблетки, 2 броя

Vitar препоръчва при: 
защита от свободните радикали и 
оксидативен стрес; 
чести инфекции; 
проблеми с щитоидната жлеза; 
проблеми със сърдечно-съдовата с-ма;
дерматологични проблеми; 
проблеми с черния   дроб; 
психически натоварвания.

Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.Стара цена: 

2100
лв

60
дни

1675
лв

ПРОМО цена:

3043530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Бонбони с балсам от 
градински чай, 170 г

кашлица от различен произход; дрезгав 
глас; възпалено гърло; възпаления в устната 
кухина, афти и др.; лош дъх.

градински чай, 170 г

Sanct Bernhard препоръчва при:
Стара цена: 

2390
лв

Съдържат: 
екстракт от листа на градински чай и масло 
от градински чай.

Стара цена: 

4270
лв

Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при: 
• намален имунитет;
• в периоди на вирусни и грипни инфекции;

Най-важните елементи за добър имунитет 
и защита събрани в 1 таблетка!

Dr.Nature 
Имунопауър макс 

60 таблетки

Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при:
• 
• 

Всяка таблетка съдържа: 
• Витамин С
• Ехинацея

• Чесън
• Черен бъз

30
дни

Ехинацеята е една от най-ефикасните и използвани 
билки за превенция и лечение на заболявания на 
горните дихателни пътища – инфекции, настинки, грип, 
кашлици и др. Билката е мощен имуностимулатор 
с противовъзпалително действие, възпрепятства 
развитието на вируси, стафилококи и стрептококи. 
Имуностимулиращите свойства на черния бъз са 
известни от векове. Той осигурява мощна защита срещу 
бактерии и инфекции, тонизира и увеличава енергията, 
укрепва кръвоносните съдове, защитава клетките. 
Чесънът има хилядолетна история за борба с бактерии, 
вируси и патогени. Стимулира имунитета, подобрява 
състоянието при възпалителни заболявания, в това число 
на дихателната система. 

• 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.

2990
лв

ПРОМО цена:

3001830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1280
лв

3001850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2135
лв

ПРОМО цена:

4

Гроздово семе + 
Витамин С, 
60 капсули

Мощно антиокси-
дантно действие и 

силен имунитет!
Подобрява кръвообращението и кръвонос-
ните съдове. Предпазва от инсулт и инфаркт. 
Предотвратява образуването на разширени 
вени и облекчава симптомите при венозна 
недостатъчност. Действа противовъзпалително. 
Регулира стойностите на холестерола и кръвното 
налягане. Повишава имунитета и защитните сили 
Дава енергия и тонус на организма. Подобрява 
паметта и когнитивните функции. Подобрява 
състоянието при чувство за студени крайници. 
Ускорява възстановяването след заболявания. 

1350
лв

ПРОМО цена:

3009020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

Стара цена: 

1690
лв

Всяка капсула съдържа: 
екстракт от Гроздово семе (95% проантоциа-
нидини) - 200 mg; Витамин С - 100 mg.

3009040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1015
лв

ПРОМО цена:
60
дни

Комбинацията от Цинк, Селен, витамин С и витамин D3 e 
незаменим помощник за изграждане на стабилен и устойчив 
имунитет. Активира клетките на вродения и силно насърчава 
придобития имунитет. Гарантира защита и устойчивост към 
патогени и мощна подкрепа в борбата със свободните радикали 
и защита на клетките.

• Цинк
• Селен
• Витамин D3



простуда и отпадналост; грип и респи-
раторни заболявания; кашлица; умора; 
изтощение; отслабен имунитет.

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

Vitar препоръчва при: 

710
лв

ПРОМО цена:

3072220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Стара цена: 

890
лв

Джинджифил 
10 сашета 4990

лв

ПРОМО цена:

3046942 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3560
лв

Капсули витамини + 
пчелно млечице 
120 капсули

срив на имунната система; настинки и грип; 
тежки физически и психически натоварвания; 
липса на апетит; хронична умора; климак-
терични смущения; заболявания на стомаш-
но-чревния тракт, хроничен запек; неврози, 
особено придружени с безсъние; чернодробни 
заболявания; атеросклероза и др. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

8550
лв

Съдържа: лиофилизилано пчелно млечице 
(Gelee-Royal), витамини В1, В2, В6, В12, 
ниацин, пантотенова киселина, фолиева 
киселина, биотин.120

дни

1115
лв

ПРОМО цена:

3074230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

Билков сироп за 
имунна система 
200 мл

Vitar препоръчва при: грип и вирусни 
заболявания; бронхит; заболявания на 
горните дихателни пътища; кашлица; 
подкрепя имунитета особено в борбата 
срещу вируси и бактерии; подпомага 
възстановяването; намалява умората 
и изтощението; балансира енергийния 
метаболизъм.

С натурални екстракти от медуница, 
ехинацея и комплекс от витамини!

200 мл
Стара цена: 

1590
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3010140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ Златна 
формула, 250 мл

Стара цена: 

2590
лв

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.

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

ЗДРАВИ ЗА 
УСМИХНАТА 

КОЛЕДА!

1675
лв

ПРОМО цена:

3007640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Витамини ГОЛД А-Я 
Dr.Naturе - 60 таблетки

намален имунитет; недостиг на витамини и 
минерали; отпадналост, липса на енергия; за 
защита на клетките от свободните радикали; 
след боледуване; за добра кожа, кости и 
нокти; за здраво сърце; за здрави очи.

Dr.Nature препоръчва при: 
Стара цена: 

2790
лв

Мощен комплекс от витамини, минерали, микроелементи, 
антиоксиданти и екстракти със синергично действие за добро здраве, 
жизненост и тонус.

Всяка таблетка съдържа: Витамин А- 800 μg, Витамин Е - 12 mg, 
Витамин Д - 5 μg, Витамин С - 120 mg, Витамин В1 - 2.1 mg, Витамин 
В2 - 2.4 mg, Витамин В6 - 3 mg, Ниацин (никотинамид) - 18 mg, 
Пантотенова киселина - 6 mg, Биотин - 150 μg, Фолиева киселина 
- 300 μg, Витамин В12 - 3 μg, Витамин К - 30 μg, Калций - 162 mg, 
Магнезий - 75 mg, Фосфор - 100 mg, Калий - 40 mg, Желязо - 3.5 mg, 
Мед - 1 mg, Цинк - 5 mg, Йод - 100 μg, Селен - 25 μg, Хром - 60μg, 
Молибден - 25 μg, Лутеин - 3 mg, Коензим Q10 - 3mg, Екстракт от 
гинко билоба - 55 mg.60

дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

4795
лв

ПРОМО цена:

3044540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195 
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Чисто масло от черен кимион, 250 млЧисто масло от черен кимион, 250 мл

алергии; астма; главоболие, мигрена; срив на имунната система; 
паразитни заболявания и противопаразитно въздействие; хипертония; 
повишен холестерол; язва, гастрит, газове; отпадналост, хронична 
умора. Уникалният състав на маслото от черен кимион определя 
основните му действия: имуностимулиращо, противотуморно, 
антибактериално. 
Регулира хормоналния и липиден баланс, стойностите на артериалното 
налягане. 

Стара цена: 

7990
лв

Подобрява функциите на тимусната жлеза, стимулира 
костния мозък, подобрява кръвоснабдяването, стимулира 
сексуалната активност, богат източник на незаменими 
аминокиселини. 
Заздравява кожата, ноктите и косата.

5

100% чисто масло от египетски черен кимион (Nigella Sativa Seed Oi)!

Маслото от черен кимион се нарича „маслото на 
фараоните“, тъй като е намерено в гробниците на Тутанкамон 
и други египетски фараони. То е било неотменна част от 
живота в древен Рим, Гърция, Близкия и Среден Изток. 



 

1690
лв

ПРОМО цена:

3200131код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

760
лв

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
• Липса на енергия.
• Обща физическа и психическа отпадналост.
• Повишени нива на стрес и напрежение.
• Нарушен метаболизъм.
• Отслабен имунитет и често боледуване.
• Слаба памет и концентрация.
• Нервност, страх, признаци на депресия, лош сън.
• Загуба на чувствителност, мускулни крампи.
• Невралгии от различен характер.
• Бедно на витамини хранене.

Dr.Nature Dr. Nature 
Мега Витамин В 

комплекс, 60 таблетки

Стара цена: 

2450
лв

Приемът на Dr.Nature Мега Витамин В-комплекс се 
препоръчва особено по време, когато се очакват вирусни и 
бактериални инфекции. В периоди на важни задачи, изискващи 
силна мобилизация на тялото и ума. Помага на активни хора да 
се преборят със стреса и напрежението. Запълва дефицитите 
от небалансирано хранене. Хранителната добавка е особено 
подходяща за възрастни хора, спортуващи, учащи, приемащи 
определени медикаменти, при които се наблюдава по-
слабо усвояване на жизненоважните витамини от група В. 
Комплексната формула подобрява функциите на нервната 
система и  енергийния капацитет на клетките; подпомага функциите 
на различни ензими, отговорни за правилното функциониране 
на нервната система, мускулите, сърцето; стимулира работата 
на мозъка, подобрява паметта и концентрацията; допринася 
за производството на енергия в клетките, като спомага за 
оптималното усвояване на белтъчини, мазнини и въглехидрати; 
тонизира и успокоява; премахва стреса и умората. Добавката на 
вит. С придава антиоксидантна активност и подобрява действието 
на останалите антиоксиданти в организма.

6

2070
лв

ПРОМО цена:

3001220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

3001240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1555
лв

ПРОМО цена:

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.

Dr.Nature 
Морски магнезий 

60 таблетки

Стара цена: 

2590
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. Всяка таблетка съдържа 500 мг магнезий, 
извлечен от чиста дълбоководна морска вода. Естествен 
произход, за естествено добър резултат.120

дни

1200
лв

ПРОМО цена:

30727220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

схващания, мускулни спазми (крампи), включително и такива 
по време на сън; стрес и психическо напрежение; физически и 
психически натоварвания; повишава енергията и мускулната 
сила;  подпомага сърцето; подобрява работоспособността; 
нормализира обмяната на веществата и доброто функциониране 
на нервната система.

Магнезий + B6 - 30 таблетки, 2 броя

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1500
лв

60
дни 30727240код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:

2415
лв

ПРОМО цена:

3007830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

3007850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1725
лв

ПРОМО цена:

Ползи и ефекти от Витамин В17:
помага в борбата с раковите клетки; препоръчва се след химио и лъчетерапия; 
подпомага организма при намален имунитет; действа противовъзпалително и 
обезболяващо; подпомага извеждането на токсините, получени в резултат на 
окислителни процеси; препятства развитие на сърдечно-съдови заболявания; 
подпомага за снемане на стрес; забавя стареенето.
Амигдалинът е изграден от две молекули глюкоза, една цианид и една 
бензалдехид. За да растат, раковите клетки се нуждаят от огромна енергия, т.е. 
глюкоза. Когато приемате витамин В17, раковите клетки поемат молекулите на 
глюкозата от витамин В 17, а с ензима бета-глюкозидаза отключват бензалдехида 
и цианида и предизвикват собствената си смърт. 

Всяка капсула 
съдържа: 

Витамин B17 - 100 mg.

Витамин В17 
60 капсули 

(Амигдалин)

100% амигдалин, извлечен от 
костилки на кайсиеви ядки!

Стара цена: 

3450
лв

30
дни

ЗА ЖИЗНЕНОСТ
И ТОНУС !

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

60
дни

Перфектната комбинация от 
витамини от група В + Витамин С! 
За супер енергия, силен имунитет 

и здрава нервна система!

НОВО

Всяка таблетка съдържа:  Витамини В1, В2, В3, В4, В5, 
В6, В7, В8, В9(фолиева к-на), В10(PABA), В12, Витамин С в 
оптимално съотношение за максимален ефект!



 

3215
лв

ПРОМО цена:

3082030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1375
лв

• Понижен имунитет, срив на имунната система;
• Проблеми с храносмилателната система, 
нарушено храносмилане, възпалителни заболя-
вания на лигавиците - колити, гастрити, язви;
• Алергични заболявания;
• Екземи, дерматити, проблеми с кожата;
• Детоксикация на организма от шлаки и токсини;
• Повишени стойности на холестерола, 
триглицеридите, кръвната захар;
• Туморни заболявания;
• Възпалителни заболявания;
• Бактериални и вирусни инфекции;
• Умора и отпадналост;
• За поддържане на алкалния баланс организма.
!Поради натуралния произход, в различни 
партиди може да се наблюдава разлика в 
консистенцията, вкуса или цвета, което не 
нарушава качеството на продукта!

Една доза от 30 мл съдържа 
29,85 мл пречистен сок 

от сърцевината на листа 
на Aloe barbadensis M.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:

Dr. Nature Алое вера 
чист сок, 1000 мл 

99,5% extra 
puri�ed juice 

Стара цена: 

4590
лв

2070
лв

ПРОМО цена:

3041220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

520
лв

3041240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1555
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: профилактика и заболявания на сърцето и мозъка; при проблемна кожа и зъби,             
чупливи нокти; проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени; стерилитет; ПМС; артрит и проблеми със ставите; 
проблеми с кръвното налягане и нивата на холестерола и триглицеридите; депресии; възпалителни процеси в организма.
Всяка капсула съдържа: 500 mg рибено масло (смесен 
концентрат от масло от сьомга) с над 30% естествени, 
полиненаситени омега - 3 мастни киселини EPA (~18%), 
DHA (~12%) и DPA (~2,5%) и 3,4 mg естествен витамин Е.

Редовният прием на продукти с 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.

Стара цена: 

2590
лв

За борба с възпаленията, 
за здрава кръвоносна система, кожа, коса и нокти!

Омега - 3 рибено масло, 120 капсули

40
дни

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.50

дни

1975
лв

ПРОМО цена:

3060340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
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: 

3290
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

3675
лв

ПРОМО цена:

3043730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1575
лв

Омега 3-6-9  Ленено 
масло, 180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; пробле-
ми със сърдечно-съдовата система и кръво-
носните съдове; артрит и проблеми с опорно-
двигателната система; за подобряване на 
паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, ко-
са; възпалителни процеси; наднормено тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5250
лв

Всяка капсула съдържа: 500 mg чисто 
ленено масло, получено от органично контро-
лирано отглеждане.

45
дни

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.

40
дни
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3043750код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2625
лв

ПРОМО цена:

Dr.Nature Хлорела: Укрепва имунитета. Активира 
защитните сили в борбата с вируси и 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 редукцията на телесното тегло. 
Ускорява зарастването на рани, язви, изгаряния. 
Подпомага при химио- и лъчетерапия.

1815
лв

ПРОМО цена:

3002330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Dr. Nature 
ХЛОРЕЛА,

90 таблетки

Стара цена: 

2590
лв

100% Clorela 
vulgaris

Супер зелена 
формула!

45
дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

33
дни



2150
лв

ПРОМО цена:

3005020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

Стара цена: 

2690
лв

100% транс-ресвератрол - активната форма на 
съединението, получен от японска фалопия!  
Мощно и бързо действие – сигурен резултат!

Dr. Nature 
Ресвератрол, 

60 капсули

60
дни

Всяка капсула съдържа: 
100мг стандартизиран екстракт 

от корен на японска фалопия 
(Polygonum cuspidatumSieb), 

от който 50 % 
ресвератрол (50 мг).

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: 
•  Проблеми със сърдечно-съдовата система;
• Атеросклероза и нарушено кръвооросяване;
• Повишени нива на холестерола и 
триглицеридите;
• Високо кръвно налягане, нарушени нива на 
кръвната захар;
• Когнитивни разстройства;
• Нарушена зрителна функция;
• Болки в ставите;
• Интоксикация на организма;
•  Нарушен репродуктивен потенциал и при 
мъжете, и при жените;
• Понижен имунитет и често боледуване.

3005040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1615
лв

ПРОМО цена:

+

Повече информация за Омега 3 виж на стр. 7.

++
Стара цена: 

5280
лв

3170
лв

ПРОМО цена:

62077код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2110
лв

КОМПЛЕКТ 
Ресвератрол, 
60 капсули + 
Омега - 3, 
120 капсули  

2995
лв

ПРОМО цена:

3042340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
болезнени, уморени и натежали крака; 
разширени вени; хемороиди; проблеми 
с проточността на венозната кръв; отоци, 
спазми, болки, възпалени капиляри; при 
тежки физически натоварвания; наднормено 
тегло; продължително стоене на крак; липса на 
движение; носене на обувки с високи токчета, 
кръстосване на краката при седене. 

AktiVen 
120 капсули

Стара цена: 

4990
лв

Уникален състав като всяка таблетка 
съдържа: eлда  на  прах  - 250  mg,  екстракт  
от  див  кестен  -  100  mg,  витамин  C  -  80  mg,  
екстракт  от  червени  лозови  листа  -  50  mg,  
мед - 1 mg, манган - 1 mg.60

дни

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.

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

от тромбоза!

Стара цена: 

3490
лв

2445
лв

ПРОМО цена:

3003030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1045
лв

Dr. Nature 
Натокиназа 100,

45 капсули

45
дни
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4125
лв

ПРОМО цена:

3002930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1765
лв

Стара цена: 

5890
лв

Dr. Nature
 Кверцeтин 
60 капсули

Антиоксидант за 
здрави кръвоносни 
съдове и имунитет!

Всяка капсула съдържа: 500 mg кверцетин от Sophorae Japonica (японска акация).
Кверцетинът е един от най-мощните атниоксиданти с ясно изразено противо-
възпалително действие. Ползите му са доказани от десетки международни 
медицински изследвания:
• Защитава клетките от различни причинители на оксидативен стрес – действа 
като мощен антиоксидант;
• Защитава от вируси преди и по време на инфекции;
• Намалява възпалителните процеси в тъканите;
• Подкрепя сърцето и кръвоносните съдове;
• Подпомага функцията на белите дробове и бронхите;
• Блокира отделянето на хистамин и подпомага организма при алергични реакции;
• Предпазва от увреждане лигавиците на храносмилателния тракт особено при 
прием на нестероидни противовъзпалителни средства(НСПВС);
• Намалява стойностите на холесте-
рола и високото кръвно налягане;
• Забавя процесите на стареене.60

дни 3002950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2945
лв

ПРОМО цена:

 -40% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

3003050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1745
лв

ПРОМО цена:

ОРОСЯВАНЕ И 
ИМУНИТЕТ 
НА МАКС!



4530
лв

ПРОМО цена:

3050540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3020
лв

Аргинин, 
150 капсули150 капсули

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

Стара цена: 

7550
лв

В комбинация с фолиева киселина 
и витамини В6 и В12.
Sanct Bernhard препоръчва при: 

1320
лв

ПРОМО цена:

5014020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

330
лв

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
преумора, мускулна треска, болки в ставите, отекли и 
подути крака, разширени вени, напукани капиляри, 
травми, синини, крампи. 

Гел с екстракт от див конски кестен 
с розмарин и арника, 150 мл
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
преумора, мускулна треска, болки в ставите, отекли и 
подути крака, разширени вени, напукани капиляри, 
травми, синини, крампи. 

Гел с екстракт от див конски кестен 
с розмарин и арника, 150 мл

Стара цена: 

1650
лв

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.

955
лв

ПРОМО цена:

5120220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

240
лв

5120240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

715
лв

ПРОМО цена:

Конски гел-балсам 
с екстракт от 

алпийски билки, 
250 мл

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

Стара цена: 

1195
лв

Активни съставки: ментол, масло от листа на 
евкалипт, камфор, екстракт от лайка, екстракт 
от маточина, екстракт от бял равнец, екстракт 
от бял имел, екстракт от феникули (резене), 
екстракт от хмел, екстракт от валериана и урея.

 ТОП продукт

1720
лв

ПРОМО цена:

3008620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
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.

Подобрява зрителната острота и 
спомага при нарушения на зрението. 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 

Стара цена: 

2150
лв

Безспорно формула No1
 в грижата за очите!

Супер формула с Лутеин, 
Зеаксантин, Бета каротен, 

Хиалуронова киселина, Рутин, 
Витамин C, Витамин E, Витамин 

B2, Цинк, Мед, Селен, Гинко 
билоба, Ленено масло.

30
дни

3008640код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1290
лв

ПРОМО цена:

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. 

Ай кю макс, 
30 таблетки

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

1645
лв

ПРОМО цена:

3006030код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

705
лв

Стара цена: 

2350
лв

Съдържа: гинко билоба,  
магнезий, родиола, гроздови 

семки, фосфатидилсерин, 
диметиламиноетанол, мента, 

хуперзин А, вит. B6 и B12, селен.

30
дни

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

4795
лв

ПРОМО цена:

3052940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

натоварване на мозъчната дейност, ума, 
нервната система и паметта; нарушено 
оросяване на мозъка и крайниците; намалено 
внимание; психична умора; подобрява паметта 
и функционалността на мозъчната дейност. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

Мемори Капс, 
180 капсули

180
дни

Всяка капсула съдържа: екстракт от листа на гинко 
билоба (50:1) - 50 mg; ниацин - 16 mg; пантотенова 
киселина - 6 mg; цинк - 5 mg; витамин В6 - 1,4 mg; 
витамин В1 - 1,1 mg; фолиева киселина - 200 μg;         
йод - 150 μg; биотин - 50 μg; витамин В12 - 2,5 μg.

9

75
дни



 

Aгарикус блазей 
60 капсули 
x 555 mgx 555 mg

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

3031120код 1:

-20% за 1 брой

3031140код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*

СУПЕР
АНТИОКСИДАНТИ И 

ИМУНОПРОТЕКТОРИ!
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Гастро комплекс 
60 капсули 
х 555мг

Dr.Nature препоръчва при: 
проблеми на стомашно-чревния тракт, 
язви на стомаха и дванадесетопръстника; 
възпаления (стомах, панкреаса, тънките 
и дебелото черво); проблеми с чревната 
флора; проблеми с киселинността в 
стомаха -  рефлукс, гастрит; влошено 
храносмилане; болест на Крон, синдром на 
раздразненото черво; хемороиди.

Специална комбинация, която съдържа 
екстракти от Херициум, Копринус, 
Кориолус, Рейши, Шиитаке и Агарикус 
блазей.

3031520код 1:

-20% за 1 брой

3031540код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*

Dr.Nature препоръчва при: 
като съпътстваща терапия при раково 
болни; при отслабена имунна система; 
регулира хормоналния баланс; регулира 
мазнините и теглото; регулира нивото 
на кръвната захар; има положително 
действие при остеопороза; подобрява 
състоянието при хепатит и заболявания 
на черния дроб; също и сърдечно-
съдовата система. 

Майтаке плюс 
60 капсули  
x 555 mg

Dr.Nature препоръчва при:
като съпътстваща терапия при раково 
болни; при отслабена имунна система; 
регулира хормоналния баланс; регулира 
мазнините и теглото; регулира нивото 
на кръвната захар; има положително 
действие при остеопороза; подобрява 
състоянието при хепатит и заболявания 
на черния дроб; също и сърдечно-
съдовата система. 

x 555 mg
3030420код 1:

-20% за 1 брой

3030440код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*

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

Съдържание на полизахариди > 30%

В Сибир наричат гъбата Чага „Кралицата на билките“, „Гъба на 
безсмъртието“ и „Дар от боговете“. В Китай я възприемали като „Цар 
на растенията“/макар че гъбата не е растение/, а за японците тя била 
„Диамантът на гората“. Считало се, че с нея може да се излекува всичко. 
Според различни проучвания  консумацията на гъба Чага осигурява 
защита от оксидативно увреждане на ДНК на човешки лимфоцити.

Гъбата на безсмъртието! 

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

Съдържание на полизахариди > 30%

Чага (Chaga), 
60 капсули 
х 555мг

3031920код 1:

-20% за 1 брой

3031940код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*

 -20% 
при покупка на 1 брой 

от предложените 
витални гъби 3415

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

855
лв

Стара цена: 

4270
лв

Цена на 1 опаковка:

 -40% 
*при покупка на 

2 или повече броя 
еднакви или различни 

от предложените 
витални гъби

2560
лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1710
лв

ВИТАЛНИ ГЪБИ
за избрани продукти от серията

ТОП ОФЕРТА

Мегавитал 
комплекс 
60 капсули 
x 530 mgx 530 mg 7 гъби + антиоксиданти

Dr.Nature препоръчва при: срив в имунната 
система; съпътстваща терапия при болни 
от рак;  за подпомагане на организма при 
химио- и лъчетрапия;  като общоукрепващо 
средство; подобрява сърдечно-съдовата, 
храносмилателната, отделителната и кръво-
носната системи;  нормализира хормо-
налния баланс; за регулиране стойностите на 
кръвната захар, кръвното налягане и нивата 
на холестерола и триглицеридите. 

Всяка капсула съдържа: рейши - 50 mg; шиитаке 
- 50 mg; майтаке - 50mg; кордицепс - 50 mg; 
кориолус - 50 mg; агарикус - 50 mg; херициум - 50 
mg; витамин С - 50 mg; селен - 30μg; цинк - 6,8 mg. 

3030120код 1:
-20% за 1 брой

3030140код 1:

-40% за 2 или 
повече броя*



 

6450
лв

ПРОМО цена:

3043050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6450
лв

Коензим Q10 плюс 
150 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Спрете стареенето със 100% 
естествен коензим Q10!

Стара цена: 

12900
лв

150
дни

Формула 1 (без кофеин) е нов, ефективен начин за справяне с 
чувството на умора, ленивост, липса на енергия и апатия. Специалната 
безкофеинова формула: Стимулира ума и тялото. Ускорява метаболизма 
и производството на енергия. Дава тонус и жизненост на организма. 
Поддържа фокуса и вниманието през целия ден. Подобрява работата на 
мозъка. Подпомага адаптирането към стреса. Намалява физическата 
и умствена умора. Подобрява работата на мускулите. Подобрява 
постиженията при тренировки. Прием: 1-2 капсули дневно.

8 часа супер енергия за мозъка и 
тялото само с 1 капсула!  

Революционна здравословна 
комбинация за бодро начало на деня 
и максимален фокус! Супер решение 

за всеки,  който не употребява кофеин!

Dr. Nature  Формула 1 
БЕЗ КОФЕИН, 10 капсули

Всяка капсула съдържа: Zynamite®- 
200 мг, стандаритизан екстракт от корен 

на Червен корейски женшен – 100 мг, 
стандартизиран екстракт от корен на 

Родиола розеа – 100 мг,  кверцетин – 50 мг.

3220
лв

ПРОМО цена:

10300630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1380
лв

10300650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2300
лв

ПРОМО цена:

Cannabissimo - 
Гурме кафе с коноп                        
                                  250 г
Гурме кафе с коноп                        
                                  250 г

• Непознат по сила противовъзпалителен ефект;
• Облекчава състоянието при хронична болка;
• Помага при депресии, тревожност, безпокойство;
• Релаксира нервната система, възстановява съня;
• Контролира нивата на кръвната захар;
• Подпомага обмяната на липидите и намалява 
риска от проблеми на сърдечно-съдовата система;
• Потиска растежа на ракови клетки;
• Възстановява функциите на червата и дейността 
на храносмилателната система;
• Действа като мощен антиоксидант.

Основните ефекти на CBD:
Стара цена: 

4600
лв

Dr.Nature Ашваганда Форте: 
• Подпомага организма в адаптацията и преодоляването на стрес от различен характер;
• Подобрява функциите на мозъка, когнитивните способности, фокуса и концентрацията;
• Намалява нивата на кортизол и стрес;
• Дава тонус и енергия;
• Подобрява съня;
• Ефективен при нервно изтощение;
• За възстановяване след боледуване;
• При понижен имунитет;
• При тежки физически и психически натоварвания;

1855
лв

ПРОМО цена:

3002640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1235
лв

Dr. Nature АШВАГАНДА ФОРТЕ, 
60 капсули
Стара цена: 

3090
лв

За енергия, тонус и добра памет!

Всяка капсула съдържа 150 mg Sensoril® - патентован и висококонцентриран екстракт от листа и корени на Ашваганда (Withania  
somnifera) (10% витанолиди, 32% олигозахариди, 0,5% витаферин А), защитен от редица американски и международни патенти. 
Високата му ефективност е доказана от независими, рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани клинични проучвания.

• При липса на работоспособност;
• При хормонален дисбаланс;
• Забавя процесите на стареене.

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.60

дни

3005930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 975

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

415
лв

За 1 брой 
-30% 30059002код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1390
лв

За 2 броя 
-50%

ЕНЕРГИЧНИ, НО СПОКОЙНИ 
ЗА ПРАЗНУВАНЕ!

4795
лв

ПРОМО цена:

3045340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

Червена боровинка 
90 капсули

45
дни

975
лв

ПРОМО цена:

3072330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Билков сироп Боровинка, 200 мл 

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

Vitar препоръчва при: 

Стара цена: 

1390
лв

4375
лв

ПРОМО цена:

3052140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2915
лв

хора, които задържат повече вода и течности в 
резултат на нарушено хранене, травми или нарушена 
функция на бъбреците; при риск или наличие на 
камъни в бъбреците; при риск от подагра.

Коприва плюс, 300 таблетки
Sanct Bernhard препоръчва при: 

Съдържа специални екстракти от коприва, бяла 
бреза, полски хвощ, витамин С.

Стара цена: 

7290
лв

50
дни 11



1555
лв

ПРОМО цена:

3010440 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:
нарушения от общ характер в здравословното 
състояние при деца над 2 г; 
отслабен имунитет;
грип, простудни заболявания;
бронхити, бронхопневмонии, ангина, кашлици;
безапетитие;
нарушена концентрация;
напрежение, стрес;
тежки умствени натоварвания. 

Стара цена: 

2590
лв

ЦБ За детето 
250 мл 945

лв

ПРОМО цена:

3072430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

Билков сироп против кашлица за 
деца, 200 мл

кашлица;
простуда;
възпалени лигавици;
респираторни заболявания.

Vitar препоръчва при: 

Стара цена: 

1350
лв

Съдържа: живовляк, мащерка, витамин С.

5275
лв

ПРОМО цена:

3050750 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5275
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
хормонален дисбаланс при жени; 
предменструален синдром; менопауза; 
топли вълни; подобряване функцията на 
женските полови хормони; остеопороза. 

Изофлавони от 
червена детелина 
90 капсули

Стара цена: 

10550
лв

Съдържа: екстракт 
от червена детелина, 
цинк, селен, биотин, 

пантотенова киселина.

Изофлавоните, чийто източник е червената де-
телина спомагат за заздравяването на костната 
тъкан, ограничават отлива на калций, облекчават 
топлите вълни, безсънието и нощното изпотяване, 
предпазват гърдите, матката и костите. 
Комбинацията с микроелементи и витамини 
добавя синергично действие за цялостно 
укрепване на женския организъм, нормализиране 
на обменните процеси.

90
дни

12

800
лв

ПРОМО цена:

3070930код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
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: 

1150
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.

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За мъжа 
250 мл 

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

250 мл 1555
лв

ПРОМО цена:

3010340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

2590
лв

Съдържа: пчелен мед, екстракти от Златен 
корен, Гинко-билоба, Коприва, Див кестен, 
Прополис, Полен, Ветрогон, Смрадлика.

Всяка капсула съдържа: екстракт от витекс агнус кастус - 300 мг, 
екстракт от анджелика - 150 мг, витамин В6 - 10 мг. 

Перфектна формула за 
добро женско здраве!

Dr Nature Витекс, 
60 капсули

60
дни

При хормонален дисбаланс и неразположения преди и по време на 
месечния цикъл! 

 Dr. Nature препоръчва при: 
• Болезнена или нередовна менструация;
• Коремни или тазови спазми и болки;
• Умерена до тежка форма на 
предменструален синдром;
• Хормонален дисбаланс;
• Симптоми на менопауза;
• Промени в настроението, нервност, 
раздразнителност;
• Горещи вълни;
• Маточни фибрози;
• Акне;
• Нарушения в репродуктивната система 
при жените.

Стара цена: 

2450
лв

1715
лв

ПРОМО цена:

3004630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

735
лв

Иновативната формула на Dr. Nature Витекс с екстракти от плод витекс 
агнус кастус и корени на анджелика, и витамин B6 оказва мощна 
подкрепа на женското здраве и контролира хормоналното равновесие 
по естествен път, включително и по време на менопауза.

ЗДРАВИ 
И СПОКОЙНИ 

ЗА КОЛЕДА!

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



4990
лв

ПРОМО цена:

3049042код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3600
лв

обща нервност, стрес, безпокойство; неврози, 
нервно сърцебиене; нервна и психическа 
преумора; страх, тревожност, потиснатост; 
усилена умствена и физическа дейност; за 
по-лесно заспиване и поддържане на съня; 
климактерични оплаквания; подобрява 
работата на сърцето, нормализира сърдечния 
ритъм.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

8590
лв

Валериана и маточина 
240 капсули 

60
дни

1555
лв

ПРОМО цена:

3011040 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

ЦБ За съня, 
250 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:
нарушен и неспокоен сън;
превъзбуденост;
кошмарни сънища;
трудно заспиване;
неврози, напрегнатост, 
свръхнапрежение.

250 мл250 мл

Стара цена: 

2590
лв

1795
лв

ПРОМО цена:

3061540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Неврокеър (Nervocare)
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2990
лв

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.

1295
лв

ПРОМО цена:

3003130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
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.
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.

Спокойствие и баланс от природата!
Dr. Nature Пасифлора 

60 капсули

 ТОП продукт

Стара цена: 

1850
лв

Всяка капсула съдържа стандартизиран екстракт т цвят на пасифлора -       
200 mg (5% флавони).

60
дни

1555
лв

ПРОМО цена:

3011240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За нервната 
система, 250 млсистема, 250 мл

неврози, стресови състояния; 
депресии; сърдечна невроза, нервно 
напрежение, преумора; безсъние, 
раздразнителност; мигрена; възбуда, 
полова свръхвъзбуда; дисменория; 
менопауза; нервен стомах; проблеми 
с храносмилателната система; 
хипертонии.

Стара цена: 

2590
лв

1015
лв

ПРОМО цена:

3072530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв

Vitar препоръчва при: 

Билков сироп 
Спокоен сън, 200 мл

нарушен сън;
стрес;
трудно заспиване;
напрегнатост;
неврози.
Съдържа: екстракти от мента, мащерка, 
жълт кантарион, валериана, витамин С.

Стара цена: 

1450
лв
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2970
лв

ПРОМО цена:

3045540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1980
лв

Артишок и Папая  
160 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при: 
подкрепа на храносмилателната функция; 
подпомага усвояването на храни, богати на 
белтъци - месо, яйца, млечни продукти, ядки 
и др.; нездравословно хранене; тежест и 
болка при храносмилане; проблеми с черния 
дроб и жлъчката. 

Стара цена: 

4950
лв

За да изпитате отново радостта от храната!

Всяка таблетка съдържа: 
200 mg концентрат от артишок (5 mg цинарин), 
200 mg екстракт от папая (20 mg папаин).

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!

100
дни

1555
лв

ПРОМО цена:

3010840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За храносмилател-
ната система, 250 мл

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

ната система, 250 мл

Стара цена: 

2590
лв
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Dr.Nature препоръчва за подпомагане  при:
• Прием на антибиотици;
• Понижен имунитет и често боледуване;
• Нарушена чревна микрофлора;
• Храносмилателни проблеми, подуване и газове;
• Недобро усвояване на хранителни вещества, 
включително лактозна нетолерантност;
• Гъбични и бактериални инфекции;
• Болки в корема, запек и диария;
• Възпалителни заболявания на червата;
• Стрес и забавен метаболизъм; 
• Лоши хранителни навици; 
• Само 1 капсула от продукта съдържа повече  
живи бактерии, в сравнение с цяла опаковка от 
обикновените пробиотици!

1325
лв

ПРОМО цена:

3009530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Всяка капсула съдържа: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum 

Д-р Нейчър Пробиотик 
Максимус, 10 капсули Научно разработен синбиотик с изключително широк спектър 

на полезно действие. Синергизмът на всички 7 биосъвместими 
бактериални щама обуславя едновременното повлияване на 
имунитета, възстановяване баланса на чревната микрофлора след 
прием на антибиотици, детоксикация и подпомагане при редица 
други храносмилателни проблеми.  

Ново поколение пробиотик + пребиотик! Максимално съдържание 
на 210 милиарда полезни бактерии в капсула!  7 биосъвместими 

пробиотични щама за добра чревна флора!

Стара цена: 

1890
лв

 ТОП продукт

3009550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

945
лв

ПРОМО цена:

- общ пробиотичен микс от не по малко от 210 
милиарда CFU във всяка капсула; късоверижен 
инулин (пребиотик) - 100 mg.

Начин на употреба: За възрастни и деца се препоръчва прием 
от 1 капсула дневно, преди или след хранене. При антибиотична 
терапия, приемайте пробиотика 2 часа след прием на антибиотика.

1050
лв

ПРОМО цена:

3071440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
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: 

1750
лв

БАЛАНСИРАНА 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА 

СИСТЕМА!



1995
лв

ПРОМО цена:

3061641код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1395
лв

Куркума 
(Curcumin),
40 капсули

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

Стара цена: 

3390
лв

Всяка капсула съдържа 500 mg екстракт от куркума.

1395
лв

ПРОМО цена:

3011830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

3011850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

ПАРАЗИТОЦИД 
100 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
детоксикация на организма; елиминиране 
вредните ефекти от наличието на паразити 
в организма; като съпътстващо въздействие 
при болни от рак; понижен имунитет и тежки 
заболявания; възстановяване дейността на 
храносмилателната система; за подобряване 
ефекта от употреба на VOLCANO Zapper. 

За живот 
без 

паразити!!!
Стара цена: 

1990
лв

Съдържа екстракти от морски пелин, орех, 
карамфил, котешка стъпка, магарешки 
бодил.

5190
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3460
лв

храносмилателни проблеми; проблеми с 
черния дроб и жлъчката; проблеми с пе-
ристалтиката и нарушена стомашна функция; 
гастрити, колити; детоксикация на организма; 
артрити, остеоартрити и други възпалителни 
заболявания.

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8650
лв

Всяка капсула съдържа: екстракт от 
куркума (95% куркуминоиди), холин, екстракт 
от черен пипер.

Куркума
60 капсули

30
дни

Ливърклиър 
(Livclear), 
40 капсули

проблеми и заболявания на черния дроб; 
повишен холестерол и триглицериди; 
злоупотреба с алкохол и лекарства; 
възпалителни заболявания; хроничен запек; 
повишена киселинност; кожни проблеми. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 

№1 продукт за черния дроб в Аюрведа

1675
лв

ПРОМО цена:

3060840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Стара цена: 

2790
лв

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,
90 капсули90 капсули

Стара цена: 

7690
лв

90
дни

Бял Трън  - един от най-ефективните хепатопротектори. 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; стимулира синтеза на 
белтъци и регенеративните процеси, което подпомага възстановяването на 
повредените чернодробни клетки и предпазва здравите. 

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: 
•  Проблеми с черния дроб и нарушена чернодробна 
функция.
• Чернодробна интоксикация от различен произход, 
включително повишен прием на алкохол.
• Проблеми с жлъчката, жлъчен застой и камъни в 
жлъчката. 
• Стомашни проблеми като: гастрит, запек, подуване, 
болки, киселини, раздразнена лигавица на червата и 
стомаха.

Dr. Nature Артишок, 
60 капсули

Перфектна грижа за черния дроб, жлъчката и доброто 
храносмилане! 100% натурален екстракт! 

60
дни

1500
лв

ПРОМО цена:

3201130 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.
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920
лв

ПРОМО цена:

3050220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

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

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

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

Стара цена: 

1150
лв

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: 

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

60
дни



ЗДРАВИ КОСТИ 
И ЕЛАСТИЧНИ 

СТАВИ 
ЗА ЗИМНИ 

ЗАБАВЛЕНИЯ!

1995
лв

ПРОМО цена:

3071120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

3071140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

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

Специална формула с 3 типа когален, 
босвелия и витамин С - спира болката и 
износването на ставите!

Колаген форте +
60 капсули

Стара цена: 

2495
лв

60
дни

Колагенът е основният строителен материал 
на всички съединителни тъкани. 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 всички клетки.

6295
лв

ПРОМО цена:

3042830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2695
лв

Колаген Голд екстра, 525 г
проблеми и болки в костите ставите и 
сухожилията; остеопороза; кожни алергии; 
за здрави нокти и коса; за блестяща кожа 
и забавяне на процесите на стареене; за 
еластичност на кръвоносните съдове; за здрави 
очи; при парадонтоза, дерматози, кожни 
алергии.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

8990
лв

52
дни 3042850код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

4495
лв

ПРОМО цена:

4795
лв

ПРОМО цена:

3081940код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

артрози; остеопороза; артрити; дископатия; 
спондилози; ишиас; болки; остри и хронични 
болки в ставите; скованост и възпаление 
на колената и пръстите; навяхвания; 
изкълчвания; фрактури; ошипяване.
Съдържа:  глюкозамин сулфат, хондроитин 
сулфат, метилсулфонилметан, колаген, 
хиалуронова киселина, ликопен, витамин С, 
витамин D3.

Dr.Nature препоръчва при:

Джойнт Протект 
946 мл

Течна формула с богат състав за максимален ефект!
Стара цена: 

7990
лв

31
дни

2935
лв

ПРОМО цена:

3000430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1255
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: 

4190
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:

2095
лв

ПРОМО цена:45
дни

1360
лв

ПРОМО цена:

30706220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

Vitar препоръчва при: проблеми с кости 
и зъби; тънки кости; счупвания; травми; 
тежки физически натоварвания; при нужда 
от прием на съответните минерали.

Калций + Магнезий + Цинк + Вит. D3 
+ Вит. К1 - 30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

1700
лв

Всяка таблетка съдържа: 
калций - 200 mg; магнезий - 75 mg; 
цинк - 3,75 mg; витамин D3 - 5 μg;  
витамин К1 - 45  μg.

60
дни 30706240код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1020
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

3355
лв

ПРОМО цена:

3047140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2235
лв

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: 

Супер калций от 
червени коралови 
водорасли, 
120 капсули 

60
дни

16

180
дни



945
лв

ПРОМО цена:

5120830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

405
лв

Крем-балсам 
с дяволски нокът
250 мл

Намалява болката и отока при възпалени 
стави, улеснява тяхната подвижност. 
Подходящ е за продължителна употреба, 
особено при хронични оплаквания като 
артрит, ревматизъм и др. Глицеринът има 
хидратиращо и омекотяващо действие.

Стара цена: 

1350
лв

17

1170
лв

ПРОМО цена:

5120640код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Крем с мас от 
мурмел и алпийски 
клек, 250 мл 

Старинна рецепта с успокояващо и 
подобряващо кръвообращението действие. 

Стара цена: 

1950
лв

Помага при: ревматизъм, артрит, артроза, 
болки в коленете, кръста и гърба. Съдържа 
мас от мурмел, алпийски клек, камфор, 
ментол и глицерин. Помага на тялото да се 
възстанови бързо и подхранва кожата.

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 
противовъзпалителен и антисептичен ефект. 

Стара цена: 

3490
лв

Крем-балсам 
с глюкозамин 
250 мл

Активни съставки: глюкозамин фосфат, 
глицерин, екстракт от евкалипт, масло от 
сибирска ела, камфор. Без парабени. 

1050
лв

ПРОМО цена:

5135440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

700
лв

Флуид с алпийски клек - 250 мл
Ефективен е при мускулни и ставни болки, 
схващания и контузии, с грижа за кожата. 
Подходящ е и при натоварвания от спортен и 
битов характер, при възпаления и разтягания 
на стави и мускули, при навяхвания и 
контузии.

Стара цена: 

1750
лв

900
лв

ПРОМО цена:

5133130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Oсигурява приятна и успокояваща топлина 
при болки в гърба, мускулите, кръста и при 
уморени крака. Навлиза дълбоко и загрява 
умерено мускулите и ставите. Успокоява 
болката и напрежението, подобрява 
подвижността на ставите и стимулира 
периферното кръвообращение. След нанасяне 
ръцете да се измият. 

Стара цена: 

1290
лв

Загряващ крем-
балсам, 250 мл

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!

2990
лв

ПРОМО цена:

3001530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1280
лвDr. Nature 

Зеленоуста мида, 
90 капсули

Стара цена: 

4270
лв

3001550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2135
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

45
дни

1665
лв

ПРОМО цена:

51205230 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

Крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалител-
ното си и болкоуспокояващото си действие. 

Стара цена: 

2380
лв Кремът се използва при мускулни и ревма-

тични болки, артрит, скованост на ставите, 
шипове, схващания, при мускулни спазми след 
обездвижване. Намалява болката и отока след 
спортни травми, изкълчване, натъртване, 
навяхване, разтягане на сухожилия или 
мускули и др. 
Уреята и глицеринът овлажняват и омеко-
тяват кожата. 

51205002 код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1190
лв

ПРОМО цена:



 

Иновативните капсули са първият продукт за отслабване, 
който спомага за постигане на пълен метаболитен баланс. 
Doctor Nature Нофатин Метаболик е подходящ за хора със симптоми 
на метаболитен синдром, сред които натрупване на излишни 
килограми и затлъстяване, нерегулирани стойности на 
холестерола и кръвното налягане, инсулинова резистентност, 
хормонален дисбаланс и други. Ето какви са ползите от приема на 
Doctor Nature Нофатин Метаболик:
• Редуцира излишните килограми и телесни мазнини
• Подпомага за нормалния профил на холестерола и тригицеридите
• Допринася за нормалните стойности на кръвното налягане
• Благоприятства нормални стойности на глюкоза в кръвта
• Допринася за нормална функция на кръвоносните съдове
• Намалява апетита и желанието за сладки храни
• Благоприятства чревната микрофлора.

2990
лв

ПРОМО цена:

3004330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1280
лв

Начин на употреба: 
Препоръчва се 2 пъти дневно 
по 1 капсула (сутрин и вечер, 

20-30 минути преди хранене).

Новият суперефективен продукт за отслабване при 
метаболитен синдром и свръх тегло!  

Съдържа клинично изпитаните и патентовани 
съставки Metabolaid® и CSAT® - носители на престижни 

международни награди в областта на ингредиентите за 
отслабване!

Стара цена: 

4270
лв

Всяка дневна доза от 2 капсули съдържа: 
Metabolaid® - 500 mg; CSAT® - 300 mg; Цинк - 10 mg;  Ниацин - 10 mg NE; 
Хром - 100 µg; Селен - 50 µg; Витамин D3 - 5 µg.

+ специална 30 дневна 
програма за оформяне 

на корема, ханша, 
талията и бедрата

Dr. Nature Нофатин
Метаболик, 30 капсули

3004350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2135
лв

ПРОМО цена:

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. 

100
дни

1795
лв

ПРОМО цена:

3061240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Обезит (Obesit) 
40 капсули

наднормено тегло; затлъстяване; забавен 
метаболизъм; повишен холестерол.

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2990
лв

Стимулира естествения процес на отслабване 
и изгаряне на излишните мазнини. Активира 
метаболизма, потиска апетита, чувството за 
глад и желанието за консумиране на сладки 
храни. 

Състав (за една максимална дневна доза - 125 гр.): оптимално съотношение на въгрехидрати, 
протеини и мазнини (40-30-30) 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. 
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 
ягода2 Стара цена: 

7990
лв

18 1

5130
лв

ПРОМО цена:

3043840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3420
лв

възстановяване по време и след тежко 
заболяване; нужда от прием на аминокиселини; 
при тежки физически натоварвания; липса 
на енергия и жизненост; загуба на мускулна 
маса; изтощение; нездравословно хранене; 
особено подходящ за подрастващи, активни 
спортисти и възрастни хора. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

8550
лв

Аминокомплекс 
200 капсули

33
дни



 

Dr.Nature 
Диасан МАКС, 
60 капсули60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
диабет II тип; диабетна полиневропатия; 
преддиабетно състоние; предразположеност 
към развитие на диабет; повишени 
нива на холестерола и триглицеридите; 
нарушен въглехидратен метаболизъм; 
нездравословно хранене.
Съдържа: цейлонска канела, гимнема, 
горчив пъпеш, хром, цинк. 

1195
лв

ПРОМО цена:

3007540 код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

Стара цена: 

1990
лв

Контрол на нивата на кръвната захар и липидите!

Стара цена: 

3650
лв

CLA + 
Зелен чай + 
L-карнитин, 
90 капсули

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

2190
лв

ПРОМО цена:

3001040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1460
лв

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 процесите на 
отслабване; за оформяне на стройна и стегната 
фигура.

Мощна комбинация 
с тройно действие за максимален ефект!

90
дни

3590
лв

ПРОМО цена:

3058110код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Оризов протеин на прах  
натурален, 700 гнатурален, 700 г

Напълно съобразен с хранителния 
режим 40:30:30.
      • 100% веган;
      • 79% протеин;
      • обогатен с BCAA (аминокиселини 
с разклонена верига);
      • натурален вкус.

Стара цена: 

3990
лв

1 протеинов блок 
(7 г протеин)  
= 9 г от продукта

В основата на този крем влизат: етерично-
маслени съставки от три растения от рода 
на чаеното дърво. Етеричните масла на тези 
растения лесно проникват през кожата, 
стимулират циркулацията на лимфата и 
кръвта, активират метаболизма, подпомагат 
за изхвърляне на отделените от клетките 
токсини.

Антицелулитен 
крем, 250 млкрем, 250 мл 1650

лв

ПРОМО цена:

5131540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1100
лв

Стара цена: 

2750
лв

399
лв

ПРОМО цена:

305_ _10код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

046
лв

Балансиран бар 
Promeal, 40-30-30, 50 г

Супер вкусен бар с различен вкус.
    • 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.

мента

93 лешник

87

Стара цена: 

445
лв

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

85 черен шоколад

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

ВЪВ
ФОРМА ЗА 

ПРАЗНИЦИТЕ!

550
лв

ПРОМО цена:

3020120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
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 0,5 кг

Стара цена: 

690
лв

19

60
дни



  

2995
лв

ПРОМО цена:

3044840код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

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

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

Стара цена: 

4990
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Бирена мая + Витамини, 500 таблетки

55
дни

7445
лв

ПРОМО цена:

3052750код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7445
лв

Хиалуронова 
киселина 

120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: забавяне 
процесите на стареене на ставите и кожата; 
суха и дехидратирана кожа; видимо подобрява 
еластичността на кожата; проблеми с 
роговицата и епителни нарушения при сухи 
очи; възстановяване при артрози, артрити, 
скованост и болки в ставите; подобряване на 
хидратирането на ставите и изграждането на 
хрущяла. 
Всяка капсула съдържа:  хиалуронова 
киселина - 400 mg, витамин С - 80 mg.
Хиалуронова киселина - присъства във 
всички тъкани, като най-висока концентрация 
е в кожата и хрущялите. Приемът и подобрява 
хидратацията, еластичността и тургура на 
кожата, видимо намаляват бръчките - кожата 
придобива стегнат и свеж вид. В комбинация 
с витамин С се стимулира синтеза на колаген 
и забавя процесите на стареене. Има огромна 
хигроскопичност - задържа вода 1000 пъти 
повече от собственото си тегло, дефицитът и води 
до повишаване на триенето и износването на 
ставните повърхност. Подобрява хидратацията 
на очите и поддържането структурата на очната 
ябълка.

 ТОП продукт

Стара цена: 

14890
лв

120
дни

Гел със секрет от охлюв, 125 мл 1190
лв

ПРОМО цена:

5133720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

5133740код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

895
лв

ПРОМО цена:Активни съставки: секрет от охлюв (helix aspersa muller), 
глюкозаминогликани, глицерин, алантоин, хидролизиран 
колаген. Без парабени.  

Стара цена: 

1490
лв

Секретът от охлюви притежава силни антиоксидантни и антибактериални свойства. Той регенерира кожата, създава 
защитен слой върху нея, като не пропуска влагата от нея да се изпари, но в същото време пропуска въздух, за да може тя 
да диша. Подпомага пълното обновяване на кожата, притежава също мощно регенериращо действие и изглажда бръчките. 
Този ефект се дължи и на съдържанието на алантоин, гликоева киселина, колаген и еластин. Има добър ефект при лечение на 
брадавици, изгорени участъци от кожата, старчески петна, справя се със стриите, белезите и акнето. 

20

2095
лв

ПРОМО цена:

5013530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

5013550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво, 
250 мл 

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

250 мл 

Стара цена: 

2990
лв

Има силно антибактериално действие върху три групи 
микроорганизми – бактерии, гъбички и вируси. Маслото 
от чаено дърво има антибактериално, антисептично, 
антивирусно и противогъбично действие. 

Притежава също  противовъзпалително, регенериращо, подхран-
ващо и хидратиращо действие. Превантивно може да се използва 
за предпазване от кожни проблеми, при излизане сред природата 
-  срещу ухапвания от насекоми и възпаление от досег с растения.

Всяка капсула съдържа:  500 мг  Л-Лизин(L-lysine). 

 Приемът на Л-Лизин: 
• Заздравява костите, подпомага в борбата с остеопорозата.
• Подпомага борбата с херпеси – намалява рецидива, честотата и 
тежестта на заболяването.
• Подкрепя имунитета - осигурява производство на антитела.
• Стимулира производството на колаген и подобрява здравето на кожа-
та, косата, ноктите, съединителната тъкан и кръвоносните съдове.
• Участва в синтеза на ензими и хормони.
• Подобрява настроението и намалява нивата на стрес. Помага при 

За добър имунитет и здрави кости, кожа, коса и нокти!Dr. Nature Л-Лизин, 
90 капсули Л – Лизин със 100% изомерна чистота и максимална бионаличност!

Л – Лизин е изключително важна аминокиселина, която не може 
да се синтезира в организма, а същевременно играе ключова роля 
в редица метаболитни процеси. Подпомага имунитета, участва в 
синтеза на колаген, подпомага усвояването на калций, цинк, желязо.

нервност и депресия.
• Ускорява заздравяването на рани.
• Подобрява храносмилането. 
• Подобрява качествата на кръвта чрез осигуряване на 
транспорта на кислород и хранителни вещества.
• Стимулира работата на сърдечния мускул.
• Подобрява азотния метаболизъм.
• Стимулира функцията на жлъчката.
• Осигурява усвояването на други аминокиселини.

1500
лв

ПРОМО цена:

3009830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.90

дни



  

НАЙ-ДОБРИЯТ ПОДАРЪК 
ЗА КОЖАТА, 

КОСАТА И НОКТИТЕ!

Обогатен с екстракт от алое вера за дълбоко 
хидратиране и успокояване на раздраз-
ненията при суха и чувствителна кожа. 

Обогатен с екстракт от зелен чайс проти-
вовъзпалителни свойства. Подходящ и за кожа, 
склонна към появата на акне. Танинът в зеления 
чай помага на порите да се свиват. 

С екстракт от градински чай - успокоява 
раздразненията. Има противовъзпалителен 
и антибактериален ефект, като ускорява 
регенерацията на кожата. 

С екстракт от градински чай - успокоява С екстракт от градински чай - успокоява 

С алое за суха и 
чувствителна кожа

Със зелен чай за 
комбинирана и мазна кожа

С градински чай  за кожа, 
склонна към възпаления 

Деликатни гелове за 
почистване на лице 270 мл 

1 2 3

695
лв

ПРОМО цена:

8620_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Стара цена: 

990
лв

Крем за ръце 
с макадамия, 250 мл 1255

лв

ПРОМО цена:

5135130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

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

Стара цена: 

1790
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

5131730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
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: 

2150
лв

За лице и тяло.
Крем с маслиново 
масло 250 мл 875

лв

ПРОМО цена:

5110730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

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

Стара цена: 

1250
лв

Нежна грижа за Вашата кожа с 
хилядолетна история!

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

1795
лв

ПРОМО цена:

5111340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Крем с екстракт 
от хайвер, 250 мл

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

Стара цена: 

2990
лв

Билкови кремове за ръце и нокти - 100 мл

Кремовете за ръце и нокти с билки на Green Pharmacy се 
абсорбират добре от кожата и ноктите, попиват бързо и 
действат ефективно, възстановяват мекотата и гладкостта на 
кожата, без да създават усещане за омазняване. 
Всички кремове съдържат: глицерин, бял пчелен восък, 
ланолин, хамамелис, пантенол, тиамин (вит.В1), арника, 
биотин, хидролизиран кератин, алантоин. 

С жълтениче - 
за хидратиране 
и успокояване на 
раздразнения

С алое - 
за хидратиране 
и омекотяване

1 2 3

С маслина - 
за защита и 
подхранване 470

лв

ПРОМО цена:

8651_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Стара цена: 

590
лв

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

Омекотява, овлажнява, подхранва и регенерира 
кожата, като същевременно действа като естествен 

1110
лв

ПРОМО цена:

8633140код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

740
лв

Омекотява, овлажнява, подхранва и регенерира 
кожата, като същевременно действа като естествен 

Стара цена: 

1850
лв

21

Балсам за стъпала, 
250 мл

Освежава и възстановява уморените стъпала, 
благодарение на билките. Същевременно 
омекотява кожата. Най-добър ефект се постига 
при масаж на стъпалата един или два пъти 
дневно.  

835
лв

ПРОМО цена:

5130230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Стара цена: 

1190
лв

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

UV филтър. Екстрактът от зърна на зелено кафе е богат на фитостероли и 
линолова киселина, прави кожата по-стегната, хидратирана и еластична, като 
се бори със свободните радикали и запазва младостта на кожата.  

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



DL Крем-концентрат 
против бръчки 60+ 
ден/нощ, 50 мл 2975

лв

ПРОМО цена:

9192630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

1745
лв

ПРОМО цена:

9192230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

DL Крем против бръчки за кожата около 
очите, 15 мл

DL Крем против 
бръчки 50+ 
ден/нощ, 50 мл 2975

лв

ПРОМО цена:

9192530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

22

Кремът цялостно се грижи за деликатната кожа около 
очите, като осигурява максимална хидратация и блясък 
на очите през целия ден, както и дълбоко регенериране 
и подхранване през нощта.  Съдържа още масла от 
авокадо, марула и кокос, както и хиалуронова киселина.

Нова козметична линия против бръчки за зряла кожа 40+, 
50+ и 60+. Съдържа липиди, сквалан и диамантен прах. Скваланът 
е рафинирано овлажняващо масло със структура на молекулата, 
близка до тази на липидите в човешката кожа.
Серията е с  дълбоко подхранващ и регенериращ ефект. 
Създадена е да защити деликатната, суха, чувствителна, зряла 
кожа, която изисква специални грижи. Богатите на Омега 3, 6 и 
9 маслени формули съчетават ценни, щадящи кожата липиди, 
подпомагащи възстановяването на кожната повърхност – кожата 
се изглажда и подмладява. Скваланът осигурява оптимална 
хидратация, а диамантеният прах има озаряващ лифтинг ефект 
- подобрява външния вид, придава на кожата сияен и младежки 
блясък. 
Грижата за кожата с липидни продукти подобрява вида, 
качеството и състоянието на епидермиса. Осигурява дълбока 
регенерация и подхранване на кожата, интензивна хидратация, 
подобрява еластичността и гладкостта й, намалява видимостта на 
бръчките. Козметиката съдържа до 98% съставки от естествен 
произход. Ефективността й е потвърдена от IN VIVO тестови 
проучвания.

DL Маска против бръчки, 8 г - 2 броя
Бързо и ефективно подобрява качеството на 
деликатната и чувствителна зряла кожа, която 
изисква специални грижи. Кадифената, кремообразна 
формула съчетава ценни, щадящи кожата липиди, 
подпомагащи възстановяването. Съдържа още 
масла от авокадо и ориз, както и Витамини В, С, Е и 
хиалуронова киселина. 

3115
лв

ПРОМО цена:

9192330код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1335
лв

Стара цена: 

4450
лв

DL Серум против бръчки,  30 мл
2-фазният серум, съдържащ липиден комплекс 
масла от: жожоба, авокадо, ориз, пшеничен зародиш 
и моркови, интензивно овлажнява и регенерира, 
подобрява стегнатостта на кожата и я ревитализира, 
като предотвратява изсушаването. Успокоява сухата и 
чувствителна зряла кожа. 
Нанася се всяка сутрин и вечер върху почистена кожа на 
лицето, шията и деколтето. Може да се използва преди 
нанасянето на крем или като основа за грим.

DL Kрем против 
бръчки 40+ 
ден/нощ, 50 мл 2975

лв

ПРОМО цена:

9192430код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1275
лв

Стара цена: 

4250
лв

Kремът се грижи комплексно за зрялата кожа, 
като осигурява оптимална хидратация и красив 
вид на кожата през целия ден, както и дълбока 
регенерация и подхранване през нощта. 
Укрепва естествената водно-липидна бариера 
на кожата, благодарение на което ефективно 
подобрява нейното качество и състояние, 
минимизирайки негативните ефекти от 
стареенето.  Съдържа още масла от авокадо, 
кокос, лозови листа, коноп и Витамин Е. 

Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето.

DIAMOND LIPIDS

DL Мицеларна вода, 425 мл
1995

лв

ПРОМО цена:

9192050код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Стара цена: 

3990
лв

2-фазната мицеларна вода е подходяща за премахване 
на грима и почистване на зряла кожа. Освежава 
епидермиса, хидратира оптимално, успокоява 
раздразненията и перфектно подготвя кожата за крем 
или серум. Съдържа още масла от памук и маслина.
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.

590
лв

ПРОМО цена:

91921240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

980
лв

АНТИ-ЕЙДЖ 
ТЕРАПИЯ 

ЗА ЗРЯЛА КОЖА!

Нанася се върху почистена кожа на лицето, шията и 
деколтето, като се избягва зоната около очите. Оставя 
се 20 минути да се абсорбира. Почиства се с тампон. 

Нанася се всяка сутрин и вечер върху почистена кожа 
около очите. 

Стара цена: 

4250
лв

Kремът се грижи комплексно за зрялата кожа, 
като осигурява оптимална хидратация и красив 
вид на кожата през целия ден, както и дълбока 
регенерация и подхранване през нощта. 
Укрепва естествената водно-липидна бариера 
на кожата, благодарение на което ефективно 
подобрява нейното качество и състояние, 
минимизирайки негативните ефекти от 
стареенето.  Съдържа още масла от сладък 
бадем, маслина, бабасу, шеа и маслина. 

Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето. Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа на лицето, шията и деколтето.

Стара цена: 

4250
лв

Kремът се грижи комплексно за зрялата кожа, 
като осигурява оптимална хидратация и красив 
вид на кожата през целия ден, както и дълбока 
регенерация и подхранване през нощта. 
Укрепва естествената водно-липидна бариера 
на кожата, благодарение на което ефективно 
подобрява нейното качество и състояние, 
минимизирайки негативните ефекти от 
стареенето.  Съдържа още масла от сладък 
бадем, ориз, шеа, и маслина, хиалуронова и 
полиглутаминова киселини. 

НОВО

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.



 

50+ КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем 

КОМПЛЕКТ серум и крем 

 -40% 
за комплекта

Стара цена: 

8700
лв

5220
лв

ПРОМО цена:

919252код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3480
лв

крем за очи и крем 

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

11190
лв

5595
лв

ПРОМО цена:

919253код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5595
лв

60+

 -40% 
за комплекта

Стара цена: 

8700
лв

КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем 

КОМПЛЕКТ серум и крем 

5220
лв

ПРОМО цена:

919262код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3480
лв

крем за очи и крем 

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

11190
лв

5595
лв

ПРОМО цена:

919263код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5595
лв

АТРАКТИВНИ 
комбинации

за различни възрасти

CG Подхранваща 
и изсветляваща 
маска за лице 
с червен рубин, 
8 г - 2 броя

Маската е с регенериращи, антиоксидантни и 
подхранващи свойства. Съдържа рубин и екстракт 
от амарант. Нанесете маската равномерно върху 
чиста и суха кожа, изплакнете обилно след 15 
минути.

590
лв

ПРОМО цена:

91736240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

980
лв

23

CG Освежаваща и 
детоксикираща 
маска за лице с 
цитрин и с блестящ 
ефект, 8 г - 2 броя

Маската е с детоксикиращ ефект, овлажнява 
кожата, оставяйки я гладка на допир и сияйна. 
Съдържа цитрин и портокалова вода. Нанесете 
маската равномерно върху чиста и суха кожа, 
изплакнете обилно след 15 минути.

590
лв

ПРОМО цена:

91734240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

980
лв

590
лв

ПРОМО цена:

91731240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Стара цена: 

980
лв

CG 2 в 1 маска за 
лице и основа за 
грим с розов кварц, 
8 г - 2 броя

Маската съчетава две функции: 1) маска, 
която перфектно подхранва и изглажда кожата, 
придавайки сияен външен вид; 2) основа за грим 
- прави кожата сияйна, улеснява нанасянето на 
грима и удължава трайността му. Съдържа розов 
кварц и екстракт от орхидея.

91731240

Маската съчетава две функции:

DIAMOND 
LIPIDS

КОМПЛЕКТ серум и крем 40+

 -40% 
за комплекта

Стара цена: 

8700
лв

КОМПЛЕКТ серум, 
крем за очи и крем 

5220
лв

ПРОМО цена:

919242код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3480
лв

крем за очи и крем 

5595
лв

ПРОМО цена:

919243код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5595
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

11190
лв

НОВО



 

+

 -50% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ:
Шампоан против пърхот, 
400 мл + 
Серум против пърхот, 
125 мл

2190
лв

ПРОМО цена:

8450102код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2190
лв

Стара цена: 

4380
лв

АТРАКТИВНА 
комбинация

Vis Plantis Шампоан против пърхот, 400 мл
Предназначен за грижа за косата и скалпа при хора, 
склонни към пърхот, кожни лезии от псориазис и себорея. 
Почиства основно косата и скалпа. Премахва неприятното 
чувство на сърбеж и парене. Активните съставки, 
съдържащи се в шампоана, регулират дейността на 
мастните жлези, което ограничава склонността към 
пърхот и омазняване на косата. Лечебните катрани 
от кора на бреза контролират баланса на кожната 
микрофлора и успокояват кожните изменения. Цинковите 
йони контролират мастните жлези, намаляват себореята 
и прекомерния косопад. Нанесете върху влажни коса 
и скалп. Масажирайте с кръгови движения и след това 
изплакнете с вода.

1325
лв

ПРОМО цена:

8450130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

24

Vis Plantis Серум против пърхот, 125 мл

Действа благоприятно на мастните жлези и намалява 
секрецията на себум. Облекчава признаците на пърхот, 
лющещ се скалп и сухота. Повишава хидратацията, 
еластичността и комфорта на кожата чрез намаляване 
на сърбежа. Подобрява състоянието на косата и 
намалява омазняването. Лечебните катрани от кора 
на бреза контролират баланса на кожната микрофлора 

1745
лв

ПРОМО цена:

8450230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Стара цена: 

2490
лв

и успокояват кожните изменения. Цинковите йони контролират мастните 
жлези, намаляват себореята и прекомерния косопад.  Нанесете тънък слой 
от серума върху измития скалп. Изплакнете след 5 минути. При тежки кожни 
лезии оставете за 6 – 8 часа. Използвайте 3 пъти седмично. 

НОВО Серията е предназначена за грижа за мазна и комбинирана кожа, както и такава, 
склонна към акне или кожни лезии от псориазис и себорея.  Предназначена е 
и за грижа за косата и скалпа при хора, склонни към пърхот, кожни лезии от 
псориазис и себорея. Почиства основно косата и скалпа. Премахва неприятното 
чувство на сърбеж и парене. Препоръчва се за хора от всички възрасти. 
Активните съставки, съдържащи се в продуктите, регулират дейността на 
мастните жлези, което ограничава склонността към пърхот, омазняване на 
косата и неприятното чувство към сърбеж и парене.
Лечебните катрани от кора на бреза контролират баланса на кожната 
микрофлора и успокояват кожните изменения. Цинковите йони контролират 
мастните жлези, намаляват себореята и прекомерния косопад. Продуктите 
съдържат ароматни композиции, които намаляват специфичния им аромат. 
Преди първата употреба направете кожен Patch тест.

Vis Plantis Измиващ душ-гел за лице и тяло 
срещу акне , 400 мл 
Подпомага преодоляването на несъвършенствата, които 
са резултат от повишена активност на мастните жлези, 
хормонални промени, прекомерна кератинизация 
на кожата или необичаен състав на себума. Почиства 
основно кожата, без да предизвиква усещане за опъване. 
Активните съставки, съдържащи се в гела, регулират 
дейността на мастните жлези, като намаляват склонността 
на кожата към омазняване. Изсипете върху ръката си и 
нанесете с кръгови движения върху лицето или тялото си. 
Изплакнете с вода. Използвайте 3 пъти седмично.

1135
лв

ПРОМО цена:

8450340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

755
лв

Стара цена: 

1890
лв

Vis Plantis Крем за лице срещу акне, 30 мл
Подпомага преодоляването на несъвър-
шенствата, които са резултат от повишена 
активност на мастните жлези, хормонални 
промени, прекомерна кератинизация на кожата 
или необичаен състав на себума. Препоръчва 
се за хора от всички възрасти. Успокоява 
раздразненията, намалява несъвършенствата, 
намалява съществуващите изменения и 

1890
лв

ПРОМО цена:

8450440код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1260
лв

предотвратява появата на нови. Стабилизира състоянието на кожата 
и нивото на бактериалната флора. Не причинява черни точки, матира 
кожата, отпушва и намалява порите. Възстановява естествената защитна 
бариера на кожата. Използвайте крема веднъж дневно, за предпочитане 
вечер. Нанесете тънък слой върху проблемната зона, като избягвате 
кожата около очите. Използвайте 3 пъти седмично.

Стара цена: 

3150
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

Vis Plantis 
PROBLEM SKIN



 

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

Регенериращ шампоан 
за коса с арган, 250 мл

920
лв

ПРОМО цена:

8440620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

Стара цена: 

1150
лв

Регенерираща маска 
за коса с арган, 300 мл
Улеснява разресването на косата, 
регенерира косата отвътре навън, 
подсилва я и я прави по-еластична 
и намалява значително заплитането 
и чупенето на косъма. Не съдържа 
парабени и минерални масла. 

1000
лв

ПРОМО цена:

8440720код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Стара цена: 

1250
лв

Регенериращ спрей за коса с арган, 150 мл
Улеснява разресването на косата, регенерира косата 
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична и 
намалява значително заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа парабени и оцветители. Впръсква се върху 
чиста коса, влажна или суха от 15-20 см. Не се отмива. 

790
лв

ПРОМО цена:

8440820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

Регенериращо масло за коса с арган, 50 мл
Улеснява разресването на косата, регенерира косата 
отвътре навън, подсилва я и я прави по-еластична и 
намалява значително заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа парабени и минерални масла. Втрийте 1-2 
капки от маслото с ръцете си върху чиста коса, влажна 
или суха. Не се отмива.

1800
лв

ПРОМО цена:

8440920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

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

3385
лв

ПРОМО цена:

62082код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2255
лв

Стара цена: 

5640
лв

 -40% 
за комплекта

АТРАКТИВНА 
комбинация

+

ЗА 
ФАНТАСТИЧНА 

КОСА!

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 мл

8610120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

950
лв 760

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

190
лв

За 1 брой 
-20% 86101230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1900
лв 1330

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

570
лв

За 2 броя 
-30%

Fresh Juice душ-гел
500 мл

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.

6

Енергизиращ душ 
гел с мандарина и 

авапухи

8

Душ гел с 
карамел и 

круша 

25

695
лв

ПРОМО цена:

8410_30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Стара цена: 

990
лв



 

830
лв

ПРОМО цена:

90200240код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

550
лв

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

С вкус на лимон! Съдържа сребърни 
йони и ксилитол - натурален продукт 
с иновативни ингредиенти. Почиства, 
заздравява и избелва. Гарантира 
комплексна грижа за зъбите и устната 
кухина. 

Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя
Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя
Dr.Silver HOMEOPATHY 
75 мл - 2  броя

Стара цена: 

1380
лв

Не съдържа вредни химически 
компоненти, изкуствени оцветители 
или аромати.

1425
лв

ПРОМО цена:

62009код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

62081код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1070
лв

ПРОМО цена:

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

С  антибактериалното действие 
на наносреброто! 

Пастата ROSE&HERBS съдържа: 
сребърни йони, органична розова вода, 

алое вера, мента.  
Не съдържа флуорид, захар и парабени.

Nano Silver
+ Четка за зъби 
Nano Silver

Не съдържа флуорид, захар и парабени.

Nano Silver
Стара цена: 

1780
лв

1425
лв

ПРОМО цена:

62007код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

62080код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1070
лв

ПРОМО цена:

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

С  антибактериалното действие 
на нанозлатото! 

Пастата ROSE&HERBS съдържа: 
сребърни йони, органична розова вода, 

алое вера, мента.  
Не съдържа флуорид, захар и парабени.

Nano Gold
+ Четка за зъби 
Nano Gold

Не съдържа флуорид, захар и парабени.

Nano Gold
Стара цена: 

1780
лв

Ежедневни дамски 
превръзки   

SHUYA 30 броя

Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те 
съдържат Патентована лентa с анионен чип с активен кислород и 
инфрачервено излъчване, които са с благоприятно въздействие. 
Имат антибактериален, противовъзпалителен, подобряващ 
кръвообращението ефект и висока степен на абсорбиране.  

Дневни дамски превръзки
SHUYA 10 броя 

Нощни дамски превръзки   
SHUYA 8 брояSHUYA 10 броя SHUYA 8 брояSHUYA 10 броя 

1

кръвообращението ефект и висока степен на абсорбиране.  SHUYA 8 брояSHUYA 8 броя

2

840
лв

ПРОМО цена:

3090_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

210
лв

Стара цена: 

1050
лв

1000
лв

ПРОМО цена:

3090320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв

Стара цена: 

1250
лв

26 3090_40код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

630
лв

ПРОМО цена:

3090340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

750
лв

ПРОМО цена:

Urban Behaviour Parfums - 
Premium Collection For Men 
and Women - 100 ml

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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

дамски аромат мъжки ароматмъжки ароматмъжки аромат

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

дамски ароматдамски аромат

3285
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _30код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1405
лв

Стара цена: 

4690
лв

UB Parfums 100 мл. 80_ _ _50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2345
лв

ПРОМО цена:

1040
лв

ПРОМО цена:

90100220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

90100240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

780
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

1300
лв

ПОДАРЪК ЗА ВСЕКИ!



Eкологичен препарат за съдове BIONUR 
със сапунено орехче, 500 мл 

Естествено природно средство за бързо и лесно 
отстраняване на мазнини и остатъци от храна, осигурява 
перфектна чистота с много добър полиращ ефект. 
Деликатен и неагресивен към ръцете. Изцяло натурален, 
естествен, екологично чист продукт - не съдържа 
фосфати, ензими, пенители, оптически избелители или 
други химикали.

875
лв

ПРОМО цена:

2031230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

Стара цена: 

1250
лв

Eкологичен течен перилен препарат 
BIONUR със сапунено орехче  1000 мл 
Препаратите, съдържащи сапунено орехче са 
хипоалергенни. Имат антибактериални и антимикробни 
свойства. С ефект и на естествен омекотител.  Подходящ 
за цветно и бяло пране, за всякакъв вид материи - от 
грубата вълна до фината коприна. Премахва петна от 
дрехи и текстилни тъкани, като не променя цветовете. 
За около 33 пранета.        

Стара цена: 

1650
лв 1155

лв

ПРОМО цена:

2031130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв875

лв

ПРОМО цена:

2030730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

375
лв

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

Универсален 
почистващ камък 
BIONUR 280 g BIONUR 280 g BIONUR 280 g 

Стара цена: 

1250
лв Включена гъбка!

Позволяват посудата, мивките, 
ваните, бидетата и другите подобни 
повърхности да се почистват идеално 
без изполване на препарати! Чудесно 
средство за почистване на кухненския 
плот и масата за хранене след всяка 
употреба - не задържат в себе си 
микроби и бактерии. 

Комплект 
универсални гъбки 
за дома - 5 броя

Позволяват посудата, мивките, 
ваните, бидетата и другите подобни 
повърхности да се почистват идеално 
без изполване на препарати! Чудесно 
средство за почистване на кухненския 
плот и масата за хранене след всяка плот и масата за хранене след всяка 
употреба - не задържат в себе си 
микроби и бактерии. 

за дома - 5 брояза дома - 5 броя 975
лв

ПРОМО цена:

2510730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1390
лв

ДА

975
лв

ПРОМО цена:

5190530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Балсам за кожа и 
дърво BIO-
LederBalsam 150 мл

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. 

Стара цена: 

1390
лв

1245
лв

ПРОМО цена:

20451230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
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! 

ДА

Стара цена: 

1780
лв

3235
лв

ПРОМО цена:

2080540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2155
лв

Wellos Абсорбатор 
на неприятни 
миризми Ананас

Сложете край на досадния проблем с 
преждевременно развалените продукти 
и елиминирайте неприятните миризми 
от вашия хладилник: изработен изцяло от 
екологични материали, антибактериален, 
без наличие на химически компоненти, 
гарантирано предпазва храните от 
разваляне като ги поддържа свежи, 
абсорбира излишната влага. 

Стара цена: 

5390
лв

27

1200
лв

ПРОМО цена:

2510920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

2510940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

900
лв

ПРОМО цена:

Професионална кърпа за прозорци и 
автомобили, 60 х 40 см

Стара цена: 

1500
лв

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

НАЙ-ДОБРИТЕ 
ПОДАРЪЦИ 

ЗА ДОМА!



 

Многочестотен 
биовълнов генератор 
Volcano Zapper V4 - Многочестотен генератор, базиран на управление чрез карти 

памет със записани програми, включващи протоколите на 
Хулда Кларк, д-р Роял Райф, както и много честоти на паразити, 
заимствани от други източници;
- Въздействие според основно или съпътстващо заболяване;

Биовълнов генератор за резонансна елекстростимулация 
и избирателно поразяване на патогенни микроорганизми 19140

лв

ПРОМО цена:

2080040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

12760
лв

К1 - Паразити, Код: 20800150
К2 - Нервна с-ма, Код: 20800250
К3 - Ендокринна с-ма, Код: 20800350
К4 - Храносмилат. с-ма, Код: 20800450
К5 - Дихателна с-ма, Код: 20800550
К6 - Кръвоносна с-ма, Код: 20800650
К7 - Лимфна с-ма, Код: 20800750
К8 - Костна с-ма, Код: 20800850
К9 - Мускулна с-ма, Код: 20800950
К10 - Отделителна с-ма, Код: 208001050
К11 - Полова с-ма, Код: 208001150
К12 - Инфекции, Код: 208001250

Карта памет за 
Volcano Zapper V-4За всеки закупен уред

ZAPPER V-4 получавате 
подарък Карта1

За всеки закупен уред

Стара цена: 

31900
лв

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;
- хронична умора;
- заболявания на различни органи и с-ми, прeдизвикани 
или поддържани от жизнената дейност на паразити.

Стара цена: 

1990
лв 995

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

995
лв

Карта1: 
Паразити, 

със записани 
25 отделни 
програми

Паразити, 
със записани 

25 отделни 

Последно поколение Zapper, който отчита всички натрупани постижения в световен мащаб до момента и в техническата 
си част няма аналог. Работата с него е лесна, не се изискват никакви допълнителни програми, компютърни конфигурации 
или специално техническо обезпечаване. Може да работи без карта памет (по познатия протокол на Кларк), или с карти 
памет, в които са програмирани различни честоти по д-р Райф, Хулда Кларк и от консолидирания списък с анотирани данни 
(CAFL), програма Frex 16 и други източници за провеждане на зепинг. Изборът на карта памет дава възможност да се получи 
въздействие при специфични проблеми и да се търси целенасочено решение в различни случаи.

- Избор на конкретна програма или провеждане на 
зепинг с универсалната честота на Хулда Кларк;
- 120 честотни програми в 12 карти памет;
- Пълен електронен контрол;
- Захранване - 2 броя батерии AA 1,5 V.

Карти памет за 
Volcano Zapper V-4 - 

пакет от 11 карти 
(от № 2 до № 12)

10945
лв

ПРОМО цена:

20800212код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

10945
лв

Стара цена: 

21890
лв

 -50% 

КОМПЛЕКТ 
Volcano Zapper V-4 + 
Всички карти памет 

(от № 1 до № 12) 28490
лв

ПРОМО цена:
2080001код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Спестявате:

25300
лв

Стара цена: 

53790
лв

 -47% 

ЗДРАВОСЛОВНО И УДОБНО У ДОМА!

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.

Одеяло от мериносова вълна 
двойно - 140 х 200 см

Стара цена: 

29490
лв

20645
лв

ПРОМО цена:

2610730код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

8845
лв

 -30% 

3425
лв

ПРОМО цена:

2610530код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1465
лв

Възглавница от мериносова 
вълна, 32 х 55 см

Подобрява качеството на съня и здравето. 
Гарантира отличен температурен контрол и 
„дишане“ на материята, на която спим. Предпазва 
от алергии и респираторни заболявания.

Стара цена: 

4890
лв

Външна част: 100% 
мериносова вълна.
Пълнеж: полиестер.

 -30% 

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. 

11195
лв

ПРОМО цена:

2610130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4795
лв

Стара цена: 

15990
лв

 -30% 

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 
накитник - 1 брой

За подпомагане при: болка и схващане в 

1135
лв

ПРОМО цена:

2090340код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

755
лв

Стара цена: 

1890
лв

1795
лв

ПРОМО цена:

2092040код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

Турмалинова 
яка

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

Турмалинова 
яка

За подпомагане при: болка и схващане в 

Турмалинова 
яка

Стара цена: 

2990
лв

Изключително съчетание на висококачествена 
мериносова вълна, магнитно поле и сребърни 
йони. Наред с терморегулиращото и оздрави-
телно действие на мериносовата вълна, в този 
продукт е добавен източник на постоянно 
магнитно поле. Резултатът е бързо и ефективно 
снемане на болка от различен характер. 

2230
лв

ПРОМО цена:

2610820код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

560
лв

Стара цена: 

2790
лв

Магнитен колан 
с мериносова 
вълна, магнити 
и сребро

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.
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ЗДРАВОСЛОВНО И УДОБНО У ДОМА!

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.

Уредът работи с плазмена импулсна технология, благодарение на която през специални четки от 
въглеродни влакна се освобождават отрицателни кислородни йони.

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).

18320
лв

ПРОМО цена:

2050120код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4580
лв

Масажиращата лежанка е перфектният избор за всеки, който 
страда от схващания и болки в областта на врата, раменете, 
гърба, кръста или краката. Релаксира мускулите, снема 
стреса, стимулира кръвообращението, тонизира тялото. 

Масажираща лежанка Jocca
Стара цена: 

22900
лв

Масажиращата лежанка осигурява: 
10 мотора и 4 зони за масаж; 3 степени на интензивност; 

5 типа масаж; загряваща функция; 
дистанционно управление.

3990
лв

ПРОМО цена:

200274код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

Магнетон БИО

Уред за нискочестотна импулсна 
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.

Стара цена: 

6690
лв

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ:
Дава право на покупка 
на +1 продукт с Код 2.

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

101444230код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101444250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

дамски 
модел

дължина - 18,5  см
ширина - 1,1 см

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

8330
лв

ПРОМО цена:

1055130код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3570
лв

1055150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5950
лв

ПРОМО цена:

/ / 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

Стара цена: 

11900
лв

дължина - 21,7 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 551

мъжки 
модел

ширина    -   1,2 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 501 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

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
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/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

9030
лв

ПРОМО цена:

1053830код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3870
лв

1053850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

6450
лв

ПРОМО цена:

инфрачервени лъчи, отрицателни 

Стара цена: 

12900
лв

дължина - 20,5 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 538

дамски 
модел

ширина    -   0,7  см

/  /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

- 18,5 см

- 21,5 см
0
1 Стара цена: 

10990
лв

мъжки 
модел

ширина 
1,3  см

дължина - 19,8 см
ширина -      0,7 см

дамски 
модел



   

 

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. 

UV прахосмукачка Volcano 

HEPA филтър и микрофилтър. Функция 
опасните микроорганизми. Функция 
и почистване с по-висока ефективност. 
безопасност: 
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
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Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части 

- Революция в здравословното хранене;
- Уникална циклонна технология за извличане на хранителни вещества;
- Пулверизация на храната до клетъчно ниво;
- 100% усвояване на полезните компоненти от продуктите;
- За вкусни и здравословни смутита, фрешове, пюрета, коктейли;
- Смила, нарязва, смесва;
- Изключително лесен за употреба и почистване.
- Комплект от 12 части.

Цвят на 
металния 
корпус - 

малиново

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

Превърнете храната в енергия и здраве!

Стара цена: 

21990
лв 12990

лв

ПРОМО цена:

20200129код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

9000
лв

 - 41% 

Бутилка за водородна вода VOLCANO

13520
лв

ПРОМО цена:

2014020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

Най-здравословната вода с изключително висока антиоксидантна активност. 
Без промяна на вкуса, цвета и мириса на водата. Приемайте няколко пъти дневно                                                   

или като алтернатива на водата, която пиете през целия ден.

Научното изучаване на ползите от водородната вода започва в началото на 21 век. От тогава до днес са 
проведени почти 1000 проучвания и са публикувани над 1500 научни статии, в които са отразени терапевтични 
ефекти при повече от 170 патологии, без да са установени никакви токсични или отрицателни ефекти при 
продължителен прием или високи дози. 

Водородната вода:
• Супер антиоксидант с избирателна активност и възможност да 
прониква през клетъчните мембрани и кръвно-мозъчната бариера.
• Най-ефективната борба с разрушителния кислород в организма.
• Противодейства на възпалителните процеси в организма и 
формирането на цитокинови бури.
• Регулира нивата на артериалното налягане и кръвната захар.
• Подобрява кръвообращението и еластичността на съдовете.
• Подпомага организма при метаболитен синдром.
• Алкализира организма.
• Стимулира очистването и детоксикацията.
• Подпомага функциите на белите дробове.
• Подобрява състоянието при алергии.
• Подобрява състоянието при проблеми със ставите и костите.
• Предотвратява загубата на костна маса.
• Усилва енергообмена.
•  Подобрява постиженията при спорт и фитнес
• Минимизира вероятността от срив на имунитета.
• Забавя процесите на стареене.

• Стъклен корпус, обем 420 мл.
• Електроди – платинено-титаниеви (Pt/Ti).
• ORP (окислително-редукционен потенциал): 
(-350 ÷ -550 mV).
• Концентрация на молекулен водород: 1200-
1600 ppb.
• Работен цикъл: 3 мин.
• Автономно захранване/батерия.
• Със специална SPE/PEM мембрана за 
отвеждане на отделян озон.
• Важно: батерията се зарежда чрез USB кабел 
през лаптоп или компютър. При желание може 
да се закупи адаптер/код 20199, цена 3,99 лв.

Смята се, че антиоксидантният капацитет 
на 1,5 л водородна вода 

се равнява на приема на:

Водородната вода е вода, обогатена с молекулен водород(Н2) - най-малката молекула във Вселената. Тя има висока липидна разтворимост, което 
позволява проникването през клетъчните мембрани, митохондриите, нервните клетки и почти всички части на човешкото тяло, в резултат на което 
ефективно реализира своята изключително висока антиоксидантна активност. Обогатената с водород вода подобрява кръвообращението, подпомага 
детоксикацията, ревитализира клетките, тонизира организма, подобрява качеството на кожата, забавя процесите на стареене. 

40 моркова5-6 ябълки

700 банана 4 тикви

45 марули
45 зелки

Научното изучаване на ползите от водородната вода започва в началото на 21 век. От тогава до днес са Научното изучаване на ползите от водородната вода започва в началото на 21 век. От тогава до днес са 

•  Подобрява постиженията при спорт и фитнес
• Минимизира вероятността от срив на имунитета.
• Забавя процесите на стареене.45 марули

Научното изучаване на ползите от водородната вода започва в началото на 21 век. От тогава до днес са 

Водородната вода е изключително полезна за всеки, 
но особено препоръчителна за хора:
• С динамичен и стресов начин на живот.
• В напреднала възраст.
• С хронични заболявания от различен характер.
• Възстановяващи се след боледуване.
• Работещи и живеещи в нездравословна среда.
• Злоупотребяващи с цигари, алкохол, вредни храни.
•Активни спортисти.
•За всеки, който държи на здравословния начин на 
живот и сигурната профилактика.

Стара цена: 

16900
лв



   

Мултифункционалният уред съдържа:

1 2 3 4

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.

1990
лв

ПРОМО цена:

2323_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Стара цена: 

2490
лв

DAFI - Комплект 2 бр. резервни филтриращи 
елементи  +  1 бр. цветна капачка

(за бутилки DAFI)

1 2

3 4

1990
лв

ПРОМО цена:

2324_20код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Стара цена: 

2490
лв

Сменяем филтриращ елемент  
Unimax AquaMag Mg2+ (за Кана Astra)

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

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

Ново поколение филтриращи елементи, 
които не само пречистват водата, но и я 

обогатяват с ценния магнезий.

Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ (за Кана Atria) 

2300220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 брой 
-20% 2300420код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1600
лв 1280

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

320
лв

За 1 брой 
-20%

Ново поколение филтриращи елементи, 
които не само пречистват водата, но и я 

обогатяват с ценния магнезий.

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

Гел за чисти ръце, 80 мл

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. 

Максимална 
дезинфекция и защита!
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Dr.Silver Universal  

•  повече от 60000 литра сребърна вода с питейна концентрация;
• сменяем сребърен електрод (проба 1000);
• пълен електронен контрол;
• програми за избор на концентрация на сребърни йони;
• захранване - батерия 9V -1 бр.

8940
лв

ПРОМО цена:

2005540код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Стара цена: 

14900
лв

4195
лв

ПРОМО цена:

2002630код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Уникалната сила на сребърните йони:
• най-широкоспектърният продукт за унищожаване 
на патогенна микрофлора - ефективен срещу повече 
от 650 вида бактерии, гъбички и вируси;
• повишават имунитета и кондицията;
• премахват проблемите в стомашно-чревния тракт;
• подпомагат организма при простуда, грип, ангини и 
възпалителни процеси;
• подобряват състоянието при кожни проблеми и 
изгаряния.

Dr.Silver MINI
Стара цена: 

5990
лв

Уреди получаване на сребърна вода 
Dr.Silver

•  повече от 10000 литра сребърна вода с питейна концентрация;
•  сменяем сребърен електрод (проба 1000);
•  електронен контрол;
•  захранване - батерия ААА - 1 бр.

Dr.Silver MINI Dr.Silver Universal  

ЧИСТО И ЗДРАВОСЛОВНО ЗА ДОМА!

2002920код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

525
лв 420

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

105
лв

За 1 брой 
-20% 20029230код 1:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1050
лв 735

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

315
лв

За 2 броя 
-30%Съдържа: 

етанол(65%), 
колоидно 

сребро, колаген, 
алое вера.



 

За контакти:
GM 13/22

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

Промоционалните предложения важат от 21.11.2022 до 18.12.2022 или до изчерпване на количествата! 
Посочените към някои продукти данни за Опаковка за Х дни отчитат минималния дневен прием за даден продукт.32

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 32790

лв

ПРОМО цена:

2257020код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

8200
лв

Стара цена: 

40990
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

Стара цена: 

17490
лв

13990
лв

ПРОМО цена:

2251320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3500
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. 

ДА

 790
лв

ПРОМО цена:

2254520код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

 200
лв

Комплект протектори за 
тигани - 2 бр. (Ø38 см)

Тези специални подложки са предназ-
начени за безопасно и лесно съхранение 
на съдовете за готвене с незалепващо 
покритие Stoneline. Изра-ботени са от мек 
нетъкан материал. Протекторите се перат 
ръчно, при температура до 30° C.

Стара цена: 

   990
лв

тигани - 2 бр. (Ø38 см)
За защита и предпазване на STONELINE® 
покритието от надраскване! 

11990
лв

ПРОМО цена:

2258420код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3000
лв

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

ДА

Стара цена: 

14990
лв

Комплект 5 ножа 
върху магнитен блок15990

лв

ПРОМО цена:

2258620код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4000
лвкод 1:

Този мултифункционален комплект от 
7 части има много приложения – може 
да приготвяте: различни запеканки, 
солени и сладки ястия, кифли, 
баници, кроасани и безброй други. 
Може свободно да ползвате съдовете 
и без хартия за печене и мазнина, 
защото благодарение на уникалното 
незалепващо покритие на  STONELINE®, 
храната ще се отдели много лесно от 
съда. Не съдържат PFOA. 

Комплект за 
печене от 7 части

Стара цена: 

19990
лв

Тиган за готвене Imagination PLUS 
(Ø 28 см) с 2 делими дръжки и стъклен капак

Притежава допълнителни функции  и предимства за безопасност.

Комплектът включва: 1 тиган за 
задушаване, Ø 28 см h: 6.5 см, v: 3.0 л
1 стъклен капак, Ø 28 см
1 дълга подвижна дръжка
1 къса подвижна дръжка

Безопасна дръжка с 3 стъпки - стабилно фиксиране на съдовете за готвене и 
безопасност за децата. Подвижни - делими дръжки за по-голяма гъвкавост. 
Функция шепот: стъклен капак със силиконов ринг. Осигурява спестяване енергия 
и липса на шумолене по време на готвенето.  Материал - ръчно изработеният отлят 
алуминий гарантира първокласното качество. Изключително дебелата индукционна 
основа (5.0 мм) гарантира оптимално съхранение на топлина и осигурява енергийно 
ефективно готвене. Покритие - с незалепващото покритие STONELINE® - приготвяте 
ястията си със или без мазнина и лесно ги отстранявате от съда.

Стара цена: 

18990
лв

Притежава допълнителни функции  и предимства за безопасност.

Комплектът включва: 
задушаване, 
1 стъклен капак, 
1 дълга подвижна дръжка
1 къса подвижна дръжка

18990
лв 15190

лв

ПРОМО цена:

2256320код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3800
лв

4790
лв

ПРОМО цена:

2258220код 1:
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1200
лв

Стара цена: 

5990
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.

ЗА ВКУСНА 
КОЛЕДА!


