
Промоционална 
кампания 

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

Каталог 2019 и за всяка отделна 
поръчка за поне ...

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

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

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

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

 Закупуването на продукт по цените с Код 2 е възможно САМО 
след предварителна покупка за поне 29,90 лв.

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

07.12.2019 -
03.01.2020            

КОЛЕДНО 
НАСТРОЕНИЕ!

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък

Търсете символа



 

2385
лв

ПРОМО цена:

30241220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Equilibra препоръчва при: 
лесна уморяемост; 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. 
Всяка таблетка съдържа:  
магнезий - 375 mg; витамин В1 - 1,1 mg; витамин В5 - 6 mg; витамин В6 - 1,4 mg.

Магнезий + 
В комплекс 
30 таблетки - 2 броя 

Стара цена: 

2980
лв

30241002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1490
лв

ПРОМО цена:

 
Green Detox - 90 капсули

2095
лв

ПРОМО цена:

3008130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

100% натурален пречистен бентонит
Детоксикация и виталност!

• Мощна и ефективна детоксикация - очиства от 
токсини, тежки метали, метаболитни отпадъци;
• Алкализира организма;
• Ефективен при оксидативен стрес;
• Подпомага храносмилателните функции - ефективен 
при рефлукс, повишена киселинност, запек;
• Подпомага при нарушен минерален обмен;
• Подкрепа при алергии, екземи, кожни проблеми;
• Подобрява имунитета и съпротивителните  сили на 
организма.

Бентонитът (монтморилонит) е природна глина с мощен 
детоксикиращ ефект. Произходът и е вулканичен, а наименованието 
идва от района с най-големи залежи в света – Форт Бентън, 
Уайоминг. Ефективно подкрепя функциите на храносмилателната 
система, поддържането на оптимален минерален баланс и 
усвояването на полезните хранителни вещества. Подпомага 
насищането на клетките с кислород. Неутрализира редица 
патогенни бактерии в храносмилателния тракт, като същевременно 
подпомага функциите и акитвността на полезната микрофлора.

Dr. Nature препоръчва за:

Основният детоксикиращ ефект се дължи на поредица физико-химични процеси, които настъпват след контакт на бентонита 
с вода. При прием той увеличава обема си, развива високоактивна порьозна структура с огромно количество активни центрове 
с отрицателен заряд, които се свързват с положителните заряди в токсините, в резлутат на което те се ивеждат от организма. 
Към това се добавя и мощният абсорбционен ефект на силно развитата повърхност на природния продукт, подпомагащ общата и 
ефективна детоксикация на организма.

3008150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

 

20028930код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1340
лв 940

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

400
лв

1 комплект 
-30% 2002892код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2680
лв 1340

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1340
лв

2 комплекта 
-50%

Сребърната вода е суперактивна и удобна за вътрешна и външна употреба! Гелът за 
чисти ръце намалява с 80% заплахата от грип! Среброто е най-мощният естествен 
антибиотик, който унищожава над 650 вида вируси и бактерии. 

КОМПЛЕКТ Dr.Silver: 
Сребърна вода - 75 мл спрей - 150 ppm + гел за чисти ръце - 50 мл

2

Ефективна превенция на прага на зимата!



 

2660
лв

ПРОМО цена:

3044330код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1140
лв

3044350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1900
лв

ПРОМО цена:

недостиг на витамини и минерали - за 
ежедневна употреба; след прекарано леко или 
тежко заболяване; за защита от свободните 
радикали; за изграждане на добър имунитет; 
при нерационално хранене; при физическо или 
емоционално изтощение.

Мултивитамини и 
минерали A - Z 
150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

3800
лв

 

825
лв

ПРОМО цена:

30707230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

355
лв

В комплекс + 
Витамин С 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва при:
отпадналост и умора; дисбаланс на нервната 
система; дефицит на витамини В; лющене 
на кожата, косопад, чупливи кости;  при 
небалансирано хранене; за възрастни хора 
и за подложени на повишен психически и 
физически стрес. 

Стара цена: 

1180
лв

 

2025
лв

ПРОМО цена:

3042030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

865
лв

3042050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Витамин C 
с удължено 
освобождаване 
120 таблетки

настинки и грип;
тежки физически и психически натоварвания;
бедно на витамини хранене;
алергии;
при вирусни и бактериални инфекции. 

Стара цена: 

2890
лв

 

1050
лв

ПРОМО цена:

30746002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1050
лв

Витамин С 
+ облепиха 
30 капсули - 2 броя

Vitar препоръчва при: 
Отслабен имунитет, простуда, чести боледу-
вания, вирусни и бактериални инфекции, 
грип, респираторни заболявания, умора, 
отпадналост. Подкрепя състоянието на кожата 
и функциите на сърдечно-съдовата, нервната и 
храносмилателната системи. 
Всяка капсула съдържа: Витамин С - 600 mg; 
екстракт от облепиха - 50 mg.

Стара цена: 

2100
лв

броя 
на цената 

на един2 

 
5425

лв

ПРОМО цена:

3047230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2325
лв

Ацерола капсули 
300 капсули

срив на имунната система;  настинки и грип; теж-
ки натоварвания; бедно на витамини хранене; 
забавя стареенето на организма; алергии; при 
вирусни и бактериални инфекции; проблеми със 
зъби, кожа и кости; подпомага абсорбцията на 
желязото и синтеза на колаген; предотвратява 
превръщането на нитратите в канцерогени.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Плодът с най-висока концентрация на естествен витамин С!

Стара цена: 

7750
лв

3047250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3875
лв

ПРОМО цена:

 ИМУНОЗАЩИТА  Ехинацея + Витамин С 
20 разтворими таблетки

Equilibra препоръчва при: 
намален имунитет; вирусни инфекции;
простуда, настинки; възпалителни заболявания на дихателните 
пътища;
защита от оксидативен стрес.
Съдържа: витмин С, цинк, екстракт от ехиацея.

3029120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1390
лв 1110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

280
лв

За 1 брой 
-20% 30291240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2780
лв 1670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1110
лв

За 2 броя 
-40%

 

1395
лв

ПРОМО цена:

3021330код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

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

Желязо с Витамин С 
и фолиева киселина 
60 капсули

Стара цена: 

1990
лв

 

1385
лв

ПРОМО цена:

30747230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Селен + цинк 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва при: 
Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.

защита от свободните радикали и оксидативен 
стрес; чести инфекции; проблеми с щито-
видната жлеза; проблеми със сърдечно-
съдовата систе-ма; дерматологични проблеми; 
проблеми с черния дроб; психически 
натоварвания.

Стара цена: 

1980
лв

3



 

2695
лв

ПРОМО цена:

3043640код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Пастили с лечебна 
ружа и евкалипт  
90 пастили

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

Стара цена: 

4490
лв

 

2390
лв

ПРОМО цена:

3040820код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

600
лв

3040850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

проблеми с кръвното налягане; проблеми 
с нивата на кръвната захар и холестерола; 
атеросклероза и плаки по стените на 
кръвоносните съдове; намален имунитет; 
смущения в храносмилането; вирусни, бакте-
риални и гъбични инфекции; дихателни 
проблеми.

чесън 
180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2990
лв

 

1715
лв

ПРОМО цена:

3024430код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

735
лв

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

Спрей с прополис
20  мл

Стара цена: 

2450
лв

 

3010150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

1815
лв

ПРОМО цена:

3010130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

ЦБ Златна 
формула - 250 мл

нарушения от общ характер в здравословното 
състояние при деца над 2 г; отслабен имунитет;
грип, простудни заболявания; бронхити, брон-
хопневмонии, ангина, кашлици; безапетитие; 
нарушена концентрация; напрежение, стрес; 
тежки умствени натоварвания. 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2590
лв

 

4055
лв

ПРОМО цена:

3046630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3046650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега - 3 
рибено масло 
400 капсули

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

Стара цена: 

5790
лв

 

2910
лв

ПРОМО цена:

3043740код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1940
лв

Омега 3 - 6 - 9 
Ленено масло 
180 капсули

повишен холестерол и триглицериди; проб-
леми със сърдечно-съдовата система и 
кръвоносните съдове; артрит и проблеми с 
опорно-двигателната система; за подобряване 
на паметта и функцията на мозъка; хипертония; 
астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти, 
коса; при възпалителни процеси; наднормено 
тегло.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4850
лв

4

 

5295
лв

ПРОМО цена:

3045050код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5295
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло 
от облепиха  
100 капсули

Стара цена: 

10590
лв



 

За да сме 
здрави и готови 
за празнуване!

 

640
лв

ПРОМО цена:

3072220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Джинджифил 
10 сашета

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

Разтворима гореща напитка при 
простуда и грип! Джинджифил, 

облепиха, витамин С, цинк в едно! 

Vitar препоръчва при: 

Стара цена: 

800
лв

 

5395
лв

ПРОМО цена:

3050950код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5395
лвОРС Комплекс

90 капсули Съдържа олигомерни проантоцианидини, поли-
феноли от гроздови семки, червено грозде, зелен 
чай, биофлавоноиди, витамин С от ацерола.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТ

Стара цена: 

10790
лв

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

 

3955
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1695
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2825
лв

ПРОМО цена:

Масло от черен кимион 
+ витамини и мастни 
киселини 180 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

В черното семе има лек за всичко, 
освен смъртта!Стара цена: 

5650
лв

 

5395
лв

ПРОМО цена:

3041840код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3595
лв

АФА - 120 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

чудото на синьо-зеленото 
водорасло! 100% АФА!

Стара цена: 

8990
лв

 

2025
лв

ПРОМО цена:

3060630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Спирулина (Spirulina)  
40 капсули

анемия; болезнена и нередовна менструация; 
възпалителни заболявания; забавен 
метаболизъм; повишен холестерол; лошо 
храносмилане и непълноценно хранене; 
повишено тегло; липса на енергия; понижен 
имунитет и чести заболявания.

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2890
лв

3955
лв

ПРОМО цена:

3080140код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2635
лв

Здравословен комплекс 
от седемте супер 
растения - 946 мл

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

Стара цена: 

6590
лв

срив на имунната система; алергични заболявания; 
екземи, дерматити, акне; проблемна кожа; херпес 
симплекс; туморни заболявания; стомашни 
проблеми;  диабет; атеросклероза; отпадналост; 
повишен холестерол; рани, контузии, болки в 
мускули и сухожилия; възпаления на дихателните 
пътища; болки и шум в ушите; хемороиди; 
бактериални и вирусни инфекции.

АЛОЕ - 1000 мл 
чист сок

Sanct Bernhard препоръчва при: 

5

3590
лв

ПРОМО цена:

3040320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

900
лв

3040340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2695
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

4490
лв



4

Медицински гъби 
за здраве!

3030120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30301240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

3030420код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30304240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

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

3030820код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30308240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Аурикулария - 60 капсули

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

Dr.Nature препоръчва при: 

3030320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30303240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Рейши плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
нарушени функции на имунната система и 
съпътстваща терапия при болни от рак и при 
заболявания предизвикани от радиация; 
нарушени адаптационни способности на 
организма, хронична умора, слаби нерви, 
страх, безпокойство, нарушен сън и др; 
подпомага всички тъкани, органи и системи 
в организма, както и при остри и хронични и 
дегенеративни заболявания и др.

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

Aгарикус блазей - 60 капсули

3031120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30311240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%
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Мегавитал комплекс - 60 капсули
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 хормоналния 
баланс;  за регулиране стойностите на кръв-
ната захар, кръвното налягане и нивата на 
холестерола и триглицеридите. 



 

1955
лв

ПРОМО цена:

3060230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

835
лв

3060250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1395
лв

ПРОМО цена:

Рейши плюс - 60 капсули

Мегавитал комплекс - 60 капсули

 

4050
лв

ПРОМО цена:

3047840код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2700
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

гуарана 
250 таблетки

тежки физически и психически натоварвания; 
умора, отпадналост; усилен умствен труд; 
липса на концентрация; забавен метаболизъм. 
Екстрактът от гуарана съдържа много ксантити, 
сред които и кофеин, теобромин и теофилин. 
Повишава общия физически и психически 
тонус, подпомага преодоляването на умората и 
отпадналостта. 

Стара цена: 

6750
лв

Пълни с енергия 
за подготвяне 

на подаръците!

Мумио (Shilajit) 
40 капсули

хронична или мускулна умора; обща слабост; 
тежки физически и умствени натоварвания; 
липса на енергия и издръжливост; вирусни и 
бактериални инфекции; алергии; хашимото; 
заболявания на черния дроб и далака; заболявания 
на храносмилателната система - язви, колити, 
гастрити; хемороиди и разширени вени; възпа-
лителни заболявания; сексуална дисфункция.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2790
лв

 

1395
лв

ПРОМО цена:

3023130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Жен-шен плюс 
60 капсули

Equilibra препоръчва при:
тежки физически и умствени натоварвания; 
стрес от различен характер, тревожност; 
промяна в средата на живот; следоперативно 
възстановяване; намален имунитет; сексуална 
дисфункция; хронична умора, отпадналост; 
вялост, липса на концентрация.

Стара цена: 

1990
лв

 

2515
лв

ПРОМО цена:

3070330код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Vitar препоръчва при: 
отслабнал имунитет; сърцебиене и сърдечни 
проблеми; прединфарктни и слединфарктни 
състояния; хипертония; повишен холестерол; 
безсъние, избухливост; кожни проблеми; 
парадонтоза, хронична умора, стресови 
ситуации; мигрени. 

Коензим Q10 
30 капсули 
+ 30 капсули подарък

Стара цена: 

3590
лв

 

1155
лв

ПРОМО цена:

3073730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

495
лв

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

Енергийна сила 
12 сашета

Стара цена: 

1650
лв

Vitar препоръчва при: 
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2795
лв

ПРОМО цена:

10300630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

10300650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Cannabissimo - 
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.

Основните ефекти на CBD:
Стара цена: 

3990
лв



Най-хубавите 
празници - 
здрави деца 
и родители 

със здрави сърца!

 

1785
лв

ПРОМО цена:

3045930код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

765
лв

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

Плодови бонбони 
с вит. А, C и E за деца, 
без захар - 150 грама 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2550
лв

3007220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1690
лв 1350

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

340
лв

За 1 брой 
-20% 30072240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

3380
лв 2030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1350
лв

За 2 броя 
-40%

Коластра с мултивитамини 
45 таблетки за смучене 

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

Dr.Nature препоръчва при: 

 

3750
лв

ПРОМО цена:

3044740код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2500
лв

Sanct Bernhard препоръчва: 

Соя и Калций 
120 капсули

по време и след менопауза;
при хормонален дисбаланс;
при остеопороза и понижена костна плътност;
горещи вълни;
нарушен сън;
повишен холестерол.

Стара цена: 

6250
лв

 

2320
лв

ПРОМО цена:

30359220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

580
лв

Pharm LAB препоръчва при: 
по време и след менопауза;
хормонален дисбаланс;
горещи вълни;
нервност, раздразнителност;
нарушен сън;
остеопороза.

Клима стоп 
30 таблетки 
2 броя

Стара цена: 

2900
лв

Съдържа: магнезий, екстракт от маточина, 
екстракт от соя(40% флавоноиди), витамин С, 
витамин В6, витамин В1.
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5145
лв

ПРОМО цена:

3050750код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

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

Изофлавони 
от червена детелина 
90 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

10290
лв

 

4195
лв

ПРОМО цена:

3051050код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4195
лв

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

Сила за него и нея
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва за: Стара цена: 

8390
лв

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 и не 
предизвикват нежелани странични явления. 
Комбинацията с микроелементи и витамини 
добавя синергично действие за цялостно укрепване 
на женския организъм, нормализиране на обменните 
процеси и хармонизиране на хормоналните нива.



 

 

3775
лв

ПРОМО цена:

3049840код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

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

гЛОг плюс 
240 капсули

Стара цена: 

6290
лв

опаковка за 
60 дни 

Съдържа екстракт от плодове, листа и цвят 
на глог, желязо, фолиева киселина.

3021620код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв 2390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

600
лв

За 1 брой 
-20% 30216240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

5980
лв 3590

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2390
лв

За 2 броя 
-40%

Equilibra препоръчва при:
повишени нива на холестерола и триглицеридите; 
нарушена мастна обмяна; атеросклероза; нарушения 
в сърдечно-съдовата система и кръвообращението; 
хипертония. 
Всяка таблетка съдържа екстракт от червен 
ферментирал ориз (източник на монаколин К).

Холест ОК - 30 капсули

 

2590
лв

ПРОМО цена:

30113002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

ЦБ За кръвоносната 
система 250 мл 
2 броя

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
възстановяване функциите на разширени 
вени; при венозна недостатъчност; нарушения 
в паметта; възстановяване след инсулт и 
инфаркт; склероза на кръвоносните съдове; 
възпалителни процеси в отделителната 
система; при повишено ниво на холестерола 
и др.

Стара цена: 

5180
лв

броя 
на цената 

на един2 

2575
лв

ПРОМО цена:

3044640код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1715
лв

доброкачествена хиперплазия на простатата 
(ДХП); болка и парене по време на 
уриниране, трудно уриниране; профилактика 
на заболявания на простата; простатит и 
поддържане функциите на пикочния мехур; 
възпаление на пикочните пътища; подобрява 
мъжката сексуалност.

Масло от тиквени 
семки - 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4290
лв

20 капсули 
повече на 

същата цена 

 

1015
лв

ПРОМО цена:

3036030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

435
лв

Панер 
30 таблетки

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

Стара цена: 

1450
лв

 

1325
лв

ПРОМО цена:

3036230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Проферт 
60 таблетки

проблеми с мъжката фертилност;  намалено 
количество на сперматозоидите; намалена 
подвижност на сперматозоидите; сексуална 
дисфункция.

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

1890
лв

9

Проферт представлява съвременна, науч-
но обоснована формула за подкрепа на 
фертилността и репродуктивното здраве 
при мъжа. Осигурява подкрепа и подпомага 
увеличаването на сперматозоидите, тяхното 
качество и подвижност.



 

2690
лв

ПРОМО цена:

30071002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2690
лв

Dr. Nature Когнисел 
20 капсули - 2 броя

когнитивни, сензорни и двигателни невроло-
гични заболявания; нарушения на мозъчното 
кръвообращение (хронична мозъчно-съдова 
болест); проблеми с паметта, свързани с 
възрастта; възстановяване след мозъчни 
травми. Съдържа цитиколин, екстракт от 
гинко билоба; витамини B1, B5 /Пантотенова 
киселина/, B6, B12, цинк, селен.

Dr.Nature препоръчва при: Стара цена: 

5380
лв

броя 
на цената 

на един2 
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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.

Стара цена: 

2590
лв

790
лв

ПРОМО цена:

3037620код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

200
лв

STUDENT
30 таблетки

Pharm LAB препоръчва по време на 
активна мозъчна дейност или учене, 
при усещане за умора, изтощение 
и преумора от работа (ментална), 
както и при намалена способност 
за концентриране и използване на 
менталните фукнции. 

Стара цена: 

990
лв

Съдържа:
DHEA(дехидроепиандростерон), 
магнезий, EPA (eйкозапентаенова 
киселина), кофеин, пантотенова 
киселина (витамин В5).

 

950
лв

ПРОМО цена:

3006120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

240
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
отслабване на паметта; старческа 
деменция; нарушено оросяване и 
кръвоснабдяване на крайниците; нама-
лено внимание; болест на Алцхаймер; 
шум в ушите; световъртеж, главоболие; 
сърдечна аритмия; глаукома; периферни 
съдови смущения; нервно изтощение, 
стрес. 

Dr.Nature 
гинко плюс 
30 капсули 

Стара цена: 

1190
лв

Съдържа екстракти от гинко билоба и 
гроздови семки. 

 

4110
лв

ПРОМО цена:

3040740код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Лутеин Мега 
Комплекс
90 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

6850
лв

Високоефективна формула с лутеин, 
зеаксантин, бета-каротин, черни 
боровинки, цинк, селен, витамини В2 и Е.

 

4915
лв

ПРОМО цена:

3049040код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3275
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: 

8190
лв

Валериана и 
маточина 
240 капсули 

 

1470
лв

ПРОМО цена:

3023730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

630
лв

Мелатонин 
75 таблетки

Equilibra препоръчва при: 
проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
психическо натоварване;
стрес. 
Съдържа: мелатонин - 1 mg.

Стара цена: 

2100
лв



 

Да започнем 
празниците

с усмивка 
и в добра форма!

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

 

 

1245
лв

ПРОМО цена:

30729230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Супер линия
30 таблетки 2 броя

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

Стара цена: 

1780
лв

1955
лв

ПРОМО цена:

3022030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Хитозан 1000 
40 каспули 

Equilibra препоръчва при: 
лица, контролиращи теглото си; за контрол на 
апетита; намаляване натрупването на маз-
нини; ефективно подпомага за изхвърлянето 
на токсини и шлаки от организма; при 
повишено кръвно налягане (особено 
предизвикано от прекомерна употреба на 
сол); повишен холестерол.

Стара цена: 

2790
лв

 

2635
лв

ПРОМО цена:

3048140код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1755
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Ябълков оцет 
120 таблетки

прочистване на организма; здравословно 
отслабване; забавен метаболизъм; повишено 
съдържание на мазнини в кръвта; повишен 
холестерол и висока кръвна захар; разширени 
вени; артрит, ревматизъм; за регулиране 
на телесното тегло и храносмилането; за 
детоксикация на организма.

Стара цена: 

4390
лв

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3061130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

наднормено тегло, затлъстяване; повишен 
холестерол и триглицериди; повишена кръвна 
захар; диабет; хипертония; заболявания на 
сърдечно-съдовата система.

гарциния (Garcinia) 
40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

 

1990
лв

ПРОМО цена:

102094002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

ХЕЛКОР 
Ад за мазнините 
30 капсули - 2 броя

Повишаване на термогенезата. Постигане 
на бързо и трайно отслабване. Увеличаване 
на енергията. Помага за регулирането на 
апетита. Позволява да се постигне по-изразена 
мускулатура. 
Съдържа сухи екстракти от гуарана (22 % 
кофеин), листа на йерба мате (8 % кофеин), 
колеус форсколий (10 % форсколин), какао (20 
% теобромин), зелено кафе, бяла върба, черен 
пипер.

Vit.O.Best препоръчва за: Стара цена: 

3980
лв

броя 
на цената 

на един2 
 

1290
лв

ПРОМО цена:

5131540код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

860
лв

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 мл

Стара цена: 

2150
лв

 

1325
лв

ПРОМО цена:

8421630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

565
лв

8421650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

945
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

1890
лв

Антицелулитен лосион 
за тяло със секрет 
от охлюв - 400 мл
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системи за 
празничната 

трапеза!

 

5070
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

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

Куркума
60 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8450
лв

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

 

1190
лв

ПРОМО цена:

3071420код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

300
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: 

1490
лв

 

1135
лв

ПРОМО цена:

3007440код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

760
лв

САНИЛАКС 
Dr.Nature 
60 капсули

запек;
нередовен стомах;
лениви черва;
интоксикация;
стомашен дискомфорт;
хемороиди.

Dr.Nature препоръчва при: 

Стара цена: 

1895
лв

Редовен стомах и елегантна фигура, 
гарантирани от 9 природни съставки.

 

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

Псилиум фибри - 20 сашета

3023030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв 2095

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

895
лв

За 1 брой 
-30% 30230002код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

5980
лв 2990

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

2990
лв

За 2 броя 
-50%

 

1150
лв

ПРОМО цена:

30270002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Пречистващ чай  
15 филтър 
пакетчета - 2 броя

Equilibra препоръчва този  
Пречистващ чай от специално 
селектирани билки, които са познати от 
дълги години поради детоксикиращия 
си ефект: листа от глухарче, корен 
от едногодишна ливадина, корен от 
репей, листа от артишок, корен от 
цикория, листа от маточина.

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

 

1590
лв

ПРОМО цена:

3011820код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

400
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. 
Съдържа екстракти от морски пелин, орех, карамфил, котешка 
стъпка, магарешки бодил.

За живот 
без 

паразити!!!

Стара цена: 

1990
лв

 

2695
лв

ПРОМО цена:

3046340код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
нарушаване на киселинно-алкалния 
баланс в организма; хиперацидитет 
(прекалено отделяне на стомашна кисе-
лина); 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 - мине-
рални таблетки 
250 таблетки

Стара цена: 

4490
лв
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Подготовка 
на всички 



 

 

2995
лв

ПРОМО цена:

3062240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

детоксикация на организма; нару-
шен метаболизъм; заболявания 
на храносмилателната система; 
запек, нередовен стомах; ставни 
заболявания; възпалителни пробле-
ми; алергични и кожни заболявания.

ВИРОг 
(VIROG) 
200 г

Стара цена: 

4990
лв

проблемна кожа и възпалителни забо-
лявания на кожата; акне; псориазис; 
алергии; възпалителни заболявания 
на дихателната система. Нийм е една 
от основните билки в аюрведичната 
медицина. Има кръвопречистващи, 
антихелминтни, антигъбични, антидиа-
бетни, антибактериални, антивирусни 
свойства. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 
Deep Ayurveda препоръчва при: 

1435
лв

ПРОМО цена:

3060730код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

615
лв

Стара цена: 

2050
лв

Нийм 
(NEEM) 
40 капсули

 

3535
лв

ПРОМО цена:

3052040код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2355
лв

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

Артишок
150 капсули

Стара цена: 

5890
лв

1245
лв

ПРОМО цена:

30712230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Vitar препоръчва при: 

чист черен дроб 
30 таблетки - 2 бр.

детоксикация на черния дроб; при заболя-
вания на храносмилателната система, черния 
дроб, жлъчката; повишени нива на холестерол 
и мазнини. 
Съдържа екстракт от бял трън, биотин; вит. 
B1; вит. В2; вит. В6, вит. В12; никотинамид; 
пантотенова киселина; фолиева киселина; 
вит.С; вит. Е.

Стара цена: 

1780
лв

 

1675
лв

ПРОМО цена:

3079330код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

715
лв

3079350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Комбиниран продукт, насочен към ефективна 
детоксикация на организма и подпомагане функцията 
на черния дроб и отделителната система. Спомага 
за извеждане на токсините и излишните течности 
от тялото. Подобрява работата на бъбреците и 
подпомага черния дроб и жлъчката. Съдържа: течен 
екстракт от: аспержи, репей, болдо, артишок, куркума, 
глухарче; екстракт от бял трън и от касис. 

Фаст Дрена 
500 мл

Стара цена: 

2390
лв

 

1750
лв

ПРОМО цена:

30353230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

750
лв

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

глюкозин 
30 таблетки 
2 броя

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

2500
лв

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

 

1945
лв

ПРОМО цена:

30735230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Vitar препоръчва: 
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. 
Съдържа: канадска червена боровинка, мечо 
грозде, бяла бреза.

МАКСИ 
червена боровинка 
30 капсули - 2 броя

Стара цена: 

2780
лв

 

1615
лв

ПРОМО цена:

3024940код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Уринеле 
12 сашета

Стара цена: 

2690
лв

Край на цистита! Разтворима формула с 
максимален ефект!

Всяко саше съдържа: червена боровинка 
- 60 mg, в това число проантоцианидини - 18 
mg; D-маноза - 100 mg.
Начин на употреба: 1-2 сашета дневно, 
приети директно или разтворени в малко 
вода. 
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Подготовка 
на всички 



 

2990
лв

ПРОМО цена:

30056002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2990
лв

Колаген актив
 терапи 20 сашета 
+ 4 сашета ПОДАРЪК - 2 бр.

Съдържа патентовани, биоактивни колагенови 
пептиди!
Стимулира хрущялните клетки!
Засилва метаболизма на хрущялната тъкан!
Намалява дискомфорта в ставите!
Подпомага движението!
Без мирис и вкус!
Отлична разтворимост!
Произведен в Германия!

Стара цена: 

5980
лв

броя 
на цената 

на един2 

 

3600
лв

ПРОМО цена:

30467220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

900
лв

30467002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2250
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

4500
лв

Колаген плюс 
120 таблетки 
2 броя

 

2085
лв

ПРОМО цена:

30352230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Артростав 
30 таблетки - 2 броя

Pharm LAB препоръчва при: 
болки и възпаления в ставите; артрит, 
остеоартрит; ревматизъм; артрози; ишиас, 
ошипяване; фрактури; натоварвания на 
ставите от физическа активност или повишено 
тегло; активни спортисти; менопауза. 
Всяка таблетка съдържа: 
глюкозамин сулфат - 125 mg; хондроитин 
сулфат - 75 mg; витамин С - 80 mg; хиалуронова 
киселина - 5 mg; екстракт от босвелия - 50 mg;  
хидролизиран колаген - 4 mg.

Стара цена: 

2980
лв

 

2095
лв

ПРОМО цена:

3042530код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Калций 
+ витамин D3 
150 таблетки

остеопороза;  болки в ставите; чупливост на 
ноктите; мускулни крампи (спазми); екземи; 
сърцебиене, сърдечно-съдови заболявания; 
безсъние; избухли-вост; нарушено 
храносмилане и киселини.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2990
лв

 

1100
лв

ПРОМО цена:

30706220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

280
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: 

1380
лв

30706240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

830
лв

ПРОМО цена:
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2390
лв

ПРОМО цена:

3092820код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Хондроитин  
60 таблетки

OstroVit препоръчва при: 
болки, скованост, проблеми със ставите и 
сухожилията; дегенеративни заболявания 
на ставите; артрози, артрити, остеоартрити; 
натоварвания на ставите.

Стара цена: 

2990
лв

Хондроитинът е важен компонент, участващ в състава на 
ставния хрущял. Приемът му „заставя“ хрущялната тъкан 
да усвоява течности, които са източник на хранителни 
вещества и подпомагат намаляване на втвърдяването и. 
Защитава остарялата тъкан от разрушаване и подпомага 
изграждането на нова. Участва в регулацията на фосфор-
калциевия обмен, намалява загубата на калций, забавя 
развитието на остеопороза.



Здрави кости и стави 
за ваканционни 
приключения!

 

1360
лв

ПРОМО цена:

51202220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

340
лв

51202002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

850
лв

ПРОМО цена:

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

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

 

900
лв

ПРОМО цена:

5135230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

390
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки, 
кестен и лозови 
листа 250 мл 

Подходящ е при: разширени вени, 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. 

Стара цена: 

1290
лв

Стара цена: 

1700
лв

 

790
лв

ПРОМО цена:

5120820код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

200
лв

5120840код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

595
лв

ПРОМО цена:

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: 

990
лв

 

1385
лв

ПРОМО цена:

51205230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с арника 
250 мл - 2 броя

Арниката е известна с противовъзпалителното 
си и болкоуспокояващото си действие. 
Използва се  при мускулни и ревматични 
болки, артрит, скованост на ставите, шипове, 
схващания, при мускулни спазми след 
обездвижване. Намалява болката и отока след 
спортни травми, изкълчване, натъртване, 
навяхване, разтягане на сухожилия или 
мускули.

Стара цена: 

1980
лв

51205002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

 

640
лв

ПРОМО цена:

5130820код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Охлаждащ гел 
250 мл 

За охлаждане и освежаване. За сваляне 
на температурата при настинки и преумора. 
При главоболие, мускулни и ставни болки, 
тежки физически натоварвания, навяхвания, 
натъртвания, отоци, болки в ставите и 
мускулите. 
Активни съставки: масло от евкалипт, 
камфор, ментол, глицерин. Без парабени.

Стара цена: 

800
лв

 

870
лв

ПРОМО цена:

5135440код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

580
лв

Стара цена: 

1450
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.
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4795
лв

ПРОМО цена:

3043840код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Аминокомплекс 
200 капсули

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: 

7990
лв



 

8335
лв

ПРОМО цена:

3052740код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5555
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Хиалуронова 
киселина 
120 капсули

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. 

Стара цена: 

13890
лв

 

3190
лв

ПРОМО цена:

30286002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3190
лв

Специална формула на Equilibra за 
здрава и перфектна кожа. Подкрепя 
съединителната тъкан и нормалната 
пигментация. Защитава от оксидантен 
стрес, забавя процесите на стареене. 
Поддържа естествения скелет и 
хидратация на кожата, подпомага 
заглаждането на бръчки.

Колаген бюти  
10 сашета - 2 броя

Стара цена: 

6380
лв

броя 
на цената 

на един2 

 

790
лв

ПРОМО цена:

30708002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

790
лв

Здрава коса 
30 таблетки
2 броя

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1580
лв

броя 
на цената 

на един2 

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3052530код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Бирена мая плюс
400 таблетки

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; след тежък физически труд и активен 
спорт. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

 

695
лв

ПРОМО цена:

5131030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

295
лв

Екстрактът от невен има противовъзпалител-
но, успокояващо, регенериращо и овлажня-
ващо действие, неутрализира свободните 
радикали, укрепва капилярите на кожата, 
като същевременно я тонизира и омекотява. 
Изключителен ефект има и при чувствителна и 
раздразнена кожа.

Унгвент-балсам 
с невен - 250 мл 
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895
лв

ПРОМО цена:

5133840код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

595
лв

Крем с масло 
от коноп 250 мл

За лице и тяло - подходящ за всеки тип кожа. 
Съдържа антиоксиданти и е естествено богато 
на Омега 3 и Омега 6, както и полиненаситена 
мастна киселина GLA, която влияе добре при 
екзема и псориазис. Възстановява липидната 
бариера, успокоява възпалена кожа. 

Стара цена: 

1490
лв

Стара цена: 

990
лв



броя 
на цената 

на един2 

 

945
лв

ПРОМО цена:

50105220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

235
лв

50105240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

710
лв

ПРОМО цена:

Подходящ при: 
акне, малки пъпчици, дерматити, 
алергии, различни херпеси, малки 
брадавици, напукана и възпалена кожа, 
екземи, лишеи, изгаряне, ухапвания от 
насекоми, декубитивни рани, гъбички 
по кожата.

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво 
30 мл - 2 броя 

Стара цена: 

1180
лв

 

975
лв

ПРОМО цена:

8420130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Розово масло за 
лице (с масло от 
макадамия) 30 мл

Розовото масло, символ на любов, сила и красота, 
предпазва от преждевременно стареене на 
кожата. Има регенериращи, подхранващи 
и стягащи свойства. Двете масла, богати на 
незаменими мастни киселини, линолова 
киселина, линоленова киселина и витамини, 
подобряват регенерацията, подхранват, 
изглаждат бръчките и предотвратяват обра-
зуването на нови, успокояват белезите и 
пигментацията, овлажняват, освежават, подоб-
ряват еластичността.

Стара цена: 

1390
лв

 

1290
лв

ПРОМО цена:

51353002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

Крем с Q10 - 250 мл 
2 броя

Q10 играе важна роля в енергийния баланс на 
клетката. Производството и преобразуването 
на енергията в клетки тее немислимо без 
Q10. С увеличаване на възрастта намалява 
производството му, което води до нарушаване 
процеса на регенерация на кожата. Кремът 
снабдява кожата с коензима и я хидратира в 
дълбочина.

Стара цена: 

2580
лв

 

2050020код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

590
лв 470

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

120
лв

За 1 брой 
-20% 20500240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1180
лв 710

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

470
лв

За 2 броя 
-40%

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

 

930
лв

ПРОМО цена:

9206640код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Мицеларна вода с арганово масло 75 мл

С 98% натурални съставки, арганово 
масло, хиалуронова киселина, екстракт 
от гардения. Не съдържа PEG, силикони, 
парабени, минерални масла, оцветители, 
източници на формалдехид. Деликатно 
ароматизиранa, без алергени. Почиства 
идеално грима от очите, лицето и устните, 
като подхранва кожата и я оставя мека и 
тонизирана.

Стара цена: 

1550
лв

 

975
лв

ПРОМО цена:

9191330код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

415
лв

CARBO DETOX Мицеларен разтвор за 
почистване и сваляне на грим - 200 мл

Ефективно почиства, освежава и тонизира 
мазна и комбиниран тип кожа. Премахва 
замърсявания, грим и излишния себум; с 
детоксикиращ ефект.

Стара цена: 

1390
лв
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1690
лв

ПРОМО цена:

51317002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1690
лв

Подходящ при невродермит. За хора с проб-
лемна и чувствителна кожа. Предотвратява 
дехидратацията и спомага за облекчаване на 
сърбежа при  проблемна и суха кожа, която 
е много по-чувствителна от нормалната. 
Добавените в крема, урея и масло от шеа 
стимулират нейната регенеративна способност. 
Подходящ за лицето и тялото.

Крем с вечерна роза 
250 мл - 2 броя

Стара цена: 

3380
лв

броя 
на цената 

на един2 

Микрофибърна 
ръкавичка 

За прекрасни коса и кожа 
при смяната на сезоните! 



YOUTH THERAPY
Подмладяваща терапия за зряла кожа - световна 
иновация със секрет от охлюв и 24 каратово злато!

YOUTH THERAPY е иновативна козметична линия против бръчки, създадена 
специално за нуждите на зрялата кожа. Изключително ефективните формули 
се основават на абсолютното козметично откритие от последните години: 
секретът от охлюв, който осигурява дълбоко възстановяване на кожата. 
Допълнителното съдържание на 24 каратово злато и други ценни активни 
вещества гарантират дълбока хидратация и представляват изключително 
напреднала система, която забавя процесите на стареене на кожата. Секретът от 
охлюв подпомага възстановяването, подмладяването и дълбокото хидратиране 
на кожата, възстановява естествения цвят на кожата. 

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

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

Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл

Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл

Възстановяващ 
серум против 
бръчки 30 мл

Ревитализираща 
маска против 
бръчки 23 г

Повдигаща 
маска против 
бръчки около 
очите 10 г

Овлажняващ 
крем против 
бръчки около 
очите 15 мл

2550
лв

ПРОМО цена:

9160120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2550
лв

ПРОМО цена:

9160220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2760
лв

ПРОМО цена:

9160320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

760
лв

ПРОМО цена:

9160420код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

9160520код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

1510
лв

ПРОМО цена:

9160620код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

380
лв

Стара цена: 

1890
лв
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2995
лв

ПРОМО цена:

9204940 код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Капсули с хиалуронова киселина за лице - 28 бр.

Осигурява незабавен изглаждащ ефект, помага 
бръчките да станат по-малко видими, като 
киселината с високото молекулно тегло има 
изглаждащо действие на повърхността, а тази 
с ниското - действа в дълбочина, допълвайки 
функцията на колагена. Не съдържа вода, 
парфюм и консерванти. 

Стара цена: 

4990
лв

YOUTH THERAPY
Подмладяваща терапия за зряла кожа - световна 
иновация със секрет от охлюв и 24 каратово злато!

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

Овлажняващ крем против бръчки 
около очите 15 мл

+ 2 броя Повдигаща маска против 
бръчки около очите 10 г 

2655
лв

ПРОМО цена:

916056код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1135
лв

КОМПЛЕКТ 40+ (3 продукта)
Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки 23 г

4555
лв

ПРОМО цена:

9160134код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3035
лв

Стара цена: 

7590
лв

 -30% 
за комплекта

Стара цена: 

3790
лв

 -40% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ 50+ (3 продукта)
Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки 23 г

4555
лв

ПРОМО цена:

9160234код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3035
лв

Стара цена: 

7590
лв

 -40% 
за комплекта

5215
лв

ПРОМО цена:

916015код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

10430
лв

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

5215
лв

ПРОМО цена:

916025код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

Стара цена: 

10430
лв

 -50% 
за комплекта
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КОМПЛЕКТ ЗА ОчИ (3 продукта)

 

1990
лв

ПРОМО цена:

9209320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

500
лв

9209350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1245
лв

ПРОМО цена:

Получено чрез студено пресоване. Подхран-
ващо, подобряващо еластичността и защитно 
масло за лице и тяло - 100% бадемово масло. 
Хидратира в дълбочина, без да омазнява. 
Подпомага за превенция на стрии при 
бременност или бързо отслабване. Идеална 
основа за масаж. Не съдържа минерални 
масла, парабени, оцветители и ароматизатори.

чисто бадемово 
масло - 250 мл

Стара цена: 

2490
лв

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък
 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък



 

PF Дълбоко хидратираща 
Peel Off (отлепваща се) 

маска 2 х 5 г - 2 броя

917_ _220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1100
лв 880

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

220
лв

За 2 броя 
-20%

PF Ултра-овлажняваща 
гелообразна маска с мезотера-
певтичен ефект 2 x 5 г - 2 броя

01
За всички типове кожа, в 
това число чувствителна. 

PF Почистваща и изглаждаща 
маска с детоксикиращ ефект 

2 x 5 г - 2 броя

05
За комбинирана, мазна, 

чувствителна и проблемна кожа. 

За всички типове кожа, в 
това число чувствителна. 

09 16

PF 2-фазна терапия - 
ензимен пилинг + бяла 

глина  2 х 5 г - 2 броя

За суха и чувствителна 
кожа, склонна към зачер-

вяване. Всяка възраст.

PF 2-фазна терапия - 
едрозърнест пилинг 

+ зелена глина - 2 х 5 г - 2 броя

17
За комбинирана и мазна 

кожа. Всяка възраст.

917_ _220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

900
лв 720

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

180
лв

За 2 броя 
-20%

2 еднакви маски с 
20% отстъпка

За да сияете 
по празниците!

Бързопопиващ крем против 
бръчки с роза 150 мл

За зряла, отпусната и увредена кожа. 
Осигурява интензивна регенерация и 
оптимален воден баланс.

3

Освежаващ и овлажняващ 
крем за лице с невен 150 мл

За суха и дехидратирана кожа. 
Осигурява оптимален воден баланс. 
Дава усещане за свежест.

2

Подхранващ и подсил-
ващ крем за лице с 
алое вера 150 мл

За увредена, суха и чувстви-
телна кожа. Осигурява интен-
зивно подхранване и реге-
нериране.

4
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920
лв

ПРОМО цена:

8621_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

230
лв

8621_50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

575
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1150
лв

Иновативна, високоефективна ултраовлаж-
няваща гелообразна маска с  биохиалуронова 
киселина и коктейл от витамини A, B3, B5, C, E 
в микрокапсули.

Иновативна, високоефективна почистваща 
и изглаждаща маска със зелена глина, 
мароканска глина, цинк и никотинамид 
(Витамин В3).

Иновативна, силно хидратираща маска с 
ултраовлажняващ комплекс, хидроманил.

Ексфолира мъртвите клетки, изглажда и стяга, 
намалява обезцветяването, заздравява и 
освежава кожата, успокоява раздразненията.

Ексфолира мъртвите клетки, изглажда кожата, 
почиства и стяга порите, намалява черните 
точки и пъпки.



 

Комплект анти-
ейдж с алое вера 
2 продукта: крем 
и серум 

Анти-ейдж серум 
за лице 
с алое вера - 30 мл

Кадифен серум, немазен, лесно абсорбируем, 
който изравнява и прави блестяща и озарена 
кожата на лицето. Активни съставки: алое 
вера, 3 типа хиалуронова киселина, масло от 
гроздови семки, оризово масло. Не съдържа 
парабени, парафинни масла и силикони. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Дерматологично тестван. 

Алое вера е едно от най-популярните расте-
ния с изключително широко приложение 
за подобряване и възстановяване на 
човешкото здраве. Наричат го „чудотворно 
растение”, „естествено лекарство”, „лек 
за изгаряния”. Съдържа над 75 съставки, 
които могат да бъдат разделени в 
следните категории: витамини, минерали, 
аминокиселини, захари, ензими, растителни 
стероли, лигнини, сапонини, антрахинони, 
салицилова киселина. 

Анти-ейдж крем 
за лице 
с алое вера - 50 мл

С 50% студено обработено алое вера, серицин, 
Витамини А, С, Е, UVA-UVB филтри! С мощен 
противобръчков и противостареещ ефект! С 
подхранващо и успокояващо действие. Кремът 
е с мека и копринена текстура, абсорбира се 
идеално, без да оставя омазняване.

2765
лв

ПРОМО цена:

9201330код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1185
лв

Стара цена: 

3950
лв

2515
лв

ПРОМО цена:

9201630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Стара цена: 

3590
лв

 -50% 
за комплекта

3770
лв

ПРОМО цена:

9201316код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3770
лв

Стара цена: 

7540
лв

Алое вера лифтинг 
стик за кожата около 
очите - 5,5 мл

С 40% студено обработено алое вера, глицерин, 
хидролизиран пшеничен протеин! Повдига, 
изпъва и хидратира! Алое вера стик, 
съдържащ високо количество алое вера 
(40%), е с ефективен лифтинг ефект за кожата 
около очите, като същевременно намалява 
тъмните кръгове около и торбичките под 
очите. Има  незабавен охлаждащ ефект. Алое 
вера, съдържащо се в голяма количество 
(40%) предпазва, овлажнява и успокоява 
зоната около очите. 

1860
лв

ПРОМО цена:

9201540код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1240
лв

Стара цена: 

3100
лв

EQUILIBRA гарантира: 
най-добра поносимост на формулите • натурални съставки на растителна 
основа • без SLS и SLES • ароматизиране без алергени • формули без 
парабени.
Козметиката с алое вера действа на кожата:
защитно • успокояващо • омекотяващо • овлажняващо • подхранващо                     
• тонизиращо. 
При получаване на гел от алое вера EQUILIBRA използва методa на студено 
извличане, при който се получава 100 % гел. Не се използват методи на 
лиофилизация и рехидратация. Използват се големи количества алое вера 
в продуктите - от 10% до 98%.
Всички продукти са дерматологично тествани! 
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За да спрете 
времето!

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък



 

Шампоан с репей - против косопад 
за всички типове коси - 350 мл
Намалява секрецията на себум така, че косата 
не се омазнява бързо и остава красива за по-
дълго време. Подхранва корените, намалява 
косопада, стимулира растежа на косата, 
хидратира косата и кожата.

Балсам с репей  против косопад 
за всички типове коси - 300 мл
Екстрактът от репей, суспендиран в растително 
масло, укрепва корените, намалява косопада 
и стимулира растежа на нова коса.Балсамът 
овлажнява скалпа, помага за предотвратяване 
на косопад (алопеция). 

630
лв

ПРОМО цена:

8610320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

480
лв

ПРОМО цена:

8611120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Стара цена: 

600
лв

Билков еликсир против косопад 
250 мл
Укрепва и подхранва космените фоликули. 
Екстрактите от синя лупина, хвощ, конски 
кестен, репей и соев протеин намаляват 
косопада, дават жизненост на коста от корените 
до върха и я правят здрава, гъста, гъвкава 
и блестяща. Не се изплаква, не оставя косата 
лепкава и тежка.

600
лв

ПРОМО цена:

8612220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

750
лв

Билково масло за скалп  с репей 
и хвощ - против косопад - 100 мл
Екстрактът от корен на репей в чисто растително 
масло укрепва структурата на косъма, подхранва 
космените фоликули, стимулира растежа, намалява 
себореята. Също така има противовъзпалително 
действие и се бори с пърхота. Добавеният екстракт от 
хвощ е призната натурална съставка за предпазване 
от косопад и пърхот. Косъмът става по-плътен, а 
косата по-гъста, по-силна и блестяща. Не съдържа 
парабени. 

520
лв

ПРОМО цена:

8614220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

130
лв

КОМПЛЕКТ за коса с репей против косопад
4 продукта: билково масло, шампоан, балсам и еликсир 
с -40% намаление
От векове е известно, че коренът от репей е подходящ за грижа за всички 
типове коса. Иновативните формули с екстракт от корен на репей укрепват 
структурата на косъма, подхранват космените фоликули, стимулират 
растежа и намаляват себореята. Също така имат противовъзпалително 
действие и се борят с пърхота. 

Стара цена: 

650
лв
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За прекрасна 
коса по 

празниците!

Стара цена: 

2790
лв

 -40% 
за комплекта 24480код 2:

само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1675
лв

ПРОМО цена:

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък



Балсам с репей  против косопад 
за всички типове коси - 300 мл

Билков еликсир против косопад 
250 мл

Продуктите от серията съдържат Pro-Ceratin Complex - кератин, арги-
нин и колаген. Реструктурират косата отвътре навън, подсилват я и я 
правят по-еластична, намаляват заплитането и чупенето на косъма. 
Pro-Ceratin Complex - кератин, аргинин и колаген. Кератинът е основен 
структурен компонент на косата, който прониква, изпълва увредените 
зони и възстановява косата отвътре, което я прави еластична, гладка и 
лъскава. Предпазва я от вредното действие на околната среда. Покрива 
косъма с незабележим защитен филм. Аргининът е аминокиселина, 
която укрепва и тонизира косата. Стимулира растежа на здрава и силна 
коса. Колагенът осигурява невидим слой, който укрепва, защитава и 
възстановява косата. 

За жизнена и впечатляваща  коса 
през празничните дни и нощи!

Комплект Dr.Sante за реструктуриране на косата 5 
продукта: шампоан, балсам, маска, спрей и серум 
с 40% намаление

Фантастичен комплект за реструктуриране и под-
държане на жизнена коса. Възстановява косата 
отвътре, което я прави еластична, гладка и лъскава. Не 
съдържа парабени. Подходящ за мъже и жени.

Реструктуриращ шампоан 
за коса с кератин 250 мл
Ефективно почиства и възстановява косата, особено 
слабата и изтощена коса. Не съдържа SLES, SLS и 
парабени. 

Реструктуриращ балсам 
за коса с кератин 200 мл
Реструктурира косъма, като го прави гладък, мек 
и еластичен, намалява значително заплитането и 
чупенето. Не съдържа парабени и минерални масла. 

Реструктурираща маска за коса 
с кератин 300 мл
Реструктурира косъма, улеснява разресването 
на косата, подсилва я и я прави по-еластична 
и намалява заплитането и чупенето на косъма.  
Не съдържа парабени и минерални масла.

Реструктуриращ спрей 
за коса с кератин 150 мл
Реструктурира косъма, улеснява разресването на 
косата, подсилва я и я прави по-еластична и намалява 
заплитането и чупенето на косъма. Не съдържа 
парабени и минерални масла.

Реструктуриращ серум 
за коса с кератин 50 мл
Реструктурира косъма, улеснява разресването на 
косата, подсилва я и я прави по-еластична и намалява 
заплитането и чупенето на косъма. Не съдържа 
парабени и минерални масла.

760
лв

ПРОМО цена:

8441220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8441320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8441420код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441020код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8441120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

3330
лв

ПРОМО цена:

8441005код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2220
лв

Стара цена: 

5550
лв

 -40% 
за комплекта

23

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък



 

630
лв

ПРОМО цена:

8610220код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Шампоан с коприва - 
за нормална коса - 350 мл

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

 

480
лв

ПРОМО цена:

8611320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Балсам с коприва - за изтощена, чуплива и слаба 
коса 300 мл

Благодарение на богатото разнообразие от 
активни съставки, а именно: хвощ, коприва, 
жълт кантарион, див кестен и червена 
боровинка, балсамът регенерира изтощената 
коса, укрепва крехката и чуплива коса, като я 
хидратира и подхранва. Подобрява работата 
на мастните жлези и космените фоликули на 
кожата на главата. Укрепва косата от корена до 
върха, предпазва от цъфтящи връхчета. При 
редовна употреба косата е по-здрава, гъвкава, 
пълна с енергия и по-лесна за разресване. 

Стара цена: 

790
лв

Стара цена: 

600
лв

Душ геловете от серията Green Pharmacy гарантират изключително 
приятно усещане по време на къпане. Разнообразните съставки 
нежно почистват кожата, хидратират я и я предпазват, благодарение 
на неутралното pH. Подходящи са за ежедневна употреба. Душ 
геловете не съдържат парабени, силикони и PEG. 

Подхранващ душ 
гел  с арганово 

масло и смокиня

1

Освежаващ 
душ гел 

с лотос и жасмин

2

Хидратиращ душ 
гел с маслина 

и оризово мляко

3

Регенериращ душ гел 
с масло от розмарин 

и лавандула

5

Възстановяващ душ 
гел с масло от карите 

и зелено кафе

4

Всички душ гелове са в опаковка от 500 мл.

8630_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

200
лв

За 1 брой 
-20% 8630_240код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1980
лв 1190

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

790
лв

За 2 броя 
-40%

Крем за крака с алфа-хидрокси 
киселина и кедрово масло - 
при мазоли - 75 мл - 2 броя

Крем за крака с дъбова кора и 
жълтениче при лоша миризма 
и изпотяване - 100 мл -2 броя

Крем за уморени крака с див 
кестен и червени лозови листа - 

100 мл - 2 броя

Крем за крака с широколист 
живовляк и орехово масло - 

при напукване - 75 мл - 2 броя
Омекотява,  регенерира  и  хидратира  
грубата  и  суха  кожа,  улеснява  отделя-
нето  на  мъртвите клетки. При редовна 
употреба мазолите и втвърдените 
участъци изтъняват и изчезват. 
Стъпалата стават меки и гладки.

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

Подпомага  естествената  защита  на  
кожата  към  бактериални  и  гъбични  
инфекции.  Намалява  прекомерното  
изпотяване,  предпазва  от  неприятната  
миризма  на  краката.

Ефективно облекчава  състоянието  на  
уморените  крака,  намалява  подуването  
и  усещането  за  парене.  Екстрактът  от  
див  кестен  помага  при  разширени  вени.  
Добавените  екстракти от хамамелис, арника 
и мента подобряват кръвообращението. 

8660_240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

900
лв 540

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

360
лв

За 2 броя 
-40%

1

3 4

2
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2095
лв

ПРОМО цена:

9122030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Скъпоценното арганово масло разкрасява, обновява и 
регенерира Вашите лице, тяло и коса. Нежно подсилва 
и възстановява здравословния блясък и нормалното 
състояние на косата и тялото. Отлични резултати има и при 
третиране на чупливи нокти и кожата около тях. Използва се 
успешно при стрии.

Стара цена: 

2990
лв

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

2095
лв

ПРОМО цена:

9122130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Стара цена: 

2990
лв

Богато на мастни киселини Омега-3 и Омега-9, които спомагат 
за поддържането на добра хидратация на кожата, еластич-
ност и устойчивост на външни фактори. Композицията от 
подхранващи съставки хидратира, регенерира и изглажда 
кожата, подобрявайки еластичността й. Възстановява 
блясъка на косата и тялото.

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

990
лв

ПРОМО цена:

51302002код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
лв

Балсам за стъпала 
250 мл - 2 броя

Освежава и възстановява уморените стъпала, 
благодарение на билките. Същевременно оме-
котява кожата. Най-добър ефект се постига при 
масаж на стъпалата един или два пъти дневно.  
Активни съставки: масло от евкалипт, ментол, 
камфор, глицерин и уреа. Без парабени.

броя 
на цената 

на един2 

315
лв

ПРОМО цена:

2_ _ _ _30код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

135
лв

Супер 
бамбукови чорапи 
и/или терлици 
ACTIVE 
THERAPY Произведени от 100% еко бамбук с използване 

на патентована технология, която не стяга 
краката и подобрява кръвообращението.           
С прикрепени микрокапсули от Алое Вера.

Цветът, моделът и размерът са по избор от 
наличните. 
Купи ПОНЕ 3 чифта по избор с 30% намаление! 
*Цената е за 1 чифт, при покупка на ПОНЕ 3 
чифта в 1 поръчка!

За комфорт 
на цялото 

тяло!

КОМПЛЕКТ
Интимен гел и 
Деликатни 
интимни кърпички
с алое вера

1155
лв

ПРОМО цена:

9200530код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

495
лв 625

лв

ПРОМО цена:

9209630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

265
лв 1270

лв

ПРОМО цена:

9200596код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1270
лв

Интимен гел 
с алое вера 200 мл

Деликатен интимен гел с успо-
кояващо и защитно действие. 
Хидратира, освежава и 
почиства деликатно без да 
дразни кожата. Поддържана 
физиологичен рН 4,5. Не 
съдържа: парабени, SLES 
и SLS. Деликатно парфю-
миран, без алергени. 
Дерматологично тестван! 

Стара цена: 

1650
лв

Деликатни 
интимни 
кърпички
с алое вера 
12 броя

Произведени са от мека, гладка и плътна 
тъкан, 100% биоразградима в тоалетните. 
Предлагат хигиена и комфорт и извън дома, 
при пълно зачитане на физиологията на 
третираните зони, без нужда от изплакване. 

Стара цена: 

890
лв

Стара цена: 

2540
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

450
лв

Стара цена: 

1980
лв

25



Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 434

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см 7695
лв

ПРОМО цена:

101434230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101434250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 445

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

9240
лв

ПРОМО цена:

1_1445230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3960
лв

1_1445250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

6600
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

13200
лв

- 19  см0
- 21 см1

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 502 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см
10000

лв

ПРОМО цена:

10150230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4290
лв

10150250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

14290
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 509

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

11150930код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11150950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

21 см

 

2090150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3995
лв

ПРОМО цена:

5595
лв

ПРОМО цена:

2090130код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2395
лв

артрит, ревматоиден артрит, остео-
артроза; болки в гърба, кръста, тазовата 
област; дискова херния; простудни 
заболявания; ишиас и невралгии. При 
мускулни и ревматични болки, скованост 
на ставите, шипове, схващания, при 
мускулни спазми след обездвижване. 

Препоръчва се за подпомагане при: 

Турмалинов 
колан Hign 
Line 125 см 

Стара цена: 

7990
лв

 

2300
лв

ПРОМО цена:

2092030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

990
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; ревма-
тизъм; плексит; Главоболие, простуда, 
настинка, умора; Световъртеж; Втрисане; 
Проблеми с кръвообращението; Сънливост; 
Проблеми с щитовидната жлеза; Хроничен 
тонзилит и др.

Стара цена: 

3290
лв

2092050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1645
лв

ПРОМО цена:

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.

1255
лв

ПРОМО цена:

2090340код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Спестявате:

835
лв

Стара цена: 

2090
лв Подаръци 

за красота 
и здраве!
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UB Parfums Дамски 
аромат - 50 мл (22%) 

UB Parfums Мъжки 
аромат - 50 мл (18%) 

Цената с -40% е валидна 
при едновременна покупка 

на 2 парфюма по избор. 
Предложението важи за 
всички дамски и мъжки 

аромати 50 мл, без значение 
от комбинацията!

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

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

Естествен грим от 
природата. 

До 100% натурални 
съставки.

Всички продукти от серията Love’s 
Nature са с -20% намаление.  
За всеки два закупени продукта 

получавате специален ПОДАРЪК:
Хидратиращ крем за лице 

с Алое Вера - 30 мл. 

Подаръкът се заявява с код: 71000. 
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Пастата е натурален продукт с иновативни съставки: сребърни йони, 
органична розова вода, мента и алое. Без флуорид, захар, парабени. 
В комплект седна от четките освежава, почиства и енергизира. 
Предпазва от кариеси и зъбна плака и заздравява венците.  С мощното 
антибактериално и детоксикиращо действие на нано среброто или 
нано златото.

24482код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

ПРОМО цена:

1180
лв

ПРОМО цена:

24483код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

505
лв

24484код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1685
лв

Стара цена: 

1685
лв

Комплект Паста Dr.Silver ROSE&HERBS 
+ четка за зъби Nano Gold - 2 броя

Комплект Паста Dr.Silver ROSE&HERBS 
+ четка за зъби Nano Silver - 2 броя

1180
лв

ПРОМО цена:

24481код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

505
лв

Алое вера гел-паста за зъби 
с активен въглен 75 мл - 2 броя
Редовното използване премахва плаката, 
предпазва зъбите от зъбен камък и увреждане, 
осигурява естествено избелващо действие, 
заздравява венците. Гел-паста с контролирана 
абразивност без да уврежда зъбния емайл. 

92114002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1290
лв

ПРОМО цена:

1800
лв

ПРОМО цена:

92114230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

2580
лв

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък

Всички продукти с -20% намаление.  
+ ПОДАРЪК ИДЕЯ

за Коледен 
подарък

Подходящи за чувствителна кожа. 
Дерматологично тествани. 

Хипоалергенни.

Не съдъжат: парабени, 
силикони, парафинни масла, 
PEG, изкуствени оцветители.

Попитайте Вашия консултант за каталог Love‘s Nature!

Попитайте Вашия консултант за предлаганите аромати!

79_ _ _ 20код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв 2390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

600
лв

За 1 брой 
-20% 79_ _ _ 5020код 1:

79_ _ _ 40код 1:

БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв 1795

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1195
лв

За 1 брой 
-40%79_ _ _ 5040код 1:Код за дамски парфюм

Код за мъжки парфюм



Удобната възглавница е в основата 
на спокойния сън, защото спомага 
за правилната позиция на тялото, 
като дава опора на врата и 
гръбначния стълб.  
Размер: 70 х 40 х 11 см.

3300
лв

ПРОМО цена:

2611140код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2200
лв

Възглавница 
от мемори пяна

Стара цена: 

5500
лв

 Масажираща 
лежанка Jocca 14800

лв

ПРОМО цена:

2050120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

Стара цена: 

18500
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. 

Насладете се на фантастични резултати след напрегнато и натоварено 
ежедневние, след деня прекаран в офиса или зад волана, след физически или 
психически натоварвания, или просто защото имате нужда от релаксиращ и 
възстановяващ масаж вкъщи, на вилата или докато сте в командировка.

С избора на Масажиращата лежанка Jocca получавате:
 • 10 мотора и 4 зони за масаж;
 • 3 степени на интензивност;
 • 5 типа масаж;
 • Загряваща функция;
 • Дистанционно управление за максимално удобство и комфорт;
Jocca - истински релакс и удоволствие докато  пестите време и пари!!!

Релаксиращ и възстановяващ масаж за цялото 
тяло винаги, когато пожелаеш!
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1650
лв

ПРОМО цена:

2611050код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1650
лв

Наколенка от мерино-
сова вълна със сребро 
и магнити - 1 брой 
Наколенките са изработени 
от чиста мериносова 
вълна с магнитна лента и 
сребърни нишки. Прекрасно 
средство за облекчаване 
и премахване на болка в 
коляното или лакътя. 

Стара цена: 

3300
лв

Биомагнитна 
постелка за стол
Продукт от ново 
поколение с биомаг-
нитно поле, карбо-
нова мрежа за защита 
от геопатогенни зони 
и специална мемори 
структура за идеален 
комфорт на тялото.

11550
лв

ПРОМО цена:

2611250код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

11550
лв

Стара цена: 

23100
лв

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

Одеяло от мериносова 
вълна - 140 х 200 см 21910

лв

ПРОМО цена:

2610760код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

32870
лв

Стара цена: 

54780
лв

Чист и уютен дом 
в празничните 

дни!

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък



3295
лв

ПРОМО цена:

2080640код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2195
лв

Wellos Washing Ball 
Топка за пране
Специално проектирана 
от естествена керамика и 
постоянни магнити, които 
позволяват измиване без 
използване на почистващи 
препарати.   Осигурява 
отлично почистване, стери-
лизация и поддръжка на 
цвета и текстурата. 

Стара цена: 

5490
лв

 

710
лв

ПРОМО цена:

2030720код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

180
лв

Почиства, полира и защитава 
с едно действие. Подходящ 
за: всички повърхности в 
дома, градината, офиса и др. 
Отличeн за банята и кухнята. 

Универсален 
почистващ камък 
BIONUR 300 g 

Стара цена: 

890
лв

За котлони, тенджери и тигани без покритие, плочки, 
мивки, пластмасови дограми и градински мебели, 
метални повърхности...

Универсален 
почистващ гел 
1000 мл

Незаменим за всяко домакинство. 
Бельо, вълнен текстил, кухненски 
прибори, съдове, всякакви дома-
кински прибори и санитария се 
почистват с универсалния гел, 
независимо дали със студен или 
топъл разтвор. 

1950
лв

ПРОМО цена:

2043440код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

1300
лв

Стара цена: 

3250
лв

Антиалергенна UV прахосмукачка Volcano 

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

Край на акарите, бактериите и вирусите!!!
Премахнете от дома си най-честите 

причинители на алергии!!!

Научно сертифицирана 
UV почистваща технология 
с 99% доказана 
ефективност! 

8400
лв

ПРОМО цена:

2040020 код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Елиминира опасните прахови акари, бактерии 
и вируси чрез специална ултравиолетова 
светлина. 

Мощност: 300 W

Стара цена: 

10500
лв
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1380
лв

ПРОМО цена:

25206240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

920
лв

Стара цена: 

2300
лв

Универсална 
бамбукова кърпа 
8 слоя - 36 х 36 см

 

24468код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1325
лв

ПРОМО цена:

КОМПЛЕКТ Професионална кърпи за прозорец 
40 х 40 см и за прозорци и автомобили 60 х 40 см 

Стара цена: 

2650
лв

1855
лв

ПРОМО цена:

24467код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

795
лв

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

Течен перилен препарат 
за блестящо бяло пране 
BIONUR - 1500 мл

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

Стара цена: 

1350
лв

945
лв

ПРОМО цена:

2031630код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

405
лв

Изключително фино тъканото 
влакно и специалния патенто-
ван метод на сплитане правят 
тази кърпа най-добрата сред 

бамбуковите кърпи за дома! За подсушаване, дезинфекци-
ране и почистване на прозорци, кухненски плотове и шка-
фове, мивки, плочки, мебели, посуда, екрани, подове и др.

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък



 

10495
лв

ПРОМО цена:

24301код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

6995
лв

КОМПЛЕКТ 
VOLCANO ZAPPER
+ Царски билки 
Detoxin 250 мл

VOLCANO Zapper е цифрово електронно 
устройство, което убива болестотворни 
паразити, бактерии, вируси и гъбички 
чрез електромагнитни вълни без 
използване на медикаментозни 
средства. За постигане на максимален 
ефект се комбинира с  Царски Билки 
Детоксин, който е за подпомагане 
на организма в процеса на 
освобождаване на натрупваните 
токсини и предотвратяване повторно 
заразяване.

Стара цена: 

17490
лв

 

3415
лв

ПРОМО цена:

2002640код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2275
лв

Стара цена: 

5690
лв

Dr.Silver MINI
Ефективно получаване на сребърна 
вода с различна концентрация. Бърз 
и динамичен процес на отделяне на 
сребърни йони. Сменяем сребърен 
електрод и захранваща батерия. 
Компактен и надежден при работа. 
Използването на заменяем електрод 
и батерия дават възможност за 
продължителна употреба на уреда.  
Лесно преносим.

Повече от 10 000 л 
сребърна вода 
с питейна концентрация

1 2 3 4

DAFI - бутилка за пречистване 
на вода - 500 мл, ресурс на 
филтъра 300 бутилки (150 л)

Филтър Unimax  
За кана Astra

Филтър Classic 
За кана Atria Филтрите към каните 

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

2300120код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1050
лв 840

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

210
лв

За 1 брой 
-20%

23001230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2100
лв 1470

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-30%

2300320код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 брой 
-20%

23003230код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 2 броя 
-50%
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2323_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2250
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

450
лв

За 1 брой 
-20%

2323_30код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2250
лв 1575

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

675
лв

За 1 брой 
-30%

При покупка на поне 2 бутилки - по избор

 

7450
лв

ПРОМО цена:

2006050код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

7450
лвАктиватор за жива 

и мъртва вода
VODOLEK Активаторът VODOLEK е предназначен за 

електро-химична активация на питейна вода 
с цел получаване на католит (алкална вода, 
наричана още „жива” вода) и анолит (кисела 
вода, наричана още „мъртва” вода). И двата вида 
вода притежават силна биологична активност 
и могат да се прилагат външно и вътрешно за 
профилактика на широк кръг заболявания, както и 
за редица приложения в домакинството и личното 
стопанство.  Живата вода е отлично тонизиращо 
и стимулиращо средство с висока антиоксидантна 
активност. Мъртвата вода забавя биологичните 
процеси в организма, понижава кръвното 
налягане, успокоява нервната система, подобрява 
съня, намалява болките в ставите. 

Стара цена: 

14900
лв

 ИДЕИ
за Коледен 

подарък

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък

150 литра чиста вода винаги с Вас; пречиства во-
допроводна 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, фитнес ... навсякъде.



 
Wellos Антибактериална 
кухненска дъска за рязане Изключително здрави и удобни 

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

2080_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв 2390

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

600
лв

За 1 брой 
-20%

2080_40код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ

Стара цена: 

2990
лв 1795

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1195
лв

За  1 брой 
-40%
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При покупка на поне 2 броя - по избор

 

1070
лв

ПРОМО цена:

30201240код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

710
лв

В хималайската сол се съдържат 84 природни 
минерала в съотношение идентично на 
съотношението им в клетъчната течност и 
кръвната плазма. Има противовъзпалително, 
антибактериално, противоалергично дейст-
вие.

Кристална 
хималайска сол 
500 г - 2 броя

Сертификат за качество на 
хранителен продукт - ISO-22000!

Стара цена: 

1780
лв

 

3295
лв

ПРОМО цена:

3048540код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

2195
лв

Стевия 
1000 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при:Стара цена: 

5490
лв

 

1880
лв

ПРОМО цена:

3091020код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

470
лв

100% рафинирано кокосово масло.  Без ГМО! 
Без Глутен! Без Консерванти! Перфектният 
избор за всички видове готвене, пържене 
и печене, тъй като издържа на високи 
температури без да поврежда структурата си, 
както много други масла!

Кокосово масло 
900 г

Предотвратява сърдечно-съдови 
заболявания и високо кръвно налягане.

Стара цена: 

2350
лв

 

1720
лв

ПРОМО цена:

3091420код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Стара цена: 

2150
лв

Фъстъчено масло 
със сусам - 500 г

Фъстъченото масло освен полезно е и с много 
приятен вкус и може да бъде част от нашето 
дневно хранително меню. То разполага с 
хранителни стойности и ползи за здравето. 
Сусамовите семена съдържат висока 
концентрация на фитостероли, антиоксиданти 
и ненаситени киселини. 

Забавна 
подготовка 

на здравословна 
трапеза!



За контакти:
GM 13/19

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

Промоционалните предложения важат от 07.12.2019 до 03.01.2020 или до изчерпване на количествата!
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18000
лв

ПРОМО цена:

205_ _20 код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

4500
лв

Стара цена: 

22500
лв

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

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

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

Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части 

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

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

Превърнете храната в енергия и здраве!

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

ТОП ЦЕНА
на комплект от 
12 части!

Стара цена: 

21990
лв

15395
лв

ПРОМО цена:

2020030код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

6595
лв

2020050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

10995
лв

ПРОМО цена:

Еър Фрайър 
Jocca

 
Квадратен тиган 
със стъклен капак и 
капачка-дозатор 
(28 х 28 см) Вкусно, здравословно, диетично, 

икономично и екологично готвене. 
С феноменално незалепващо и 
незагарящо каменно покритие. Много 
лесен за почистване - само с топла вода 
и гъба. Не съдържа PFOA. 

Стара цена: 

29600
лв

14800
лв

ПРОМО цена:

2251250код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

14800
лв

 Квадратен 
барбекю-тиган 
с два улея (28 х 28 см) 

Оребрената повърхност на тигана позволява да 
се запазят хранителните вещества в храната, а 
не да се пържи в излишъка от претопено олио 
или масло. Двата улея, които са разположени от 

двете страни на тигана, позволяват 
да се отцеди излишната мазнина, 
след всяка партида от барбекюто. 
Равномерно разпределение на 
топлината и с ергономичната 
дръжка. Не съдържа PFOA. 

Стара цена: 

19990
лв

9995
лв

ПРОМО цена:

2250150код 1:
БЕЗ ОгРАНИчЕНИЕ Спестявате:

9995
лв

Весели и 
вкусни 

празници!

 ИДЕИ
за Коледен 

подарък

 ИДЕЯ
за Коледен 

подарък

03 12
Изберете цвят:

Бял черен


