1

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до

-40%

Витамин C + Цинк - 20 разтворими таблетки
+ 4 таблетки ПОДАРЪК - 2 броя
Vitar препоръчва при:
намален имунитет;
инфекциозни процеси;
за защита от оксидативен стрес;
за подобряване
съпротивителните сили на
организма, при грип, простуди и
настинки.

код 30705230

Стара цена:

80
13
лв
ПРОМО цена:

9 65лв

Спестявате:

415лв

Царски билки Златна формула - 250 мл
Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
хронична умора, отпадналост;
Стара цена:
нарушения в паметта и оросяването;
90
лв
понижени жизнени функции; тежки
умствени и физически натоварвания; ПРОМО цена:
алергии; възпалителни процеси
15
на ухото; нарушени функции на
лв
главния мозък; мигрена, мозъчна
Спестявате:
умора; парези, спазми на мозъчните
75
съдове; промяна в условията на
лв
живот, резки климатични промени.

25

18

код 3010130

7

Ехинацея с ацерола - 30 капсули
2 броя

код 30730240

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

код 3072220
2

2

Vitar препоръчва при:
простуда и отпадналост; грип
и респираторни заболявания;
кашлица; умора; изтощение;
отслабен имунитет.

Sanct Bernhard препоръчва при:
срив на имунната система; настинки и грип; тежки физически и
психически натоварвания; бедно
на витамини хранене; забавяне
стареенето на организма; алергии;
при вирусни и бактериални
инфекции; проблеми със зъби,
кожа и кости.

Стара цена:

80
19
лв
ПРОМО цена:

11лв90
Спестявате:

790лв

Джинджифил - 10 сашета
Разтворима гореща напитка при простуда и грип!
Джинджифил, облепиха,
витамин С, цинк в едно!

Ацерола капсули - 300 капсули

код 3047240

6 лв

40

Спестявате:

160лв

50
77
лв
ПРОМО цена:

46 50лв
Спестявате:

3100лв

Пчелно млечице плюс - 10 флакона х 15 мл
Стара цена:

Стара цена:

00
8
лв
ПРОМО цена:

Стара цена:

код 3027540
Equilibra препоръчва при:
срив в имунната система; психически и физически
натоварвания; умора, отпадналост, понижени
енергийни функции; нарушения в обмяната на
веществата; вирусни и бактериални заболявания.

50
34
лв
ПРОМО цена:

20 70лв
Спестявате:

1380лв

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до

-50%
Мултивита плюс - 30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва уникална комбинация от
Стара цена:
високоефективни антиоксиданти
и коензим Q10, тъй като тя
80
лв
гарантира: подобряване на физиПРОМО
цена:
ческото и психическо състояние
на организма; предпазва от
90
оксидативен стрес като елиминира
лв
свободните радикали; активира Спестявате:
имунитета; забавя процесите на
90
лв
стареене; витализира организма;
намалява умората и изтощението.

23

11

код 30743002

11

Желязо + Витамин С - 180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена:
анемия, повишени нужди на
90
лв
организма от желязо (период
ПРОМО
цена:
на растеж и развитие, бременни
жени и кърмачки, жени в
75
репродуктивна възраст); чувство
лв
на отпадналост, умора; липса на
Спестявате:
енергия; при повишена загуба
15
на желязо с обилни и зачестили
лв
месечни цикли; в случаи на недостатъчен прием или
резорбция на желязо при хронично болни, при хора
на нискокалорични диети, при вегетарианци и др.

62

37

За да сме здрави
за снежни
приключения!

25

код 3052340

В комплекс + Витамин С
30 таблетки - 2 броя

код 30707220

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.

Калий и Магнезий - 20 сашета
Стара цена:

Стара цена:

11 лв
ПРОМО цена:
80

9 45лв

Спестявате:

235лв

код 3024030
Equilibra
препоръчва при:
мускулни спазми, крампи, депресии; предменструален
синдром; липса на енергия; контрол на кръвното
налягане и др. Отлична комбинация за здравето на
сърцето, кръвоносната система, опорно-двигателната и
нервната системи.

код 3051230

Спестявате:

930лв

Бързо почиства и хигиенизира кожата Стара цена:
00
на ръцете без измиване. Образува
лв
предпазен слой от сребърни йони
върху ръцете, който ги защитава ПРОМО цена:
дълготрайно от вируси и бактерии.
50
лв
Хидратира, омекотява и подхранва
кожата на ръцете. Колоидното сребро Спестявате:
е надеждна защита срещу повече
50
лв
от 650 вида болестотворни вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат 1/3
от всички хора на Земята.

9

Стара цена:

90
29
лв
ПРОМО цена:

4

20 95лв

4

Спестявате:

895лв

21 70лв

Dr. Silver Гел за чисти ръце 50 мл - 2 броя

Магнезий - 250 таблетки
Sanct Bernhard препоръчва при:
напрежение и схващания в
мускулите; проблеми с костите и
тяхната плътност; уморени крака;
остеопороза, артрит; мускулни
болки, рахит; диабет, хипертония;
депресия,
хронична
умора;
нервност, раздразнитеност.

00
31
лв
ПРОМО цена:

код 20029002

33

01.02.-28.02.2019
Омега - 3 рибено масло - 120 капсули

код 3041230

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

Стара цена:

50
22
лв
ПРОМО цена:

15 75лв
Спестявате:

6

75

лечение на заболявания на костите и ставите; за намаляване на
холестерола и триглицеридите;
зрителни нарушения; заболявания
на кожата и лигавиците; за
активиране на имунната система;
за профилактика на сърдечнокод 3044040 съдовата система.

Здраве от морето!
50%

повече капсули
на същата цена

50
45
лв
ПРОМО цена:

62

27 30лв
Спестявате:

1820лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
тежки психически и физически Стара цена:
натоварвания; срив на имунната
90
лв
система; оксидативен стрес;
стрес, хронична умора; депресии, ПРОМО цена:
нервно-психични разстройства,
95
нарушен сън; намалена умствена
лв
работоспособност; възстановяване Спестявате:
след инфаркт и тежки и продъл95
жителни заболявания.
лв

89

53
35

код 3049340

код 3060530

с до

4

4

-50%

Здраве от езерото
... и от полето!
Броколи - 60 капсули

Стара цена:

Sanct Bernhard препоръчва при:
злокачествени заболявания
Стара цена:
на бял дроб, стомах, дебело
90
черво и др.; профилактика
лв
при белодробни заболявания; ПРОМО цена:
възпалителни заболявания
45
от различен характер; мощен
лв
антиоксидант;
препоръчва
Спестявате:
се за цялостна детоксикация
45
на организма при отравяне с
лв
различни токсини.

114

90
27
лв
ПРОМО цена:

57

19 55лв
Спестявате:

835лв

41

ТОП ПРОДУКТИ

Уийтграс (Wheat grass) - 40 капсули

Deep Ayurveda препоръчва при:
детоксикация и защита от замърсявания и свободни радикали;
заболявания на стомашно чревния
тракт - гастрити, колити, язви,
запек; повишена киселинност в
организма (алкализира кръвта);
разширени вени, хемороиди;
проблеми с чернодробната функция; анемия; кожни проблеми;
отслабен имунитет.

Крил ойл - 90 капсули

50 пъти по-активно от рибеното масло!
Sanct Bernhard препоръчва при:
Стара цена:
мощен антиоксидант с действие
90
върху сърдечно-съдовата система,
лв
предпазва образуването на съсиреци, ПРОМО цена:
поддържа еластичността на съдовете
35
и подкрепя сърцето. Регулира
лв
обмяната на липидите и намалява
Спестявате:
лошия холестерол. Подкрепя функ55
циите на ставите и мускулите. Подоблв
рява паметта, облекчава симптомите
на предменструален синдром.

103

Стара цена:

АФА - 120 таблетки

код 3041840

-40%

с до

лв

Масло от черен дроб на треска
200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:

ТОП ПРОДУКТИ

код 3049150

57

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

01.02.-28.02.2019

За здрави деца
и енергични
родители!

Сибирски женшен (Елеутерокок)
90 таблетки
OstroVit препоръчва при:

Билков сироп за деца - 200 мл
Vitar препоръчва при:
кашлица;
простуда;
възпалени лигавици;
респираторни заболявания.
Съдържа:
живовляк, мащерка, витамин С.

Стара цена:

11

90

лв

ПРОМО цена:

9 50лв

Спестявате:

2

40

код 3072420

лв

код 3091820

Коластра с мултивитамини
45 таблетки за смучене

код 3007220

Dr.Nature препоръчва при:
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; възпалителни заболявания; за обща
подкрепа на детския организъм
при растеж; за добра памет и
концентрация. Съдържа коластра
и комплекс от витамини В, С, Е, Д3

лв

22 30лв
Спестявате:

560лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
Стара цена:
отслабнал
имунитет; сърце90
биене и сърдечни проблеми;
лв
прединфарктни и слединфарктни
ПРОМО цена:
състояния;
хипертония;
повишен холестерол; безсъние,
35
лв
избухливост; кожни проблеми;
възпалени венци, парадонтоза;
Спестявате:
хронична
умора,
стресови
55
лв
ситуации; мигрени; при напреднала възраст и еднообразно хранене; физически и
психически натоварвания.

68

ПРОМО цена:

13 50лв

45

Спестявате:

40

лв

90
27
лв
ПРОМО цена:

113

90

3

Стара цена:

Коензим Q10 плюс -150 капсули

Стара цена:

16

стрес, физическо и психическо
натоварване на организма; хронична умора; понижен имунитет;
хронични заболявания; грип,
простуда; възстановяване след
заболявания; понижени жизнени
функции;
полова
слабост;
намалена памет и концентрация;
вредни и тежки условия на труд.

код 3043040

55

Витални гъби за
витален живот!

Кордицепс плюс - 60 капсули

Майтаке плюс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: проблеми с дихателната, кръвоносната,
отделителата системи; туморни заболявания; подкрепя организма при
химио- и лъчетерапия; подпомага имунната система и общата детоксикация на организма; действа като мощен природен антибиотик;
подпомага дейността и функциите на черния дроб - хепатопротектор;
повишава либидото; подпомага опорно-двигателния апарат и сърдечносъдовата система; ефективна при синдром на умората.
Цена за 2 броя
Цена за 1 брой:
едновременно:

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.
Цена за 2 броя
Цена за 1 брой:
едновременно:

Стара цена:

Стара цена:

90
38
лв
ПРОМО цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 10лв

46 лв

70

Спестявате:

7

Спестявате:

3110лв

80

лв

код 30302240

код 3030220

38

Стара цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

90

лв

ПРОМО цена:

31 10лв

46 70лв

7

3110лв

Спестявате:

Спестявате:

80

лв

код 3030420

код 30304240

Кардио комплекс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: лошо кръвооросяване на мозъка; загуба на
памет; старческа деменция; болест на Алцхаймер, мултиплена склероза;
дезориентация, безсъние, разсеяност; мигрена; нервно напрежение.

Dr.Nature препоръчва при: високо кръвно налягане; исхемична
болест на сърцето, ритъмни нарушения; профилактика на инфаркт,
хеморагичен инсулт и атеросклероза; предотвратява образуването на
тромби; подобрява състоянието на кръвоносните съдове и поддържа
нормалното ниво на холестерол в кръвта.
Цена за 2 броя
Цена за 1 брой:
едновременно:

Стара цена:

38 лв
ПРОМО цена:
90

Цена за 2 броя
едновременно:
Стара цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 10лв

46 70лв

780лв

3110лв

Спестявате:

код 3031420
6

Стара цена:

Брейн комплекс - 60 капсули

Цена за 1 брой:

6

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

01.02.-28.02.2019

Спестявате:

код 30314240

Стара цена:

38 лв
ПРОМО цена:
90

Стара цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 10лв

46 70лв

7

3110лв

Спестявате:

80

лв

код 3031320

Спестявате:

код 30313240

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

01.02.-28.02.2019

Фемикеър съпорт - 40 капсули
Deep Ayurveda препоръчва при:

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

За него
и за нея!

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

25

18

код 3010330

код 3044740

Стара цена:

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

00
29
лв
ПРОМО цена:

14 50лв
Спестявате:

1450лв

код 30365220

Топ простата - 40 желатинови капсули
Equilibra препоръчва при:
доброкачествена хиперплазия
(уголемяване) на простатната
жлеза; простатит, аденома;
често, затруднено и непълно
уриниране; възпалителни процеси в уринарния тракт; нарушени сексуални функции.

код 3021230

Стара цена:

50
62
лв
ПРОМО цена:

37 50лв
Спестявате:

2500лв

Pharm LAB препоръчва при:
преди, по време и след бременност; дефицит на фолиева
киселина; непълноценно хранене; за регулиране нивата на
хомоцистеина; хронична умора,
нервност, депресия.
Всяка таблетка съдържа
400 µg фолиева киселина.

Стара цена:

00
14
лв
ПРОМО цена:

11 20лв
Спестявате:

280лв

Масло от вечерна роза - 200 капсули

Стара цена:

90
35
лв
ПРОМО цена:

25 15лв
Спестявате:

1075лв

Съдържа: масло от тиквено семе, сао-палмето,
червена боровинка, витамин Е, цинк.

Спестявате:

Фолиева киселина - 30 таблетки
2 броя

Панер - 30 таблетки
2 броя
код 30360002

19 55лв

Соя и Калций - 120 капсули

Царски билки За мъжа - 250 мл

7

90
27
лв
ПРОМО цена:

835лв

код 3062030

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
Стара цена:
възпалителни процеси;
простатит;
90
лв
затруднено и болезнено
ПРОМО
цена:
уриниране;
аденома на простатата;
15
простатна хипертрофия;
лв
намалена полова активност;
Спестявате:
следоперативно възстановяване
75
на простатната жлеза.
лв

Стара цена:

код 3042940

Sanct Bernhard препоръчва при:
предменструален синдром(ПМС);
нарушен менструален цикъл; възпалителни гинекологични заболявания; климакс (горещи вълни,
раздразнителност, отпадналост и
др.); повишено ниво на холестерола
и триглицеридите; хипертония;
склонност към образуване на
тромби; диабет; бронхиална астма;
кожни проблеми.

Стара цена:

00
49
лв
ПРОМО цена:

29 40лв
Спестявате:

1960лв
77

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

Лутеин Мега Комплекс - 90 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми със зрението; при
Стара цена:
засилено психическо натоварване;
50
лв
продължителна работа пред компютър; дегенеративни проблеми, ПРОМО цена:
катаракта и др.; еднообразно
10
хранене.
лв
Съдържа лутеин, зеаксантин, Спестявате:
бета-каротин, екстракт от черни
40
боровинки, витамин E, витамин
лв
B2, цинк, селен.

68

41
27

код 3040740

ОПТИК СЕНЬОР 50+

За силни очи и
спокойна нервна
система!

Съдържа екстракти от черна боровинка и гроздови семки,
лутеин, зеаксантин, витамин С, витамин Е, цинк, бета каротен,
витамини В1, B2, B6, B12.
Специална формула с висока антиоксидантна активност и
защитно действие на очите. Подкрепя зрението, предпазва
от възрастови и дегенеративни изменения(катаракта,
макулна дегенерация). Подпомага и възстановяна зрението
при продължителна работа пред компютър, шофиране,
натоварване на очите. Предоставя мощна и специфично
действаща антиоксидантна защита, забавяща стареенето и
възрастовите изменения в очите и зрението.

код 3037330

Сила за нервната система
180 капсули

код 3040530

Sanct Bernhard препоръчва при:
хроничен стрес; умора, отпадналост,
безсъние; безпокойство, нервност;
неврози; депресивни състояния;
главоболие; мускулна слабост;
сърцебиене; превъзбуда; храносмилателни проблеми, липса на апетит;
възпаление на кожата, пърхот; при
засилено физическо и психическо
натоварване.

50

лв

ПРОМО цена:

29 00лв
Спестявате:

1250лв

код 3023830

код 3072520
8

8

Спестявате:

595лв

Equilibra препоръчва при:
нервно изтощение; раздразнителност; тревожност; хиперактивност; хистерия; безсъние;
безпокойство; страх, неврози;
нервна и психическа преумора;
менопауза; спазми в областта
на корема, породени от стрес.

Стара цена:

50
22
лв
ПРОМО цена:

15 75лв
Спестявате:

675лв

Dr.Nature препоръчва при:
Стара цена:
отслабване на паметта; стар80
ческа деменция; нарушено
лв
оросяване и кръвоснабдяване на ПРОМО цена:
крайниците; намалено внима65
ние; болест на Алцхаймер; шум в
лв
ушите; световъртеж, главоболие;
сърдечна аритмия; глаукома; Спестявате:
15
периферни съдови смущения;
лв
нервно изтощение, стрес.
Съдържа Гинко Билоба и екстракт от гроздови семки.

23

Стара цена:

50
12
лв
ПРОМО цена:

16

10 00лв

7

Спестявате:

250лв

13 95лв

Dr.Nature Гинко плюс 30 капсули 2 броя

Билков сироп Спокоен сън - 200 мл
Vitar препоръчва при:
нарушен сън;
стрес;
трудно заспиване;
напрегнатост;
неврози.
Съдържа:
екстракти от мента, мащерка, жълт
кантарион, валериана, витамин С.

90
19
лв
ПРОМО цена:

РЕЛАКС Ден и Нощ - 50 таблетки

Стара цена:

41

Стара цена:

код 30061230

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%
За силно
сърце!
ХЕРЦФИТ - 180 капсули

Холест ОК - 30 таблетки
Equilibra препоръчва при:
повишени нива на холестерола
и триглицеридите;
нарушена мастна обмяна;
атеросклероза;
нарушения в сърдечносъдовата система и
кръвообращението;
хипертония.

код 3021630

Стара цена:

29 лв
ПРОМО цена:
90

20 95лв
Спестявате:

895лв

код 3053040

код 3062130

Стара цена:

24

90

лв

ПРОМО цена:

17 45лв
Спестявате:

7

45

лв

За здрави бъбреци и
чист уринарен тракт!

код 3042340

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

Equilibra препоръчва при:
диабет тип II;
нарушения във въглехидратния
метаболизъм;
предразположение към развитие
на диабет.

19

код 30735230

46 15лв
Спестявате:

3075лв
Стара цена:

90
44
лв
ПРОМО цена:

26 95лв
Спестявате:

1795лв

Шугър контрол - 30 таблетки

27
8

90
76
лв
ПРОМО цена:

Кръвна захар
под контрол!

МАКСИ Червена боровинка
Vitar препоръчва: 30 капсули - 2 броя
Стара цена:
проблеми с пикочните пътища и функцията на бъбреците;
80
лв
цистит, парене и болка при
уриниране; възпалителни ПРОМО цена:
процеси причинени от
45
различни микроорганизми;
лв
подпомагат излъчването на Спестявате:
пикочна киселина и разтва35
рянето на бъбречни камъни.
лв
Съдържа: канадска червена боровинка,
мечо грозде, бяла бреза.

Стара цена:

AktiVen - 120 капсули

Арджуна - 40 капсули
Deep Ayurveda препоръчва при:
проблеми със сърдечно-съдовата
система; хипертония; повишени
нива на холестерола; исхемична
болест; сърдечна недостатъчност;
подобрява
функциите
и
възстановяването на черния дроб;
трудно зарастващи рани; мощен
антиоксидант.

Sanct Bernhard препоръчва при:
заболявания на сърдечносъдовата система; атеросклероза;
сърдечни неврози; аритмии;
нарушена сърдечна функция;
сърдечна
умора;
повишен
холестерол; хипертония; риск от
инфаркт и инсулт; за укрепване на
сърдечния мускул.

код 3027630

Стара цена:

90
32
лв
ПРОМО цена:

23 00лв
Спестявате:

990лв

99

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
Царски билки Detoxin - 250 мл
Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
Стара цена:
детоксикация и очистване на
организма от шлаки и токсини;
90
лв
укрепване на организма по
ПРОМО цена:
време и след противопаразитното
въздействие с уреда Zapper
15
(виж стр.27) за подпомагане
лв
на организма в процеса на
Спестявате:
освобождаване на натрупваните
75
лв
токсини и предотвратяване повторно заразяване; борба с паразитни инфекции.

25

18

код 3011530

7

ВИРОГ (VIROG) - 200 г

код 3062230

Deep Ayurveda препоръчва при:
детоксикация на организма;
нарушен метаболизъм;
заболявания на храносмилателната
система;
запек, нередовен стомах;
ставни заболявания;
възпалителни проблеми;
алергични и кожни заболявания.

Стара цена:

90
49
лв
ПРОМО цена:

34 95лв
Спестявате:

1495лв

За здрава
храносмилателна
система!

Нийм (NEEM) - 40 капсули

код 3060730

Deep Ayurveda препоръчва при:
проблемна кожа и възпалителни
заболявания на кожата; акне;
псориазис; алергии; възпалителни
заболявания на дихателната
система. Нийм е една от основните
билки в аюрведичната медицина.
Има кръвопречистващи, антихелминтни, антигъбични, антидиабетни, антибактериални, антивирусни свойства.

ПроБио Дайджест
10+10 сашета - 2 броя

Стара цена:

20 лв
ПРОМО цена:
50

16 40лв
Спестявате:

4

10

лв

код 30296002
Equilibra
препоръчва при:
нарушени храносмилателни функции; подуване на
стомаха; стомашен дискомфорт; затруднено усовяване
на хранителни вещества; нарушена чревна микрофлора;
за добър чревен баланс.

код 3045540
10

10

Стара цена:

50
46
лв
ПРОМО цена:

28 90лв
Спестявате:

2890лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
Стара цена:
храносмилателни
проблеми;
проблеми с черния дроб
50
лв
и жлъчката; проблеми с
ПРОМО
цена:
перисталтиката и нарушена
стомашна функция; гастрити,
70
колити;
детоксикация
на
лв
организма; артрити, остеоартрити Спестявате:
и
други
възпалителни
80
лв
заболявания.

84

27 90лв

50

Спестявате:

1860лв

80
57
лв
ПРОМО цена:

Куркума - 60 капсули

Артишок и Папая - 160 таблетки
Sanct Bernhard препоръчва при:
подкрепа на храносмилателната
функция; подпомага усвояването
на храни, богати на белтъци - месо,
яйца, млечни продукти, ядки и др.;
нездравословно хранене; тежест и
болка при храносмилане; проблеми
с черния дроб и жлъчката.

Стара цена:

код 3052240

33

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
Растителен въглен - 50 таблетки
Еquilibra препоръчва при:
хранителни или химически
интоксикации; метеоризъм (газове в червата); подуване на
стомаха; диарии; диспепсии;
хиперацидитет; след злоупотреба с алкохол.

код 3022750

код 3052640

код 30270002

Стара цена:

49 лв
ПРОМО цена:
90

29

95
лв

Спестявате:

1995лв

код 3046340

00
23
лв
ПРОМО цена:

РЕСТАРТ - 20 разтворими таблетки

14 лв
ПРОМО цена:
90

10 45лв

код 3070220

Vitar препоръчва при:
рестартиране на тялото след „тежка
вечер“; прекомерна употреба на
алкохол; спира махмурлука; неутрализира повишеното отделяне на
стомашни киселини; намалява
дискомфорта в стомаха; повишена
киселинност след хранене; рефлукс;
прекомерна употреба на храни и
алкохол.

Стара цена:

50
8
лв
ПРОМО цена:

6 80лв

Спестявате:

170лв

Бял трън + Артишок - 30 таблетки
Еquilibra препоръчва при:
проблеми в дейността на черния
дроб и жлъчката;
детоксикация на организма;
нарушен липиден баланс;
повишен холестерол;
проблеми в храносмилателната
система.

Стара цена:

44 лв
ПРОМО цена:
90

26 95лв
Спестявате:

1795лв

Стара цена:

СТОП НА МАХМУРЛУКА! Неутрализира киселините
след прекомерна употреба на храни и напитки!

Minesan - Алкално - минерални таблетки
Sanct Bernhard препоръчва при: 250 таблетки
нарушаване на киселинноалкалния баланс в организма;
хиперацидитет (прекалено отделяне на стомашна киселина);
ацидоза (състояние, при което
възниква дисбаланс в биохимията
на организма и се наблю-дава
прекалено подкисляване на
телесните течности и най-вече на
кръвта).

975лв

11

Спестявате:

код 3022630

Спестявате:

11

Стара цена:

445 лв

9 75лв

Equilibra
50
лв
препоръчва този
Пречистващ чай от специално селектирани билки, които Спестявате:
са познати от дълги години поради детоксикиращия си
50
лв
ефект: листа от глухарче, корен от едногодишна ливадина,
корен от репей, листа от артишок, корен от цикория, листа от маточина.

Ежедневна регулация
50 таблетки
Еquilibra препоръчва при:
лениви черва;
запек;
затруднено храносмилане;
затруднен хранителен транзит;
преяждане.

50
19
лв
ПРОМО цена:

Пречистващ чай
15 филтър пакетчета - 2 броя

Псилиум фибри на прах
300 г
Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми в стомашно-чревния тракт;
стомашно-чревни разстройства; лениви черваа; нарушена перисталтика;
метеоризъм; запек; детоксикация
на дебелото черво; отслабване;
регулиране на нивата на лошия
холестерол.

Стара цена:

код 3026530

Стара цена:

00
23
лв
ПРОМО цена:

16 10лв
Спестявате:

690лв

1111

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

01.02.-28.02.2019

Колаген актив терапи 20 сашета
+ 4 ПОДАРЪК
Стара цена:

код 3005640
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!

90
29
лв
ПРОМО цена:

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

17 95лв

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

Спестявате:

1195лв
код 30706220

код 3047140
12
12

Стара цена:

51 лв
ПРОМО цена:
90

31 15лв
Спестявате:

2075лв

80
13
лв
ПРОМО цена:

11 00лв
Спестявате:

280лв

Активни стави 30 капсули - 2 броя

Супер калций от червени коралови
водорасли - 120 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:
намалена костна плътност; остеопороза; артрит, остеоартрит; проблеми и болки в костите и ставите; за
здрави кости, зъби, коса, кожа и
нокти; сърдечно-съдови проблеми.

Стара цена:

код 30719230

Vitar препоръчва при:
болки и проблеми при стави,
кости, сухожилия, хрущяли,
мускули; дегенеративни и
възпалителни заболявания
на костно-ставния апарат;
скованост и износване на
ставите. Съдържа: глюкозамин сулфат, хондроитин
сулфат; колаген; вит. С; вит. D3 .

Стара цена:

80
29
лв
ПРОМО цена:

20 85лв
Спестявате:

895лв

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

01.02.-28.02.2019

Джойнт Протект - 946 мл

код 3081940

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

За снежни приключения
са необходими здрави
кости и стави!

код 5120830

Стара цена:

9 лв
ПРОМО цена:
90

6 95лв

Спестявате:

295лв

код 51206230

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

код 501093

Атрактивна оферта:
Плащаш 2,
получаваш 3!

ПРОМО цена:

11 лв

80

90
79
лв
ПРОМО цена:

47 95лв
Спестявате:

3195лв

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

Стара цена:

00
33
лв
ПРОМО цена:

23 10лв
Спестявате:

990лв

Охлаждащ гел - 250 мл - 2 броя

Гел с екстракт от див конски кестен с розмарин
и арника 30 мл 2 броя2

Подаръкът е на
стойност 5.90 лв.

Стара цена:

Крем с мас от мурмел
и алпийски клек 250 мл - 2 броя

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.

Течна формула с богат състав
за максимален ефект.

код 51308230

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:

00
16
лв
ПРОМО цена:

11 20лв
Спестявате:

480лв

1313

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
Здрава коса - 30 таблетки
2 броя
Стара цена:

код 30708002

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

80
15
лв
ПРОМО цена:

7 90лв

01.02.-28.02.2019

За красотата
отвътре и отвън,
от главата до петите!

Спестявате:

790лв

Колаген БЮТИ -10 сашета
2 броя
код 30286002

Стара цена:

80
63
лв
ПРОМО цена:

31 90

Всяко саше съдържа Verisol B(патентован хидрозилиран
лв
колаген), ниацин,цинк, мед, биотин. Специална формула Спестявате:
на Equilibra за здрава и перфектна кожа. Подкрепя
90
лв
съединителната тъкан и нормалната пигментация.
Защитава кожата от оксидантен стрес, забавя процесите на стареене.
Поддържа естествения скелет и хидратация на кожата, подпомага
заглаждането на бръчките, тонизира и ревитализира кожата.

31

Хитозан 1000 - 40 каспули - 2 броя

Бирена мая плюс - 400 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва при:
Стара цена:
недостиг на всички витамини от група
90
лв
В и витамините А, С и Е; недостиг на
ПРОМО цена:
ценни аминокиселини, минерали
и микроелементи; подобряване
15
на редица кожни проблеми - акне,
лв
екземи, себорея и др.; за гладка и Спестявате:
еластична кожа; за блестяща и мека
75
лв
коса; слаба и изтощена коса и пърхот;
за здрави блестящи нокти; след тежък физически
труд и активен спорт.

25

55

18

33

7

код 3052530

код 30220240

28

код 3079230
14

14

Sanct Bernhard препоръчва при:
Стара цена:
прочистване на организма;
здравословно отслабване; заба90
лв
вен метаболизъм; повишено
ПРОМО
цена:
съдържание на мазнини в
кръвта; повишен холестерол и
35
висока кръвна захар; разширени
лв
вени; артрит, ревматизъм; за Спестявате:
регулиране на телесното тегло и
55
лв
храносмилането; за детоксикация
на организма.

43

20
8

22

Ябълков оцет - 120 таблетки

Зелено кафе дрена - 500 мл

Equilibra препоръчва за намаляване Стара цена:
на апетита и поддържане на нормално
90
лв
телесно тегло. Балансиран продукт
в течна формула с екстракти с ПРОМО цена:
насочено действие към засилване
25
на метаболитните процеси в тялото,
лв
изгаряне на мазнините и извеждане Спестявате:
на излишните течности и токсините от
65
обмяната. Подпомага за намаляване
лв
на теглото, извайване на фигурата и
премахване на целулита.

Equilibra препоръчва при:
лица, контролиращи теглото Стара цена:
80
си; за контрол на апетита; налв
маляване натрупването на маз- ПРОМО цена:
нини; ефективно подпомага за
50
изхвърлянето на токсини и шлаки от
лв
организма; при повишено кръвно
налягане (особено предизвикано Спестявате:
от прекомерна употреба на сол);
30
лв
повишен холестерол; повишени
нива на кръвна захар; чернодробни проблеми.

26

код 3048140

17

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

Антицелулитен крем - 250 мл

код 5131540

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.

Стара цена:

50
21
лв
ПРОМО цена:

12 90лв
Спестявате:

860лв

Крем с екстракт от хайвер - 250 мл

код 5111340

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

код 51317002

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

Стара цена:

90
24
лв
ПРОМО цена:

14 95лв
Спестявате:

995лв

Крем с вечерна роза - 250 мл
2броя

Хидратиращ душ гел
с алое вера - 250 мл

код 92004002

33 лв
ПРОМО цена:
00

16 50лв
Спестявате:

1650лв

80
33
лв
ПРОМО цена:

16 90лв
Спестявате:

1690лв

Крем с масло от коноп - 250 мл

Стара цена:

Деликатен душ гел с кремообразна
формула, идеален за употреба от
цялото семейство. Студенообработеното алое вера е богато
на полизахариди и осигурява
ефикасно
хидратиращо
и
освежаващо действие.

Стара цена:

код 5133840

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:

90
14
лв
ПРОМО цена:

8 95лв

Спестявате:

595лв

1515
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CARBO DETOX
детоксикиращата сила
на активния въглен!

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
CARBO DETOX Шампоан за коса
с активен въглен 250 мл

Шампоан с активен въглен с детоксикиращ ефект за бързо и ефикасно
измиване на всички видове коси със
склонност към омазняване. Ефективно
почиства косата и кожата на главата от
излишния себум и други замърсители.
Не премахва цвета на боядисани коси.
Може да се използва за руси коси.

код 9191130

Стара цена:

90
17
лв
ПРОМО цена:

12 55лв
Спестявате:

535лв

CARBO DETOX Душ гел - масло
с активен въглен 440 мл
Детоксикиращо душ-масло с двойно
действие - превъзходно измива и
освежава тялото, като същевременно
обезпечава грижа и интензивно
овлажняване по време на измиването.
Ефективно почиства кожата от токсини
и други замърсители.

Стара цена:

CARBO DETOX Почистваща паста
за лице 3 в 1 за мазна и
комбиниран тип кожа 150 г
Стара цена:

13 лв
ПРОМО цена:
код 9191330

код 9191430

Спестявате:

4

15

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

Стара цена:

-50%

Спестявате:

7

75

лв
Почиства кожата от токсини,
предотвратява екземи и раздразнения, красиво
я матира. Може да се използва като почистваща
паста, пилинг и маска.

Комплект за тяло CARBO DETOX
2 продукта: шампоан и душ-гел масло
с -50% намаление

за комплекта

18 15лв

40

90
26
лв
ПРОМО цена:

код 9191030

-50%
за комплекта

1616

70
66
лв
ПРОМО цена:

лв

20 20лв
лв

805

Стара цена:

ПРОМО цена:

20

Спестявате:

Комплект за лице CARBO DETOX
3 продукта: крем, паста
и мицеларен разтвор
с -50% намаление

40

20

18 85лв

лв
Ефективно подобрява състоянието на мазна и комбиниран тип кожа, както
и пигментирана и сива кожа с разширени пори.

33 35лв

Спестявате:

код 919112

Спестявате:

Стара цена:

90

9 75лв

15 75лв

CARBO DETOX Овлажняващ и матиращ
крем за лице с активен въглен
ден & нощ 50 мл

25 лв
ПРОМО цена:

90

50
22
лв
ПРОМО цена:

675лв

код 9191230

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

Стара цена:

Спестявате:

код 919104

3335лв

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

VIS PLANTIS
серия против бръчки
с ретинол!
Дневен крем против бръчки
с ретинол 50 мл

Нощен крем против бръчки
с ретинол 50 мл

Стара цена:

18 85лв

18 85лв

8

8

лв

90
39
лв
ПРОМО цена:

90
26
лв
ПРОМО цена:

Спестявате:

код 8422330

Стара цена:

Стара цена:

90
26
лв
ПРОМО цена:

05

Серум против бръчки
с ретинол 30 мл

23 95лв
Спестявате:

Спестявате:

код 8422430

05

лв

код 8422540

1595лв

Комплект Vis Plantis серия против бръчки с ретинол 2 продукта: дневен и нощен крем с -50% намаление

-50%

за комплекта

код 8422324

Серията се препоръчва за: кожа, която е уморена, суха, чувствителна,
30+, с необходимост от предотвратяване и забавяне появата на
бръчки, увеличаване на плътността на горния слой и стягане. Също
и при: уморена зряла кожа, с бръчки, с нужда от подмладяване,
състоящо се в намаляване на бръчките, лифтинг, изравняване
на цвета, увеличаване на плътността на кожата, успокояване,
възвръщане на свежестта и блясъка. Мощен комплекс от 3
компонента: ретинол, аденозин и секрет от охлюв. Повишава
плътността и еластичността на кожата, възстановява хармонията на
контура на лицето и изсветлява пигментните петна.

Стара цена:

80
53
лв
ПРОМО цена:

26 90лв
Спестявате:

2690лв

1717

01.02.-28.02.2018

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

Dr.Sante

За прекрасна
и жизнена коса!
Възстановяваща маска
за коса с макадамия 300 мл

код 8440330
Възстановяващ шампоан
за коса с макадамия 250 мл

Ефективно почиства и възстановява
косата, особено слабата и изтощена
коса. Прави я копринено мека и
възстановява блясъка. Не съдържа
SLES, SLS и парабени.

код 8440130
Възстановяващ балсам
за коса с макадамия 200 мл

Улеснява разресването и възстановява
косата, особено слабата и изтощена коса.
Прави я копринено мека и възстановява
блясъка и я предпазва от негативните
въздействия на околната среда. Без
парабени и минерални масла.

код 8440230

-50%

за комплекта

18
18

код 844015

Стара цена:

9 лв
ПРОМО цена:
50

6 65лв

Спестявате:

2

85

лв

Стара цена:

9 лв
ПРОМО цена:
50

6 65лв

Спестявате:

2

85

лв

Улеснява разресването и възстановява
косата, особено слабата и изтощена
коса. Прави я копринено мека и
възстановява блясъка, оставя невидим
филм, който я предпазва от негативните
въздействия на околната среда. Не
съдържа парабени и минерални масла.

Възстановяващ спрей
за коса с макадамия 150 мл

Формулата подпомага възстановяването
на структурата на косата, придава й здрав
и добре поддържан вид. След нанасянето,
косата става еластична и прическата
изглежда естествено. Не съдържа парабени
и оцветители.
код

8440430

Възстановяващо масло
за коса с макадамия 50 мл

Улеснява разресването на косата, подсилва
я и я прави по-еластична. Прави я копринено мека и възстановява блясъка, оставя
филм, който я предпазва Не съдържа
парабени и минерални масла. Не се отмива.

код 8440530

Стара цена:

50
9
лв
ПРОМО цена:

6 65лв

Спестявате:

285лв

Стара цена:

50
8
лв
ПРОМО цена:

5 95лв

Спестявате:

255лв

Стара цена:

50
18
лв
ПРОМО цена:

12 95лв
Спестявате:

555лв

Dr.Sante Серия за коса с макадамия 5 продукта: маска, шампоан, балсам, масло и спрей с -50% намаление

Серията за коса с макадамия използва уникалните, възстановителни и
защитни свойства на маслото от макадамия, богато на мастни киселини,
което изглажда косата и прониква дълбоко в косъма, възстановявайки
липидния слой. Маслата от монои и моринга покриват косата с невидим
филм, който я предпазва от вредното въздействие на факторите на околната
среда. Кератинът, който е основният градивен елемент на косата, достига
до участъците, които се нуждаят от допълнително укрепване и по този начин
предотвратява чупливостта и разделянето на връхчетата. Помага да се
задържи влагата в косата. Соевите протеини подхранват косата и добавят
блясък. Пшеничните протеини намаляват чупливостта на косъма над 80%.

Стара цена:

50
55
лв
ПРОМО цена:

27 75лв
Спестявате:

2775лв

ТОП ПРОДУКТИ
O’Herbal
с до -50%
За боядисана коса!
Балсам за боядисана
коса - 500 мл

Шампоан за боядисана
коса - 500 мл
Стара цена:

13 25лв

13 25лв

5

5

лв

Стара цена:

50
21
лв
ПРОМО цена:

90
18
лв
ПРОМО цена:

Спестявате:

код 8430330

Маска за боядисана
коса - 500 мл

Стара цена:

90
18
лв
ПРОМО цена:

65

01.02.-28.02.2019

1500лв
Спестявате:

Спестявате:

65

код 8431030

-50%
за комплекта

лв

код 8431730

650лв

Комплект O’Herbal за боядисана коса:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление
Съдържат екстракт от мащерка, маслиново масло,
кератин и млечна киселина. Шампоанът нежно
почиства косата, без да отмива пигмента, поддържа
дълбок и наситен цвета. Балсамът и маската
улесняват разресването на косата, поддържат дълбок
и наситен цвета, с естествен блясък. Не съдържат
SLES, SLS, силикони и изкуствени оцветители.

код 843031

Стара цена:

30
59
лв
ПРОМО цена:

29 65лв
Спестявате:

2965лв

O’Herbal

За ежедневна употреба!
Балсам за ежедневна
употреба 500 мл

Шампоан за ежедневна
употреба - 500 мл
Стара цена:

лв

1500лв

13 25лв

Спестявате:

5

50
21
лв
ПРОМО цена:

90
18
лв
ПРОМО цена:

13 25лв
код 8430530

Стара цена:

Стара цена:

90
18
лв
ПРОМО цена:

65

Маска
за нормална коса 500 мл

Спестявате:

Спестявате:

код 8431230

-50%

за комплекта

565лв

код 8431930

650лв

Комплект O’Herbal за ежедневна употреба:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление
Съдържат екстракт от от бреза, млечна киселина и
млечни протеини. Шампоанът нежно почиства косата,
като запазва здравия й вид и блясък. Балсамът и
маската улесняват разресването, придават на косата
блясък, мекота и еластичност, като запазват здравия
й вид и жизненост. Не съдържат SLES, SLS, силикони и
изкуствени оцветители.

код 843051

Стара цена:

30
59
лв
ПРОМО цена:

29 65лв
Спестявате:

2965лв
19

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

01.02.-28.02.2019

АЛОЕ

Царицата
на растенията!

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

код 9201330

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. Представлява комплексно
специфично третиране, богато на активни
съставки, полезни за превенцията и
третирането на бръчките и на следите от
времето.

Стара цена:

50
39
лв
ПРОМО цена:

27 65лв
Спестявате:

1185лв

Анти-ейдж серум за лице с алое вера - 30 мл
С 50% студено обработено алое вера и 3 типа
Стара цена:
хиалуронова киселина за по-изравнена и гладка
90
лв
кожа! Връща младостта и блясъка на кожата!
ПРОМО
цена:
Кадифен серум, немазен, лесно абсорбируем, който изравнява и прави блестяща
15
и озарена кожата на лицето. Природните
лв
съставки, които се съдържат във формуСпестявате:
лата, обединени в синергична смес с
75
лв
хиалуроновата киселина с диверсифицирано
молекулно тегло, осигуряват комплексно
действие срещу бръчките и следите на времето.

35

25

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

00
31
лв
ПРОМО цена:

10

код 9201630

КОМПЛЕКТ Анти-ейдж за лице с алое вера 2 продукта: крем и серум с -50% намаление

-50%
за комплекта

Стара цена:

75

40

лв

ПРОМО цена:

37 лв

70

Спестявате:

код 9201316
20
20

3770лв

18 60лв
Спестявате:

1240лв

код 9201540
С 40% студено обработено алое вера, глицерин,
хидролизиран пшеничен протеин!
Повдига, изпъва и хидратира!
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.

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
Натурален ЕКО-продукт. Революционна технология за почистване
на грим и замърсяванияжсамо с вода. Почиства порите на кожата
по един напълно естествен начин. Подобрява достъпа на кислород
до клетките. Премахва повърхностния слой от мъртви клетки.

Микрофибърна ръкавичка

направете своя избор от посочените варианти:

10 броя - с -50%
2 броя - с -20% 3 броя - с -30% +1 брой подарък
Стара цена:

11 лв
ПРОМО цена:
80

Стара цена:

Стара цена:

00
59
лв
ПРОМО цена:

70
17
лв
ПРОМО цена:

9 45лв

12 40лв

29 50лв

235лв

530лв

2950лв

Спестявате:

код 20500220

За чистота
и свежест!

Спестявате:

Спестявате:

код 20500330

код 205001150

Течен сапун с жълтениче за хидратиране и успокояване на
раздразнения - 465 мл - 2 броя

Течен сапун с маслина за защита и подхранване 465 мл - 2 броя

код 86502240

Защитава и подхранва кожата
на ръцете, благодарение
на съдържащия се в него
глицерин и натурален екстракт
от маслина. Естественoто pH,
индентично с pH на кожата
прави течния сапун перфектна
грижа дори за суха, раздразнена
и чувствителна кожа. Предпазва
кожата от изсушаване.

Деликатен гел за почистване
на лице с алое - за суха и чувствителна кожа 270 мл

Стара цена:

00
13
лв
ПРОМО цена:

7 80лв

Спестявате:

520лв

код 86503240

Деликатен гел за почистване на лице
със зелен чай - за комбинирана и мазна
кожа 270 мл
Стара цена:

Стара цена:

6

Стара цена:

00
13
лв
ПРОМО цена:

7 80лв

Спестявате:

520лв

Деликатен гел за почистване на лице
с градински чай за кожа, склонна към
възпаления 270 мл
Стара цена:

90
6
лв
ПРОМО цена:

ПРОМО цена:

90
6
лв
ПРОМО цена:

Спестявате:

Спестявате:

Спестявате:

90

1

40

лв

Обогатен с екстракт от алое вера за дълбоко
хидратиране и успокояване на раздразненията
при суха и чувствителна кожа. Почиства и премахва замърсяванията, без да влияе на естествената
защитна бариера на кожата - с естествено pH. Без
парабени и изкуствени оцветители.

лв

5 50лв

5 50лв

код 8620120

Екстрактът от жълтениче
има дезинфектиращ ефект,
успокоява раздразненията и
заедно с глицерина действат
хидратиращо.
Естественoто
pH, индентично с pH на кожата
прави течния сапун перфектна
грижа дори за суха, раздразнена
и чувствителна кожа. Предпазва
кожата от изсушаване.

код 8620220

1

40

лв

Обогатен с екстракт от зелен чайс противовъзпалителни свойства. Подходящ и за кожа,
склонна към появата на акне. Танинът в зеления
чай помага на порите да се свиват. Почиства и
премахва замърсяванията има естествено pH.
Без парабени и изкуствени оцветители.

5 50лв

код 8620320

140лв

С екстракт от градински чай - успокоява раздразненията. Има противовъзпалителен и
антибактериален ефект, като ускорява регенерацията на кожата. Почиства и премахва
замърсяванията има естествено pH. Без парабени и изкуствени оцветители.

21
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ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

За найпрекрасната
усмивка!

Течност за поддържане на устната кухина
LIPS LIQUID - 100 мл

код 5020430

Дермокозметичен продукт.
Формулата се препоръчва
особено при болезнени
ожулвания и увреждания
на епитела на лигавицата на
устната кухина, причинени
от протези и ортодонтични
устройства, както и при
появата на афти и млечница
(гъбички в устата), възпаление
на венците.

Стара цена:

50
14
лв
ПРОМО цена:

10 лв

15

Спестявате:

435лв

код 90200002

Паста за зъби Dr. Silver
+ 2 броя Четка Nano Gold
Перфектната грижа за
устната кухина!
С антибактериалното
действие на
наносреброто и
нанозлатото, както и с
противовъзпалителното
действие на алое вера и
хималайската сол!

код 24458
22
22

Dr.Silver HOMEOPATHY 75 мл - 2 броя

Стара цена:

23 лв
ПРОМО цена:
70

14 20лв
Спестявате:

950лв

С вкус на лимон! Съдържа
сребърни йони и ксилитол
- натурален продукт с
иновативни ингредиенти.
Почиства,
заздравява
и
избелва.
Гарантира
комплексна
грижа
за
зъбите и устната кухина. Не
съдържа вредни химически
компоненти,
изкуствени
оцветители или аромати.

Стара цена:

80
13
лв
ПРОМО цена:

6 90лв

Спестявате:

690лв

Паста за зъби Dr. Silver
+ 2 броя Четка Nano Silver
Перфектната грижа за
устната кухина!
С антибактериалното
действие на
наносреброто, както и с
противовъзпалителното
действие на алое вера и
хималайската сол!

код 24457

Стара цена:

70
23
лв
ПРОМО цена:

14 20лв
Спестявате:

950лв

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

01.02.-28.02.2019

Защитен интимен гел с млечна
Успокояващ интимен гел с
млечна киселина, дъбова кора киселина, дъбова кора и червена
боровинка 300 мл - 2 броя
и лайка 300 мл - 2 броя

Нормализиращ интимен гел с
млечна киселина, дъбова кора
и чаено дърво 300 мл - 2 броя

Успокояващ интимен гел с
млечна киселина, дъбова кора
и градински чай 300 мл - 2 броя

код 86406240

код 86407240

Стара цена:

00
27
лв
ПРОМО цена:

16 20лв
Спестявате:

1080лв

код 86404240

код 86405240

Всички продукти от линията PHARMA CARE съдържат екстракт от дъбова кора, който има противовъзпалителни и антибактериални свойства, както и млечна
киселина, която е с доказано действие за възстановяването на киселинно-алкалния баланс в интимната област. Геловете подсилват функционирането на
„добрата” бактериална микрофлора, спомагат за поддържането й в естествено физиологично равновесие. Също така успокояват раздразненията, сърбежа
и паренето. Не съдържат: сапуни, SLS, SLES, парабени, оцветители.
Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те съдържат Патентована лентa с анионен чип с активен кислород и инфрачервено излъчване, които са с
благоприятно въздействие върху организма. Имат антибактериален, противовъзпалителен и подобряващ кръвообращението ефект. Имат висока степен на абсорбиране.
Добавени са мента и лавандула, които създават чувство на свежест и успокояват. Във всяка опаковка вагинална карта – тест за самодиагностика на pH в интимната област.

Изберете 1 продукт с -20% или 3 продукта с -40%
Нощни дамски превръзки
SHUYA 10 броя - 1 опаковка

Дневни дамски превръзки
SHUYA 10 броя - 1 опаковка

Ежедневни дамски превръзки
SHUYA 30 броя - 1 опаковка

Стара цена:

90
11
лв
ПРОМО цена:

Стара цена:

9

90

лв

9 50лв

ПРОМО цена:

7 лв

90

Спестявате:

240лв

Спестявате:

2

00

код 3090120

лв

Дневни дамски превръзки
SHUYA 10 броя - 3 опаковки

код 3090220

код 3090320

Нощни дамски превръзки
SHUYA 10 броя - 3 опаковки

Ежедневни дамски превръзки
SHUYA 30 броя - 3 опаковки
Стара цена:

Стара цена:

70
35
лв
ПРОМО цена:

70
29
лв
ПРОМО цена:

21 40лв

17 лв

80

Спестявате:

Спестявате:

1430лв

1190лв

код 30901340

код 30902340

код 30903340

23
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ТОП ПРОДУКТИ

с до

За да ухаете
перфектно!

-40%

Кристален дезодорант Victoria Bell’s
С VB дезодоранта нанасяме защитен слой,
без да запушваме порите, като по този начин
създаваме среда, невъзможна за проникването
и развитието на бактерии и така премахваме
предпоставките за неприятна миризма по
тялото и дрехите. Природният кристал е без
аромат и може да се съчетае с парфюм.

код 90600120

Стара цена:

50
11
лв
ПРОМО цена:

9 20лв

Спестявате:

230лв

Изберете 1 парфюм с -30% или 2 парфюма по избор с -40%
UB Parfums парфюм
Дамски аромат - 50 мл (22%)
Предназначен за предизвикателните и чаровни жени, но също така и за скромните
и нежни жени, за известните и неизвестните, за жените на различна възраст, за
изтънчените и небрежните.
Цена за 2 броя
Цена за 1 брой:
едновременно:

с -30%

с -40%

Стара цена:

Стара цена:

29

90

лв

ПРОМО цена:

80
59
лв
ПРОМО цена:

20 95лв

35 90лв

8

2390лв

Спестявате:

95

лв

код 79_ _ _5030

Спестявате:

код 79_ _ _5040

UB Parfums парфюм
Мъжки аромат - 50 мл (18%)
Предназначен за силните и чаровни мъже, но също така и за спокойните и
уравновесени мъже, за известните и неизвестните, за добрите и лошите, за
мъжете на различна възраст, за изтънчените и небрежните.
Цена за 2 броя
Цена за 1 брой:
едновременно:

с -30%

с -40%

Стара цена:

Стара цена:

29 лв
ПРОМО цена:
90

20 95лв

35 90лв

8

2390лв

Спестявате:

95

24
24

80
59
лв
ПРОМО цена:

лв

код 79_ _ _30

Спестявате:

код 79_ _ _40

01.02.-28.02.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -30%

За чиста и
вкусна вода!

Кана Atria
с филтър Classic
Стара цена:

50
34
лв
ПРОМО цена:

27 60лв

Стара цена:

90
37
лв
ПРОМО цена:

30 30лв

1 - бял
2 - зветло зелен
4 - син
5 - сив
6 - оранж

Спестявате:

6

Кана Astra
с филтър Unimax

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.
Изберете цвят:

90

лв

код 2310_20

Спестявате:

760лв

код 2330_20

Нюансите на цветовете
са примерни.

Изберете 1 продукт с -20% или 2 продукта с -30%
Цена за 1 брой:
DAFI - бутилка за пречистване на вода - 500 мл,
ресурс на филтъра 300 бутилки (150 л)

с -20%
Стара цена:

50
22
лв
ПРОМО цена:

18 00лв

Цена за 2 броя
КОМПЛЕКТ DAFI:
едновременно:
Бутилка за пречистване на вода - 500 мл
+ Комплект 2 бр. резервни филтриращи
с -30%
елементи + 1 бр. цветна капачка
(в произволна комбинация)
Стара цена:

примерни варианти

Спестявате:

1

2

3

4

4

50

лв

+

код 2323_20
Цена за 1 брой:

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

1

2

31 50лв
Спестявате:

1350лв

или

с -20%

00
45
лв
ПРОМО цена:

код 2323_30
код 2324_30

Стара цена:

50
22
лв
ПРОМО цена:

18 00лв

+

или

+

Спестявате:

3

4

450лв

код 2324_20

25
25
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Всички ПРОДУКТИ
с -50%

За поръчки след кода на продукта добавете: 50. Продуктите са в промоция до изчерпване на
количествата. Моля, консултирайте се с наш консултант за уточняване на наличните артикули.

Tricologica Подсилващ шампоан
против косопад 250 мл

код 9202820

Подхранва, хидратира и реструктурира
ствола на косъма. Проучен и създаден
за поддържане на тънката коса,
която пада или се чупи, възстановява
косъма. Ревитализира кожата и
косата, подобрявайки функцията на
луковицата. Активни съставки: алое вера,
арганово масло, хидролизиран кератин,
хидролизиран пшеничен протеин, екстракт
от камелия, таурин, витаминен комплекс А,
Е, С, Н, В5 и В6, зелен чай, червено грозде,
хидролизиран соев протеин, пантенол и др.

Tricologica Подсилващ лосион против косопад 75 мл

Стара цена:

17 лв
ПРОМО цена:
50

14 00лв
Спестявате:

350лв

код 9202930

Подхранва, хидратира и реструктурира
ствола на косъма. Проучен и създаден
за поддържане на тънката коса,
която пада или се чупи, възстановява
косъма. Ревитализира кожата и косата,
подобрявайки функцията на луковицата.
Активни съставки: алое вера, арганово
масло,
хидролизиран
кератин,
хидролизиран пшеничен протеин,
екстракт от камелия, таурин, витаминен
комплекс А, Е, С, Н, В5 и В6, зелен чай и др.

Стара цена:

код 2080430

26
26

90
29
лв
ПРОМО цена:

20 лв

95

Спестявате:

895лв

90
29
лв
ПРОМО цена:

20 95лв
Спестявате:

895лв

Wellos Абсорбатор на неприятни миризми
Ананас
Сложете край на досадния

Wellos Антибактериална
кухненска дъска за рязане
СИВА

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).

Стара цена:

код 2080540

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

Стара цена:

90
48
лв
ПРОМО цена:

29 35лв
Спестявате:

1955лв

01.02.-28.02.2019

Всички ПРОДУКТИ
с -50%

За поръчки след кода на продукта добавете: 50. Продуктите са в промоция до изчерпване
на количествата. Моля, консултирайте се с наш консултант за уточняване на наличните
артикули.
Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

Victoria Bells

свят на неподправена
красота и истинско здраве
Магнитна гривна Victoria Bells SB 428

Магнитна гривна Victoria Bells SB 437

Стара цена:

Стара цена:

109
лв
ПРОМО цена:

90
109
лв
ПРОМО цена:

90

19 см код 101428240
21 см код 111428240

/

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

65 95лв
Спестявате:

43

95

лв

Магнитна гривна Victoria Bells SB 450

21.5 см код 101437240
23 см код 111437240

/

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

109
лв
ПРОМО цена:

19 см код 101450240

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

Спестявате:

43

95

лв

4395лв

Стара цена:

90
109
лв
ПРОМО цена:

90

/

Спестявате:

Магнитна гривна Victoria Bells SB 504

Стара цена:

65 95лв

65 95лв

19 см код 10150440

/

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

65 95лв
Спестявате:

4395лв

27
27

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

01.02.-28.02.2019

КОМПЛЕКТ VOLCANO ZAPPER
+ Царски билки Detoxin - 250 мл
40% отстъпка за комплекта
Стара цена:

90
174
лв
ПРОМО цена:

код 24301

104 95лв

VOLCANO Zapper е цифрово електронно устройство, Спестявате:
което убива болестотворни паразити, бактерии,
95
вируси и гъбички чрез електромагнитни вълни без
лв
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.

69

2 ПОДАРЪКА:
сребърна вода 75 мл,
розова вода със сребро 75 мл

28

28

код 24456

За здраве и
чистота у дома!

Dr.Silver UNIVERSAL

-40% отстъпка+ 2 ПОДАРЪКА: сребърна вода 75 мл,
розова вода със сребро 75 мл
Уред за генериране на повече от 60 000 л сребърна
вода с питейна концентрация. Предимства:
Пълен електронен контрол с програми за избор на
концентрация на сребърни йони;
Сменяем сребърен електрод и батерия;
Светлинна индикация за избор на програма и изправност
на електролизната клетка;
Висока производителност;
Лекота и бързина в обслужването.

Стара цена:

00
149
лв
ПРОМО цена:

89 40лв
Спестявате:

5960лв

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

01.02.-28.02.2019

Eкологичен препарат за съдове BIONUR
със сапунено орехче 500 мл - 2 броя

За здраве и
чистота у дома!

код 20312240

код 2000830

Стара цена:

90
25
лв
ПРОМО цена:

код 2510320

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

код 2031630

18 15лв

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

Спестявате:

775 лв

Комплект универсални кърпи
Color Set Premium
Стара цена:

90
13
лв
ПРОМО цена:

11 10лв
Спестявате:

280лв

Стара цена:

80
21
лв
ПРОМО цена:

13 10лв
Спестявате:

870лв

Течен перилен препарат
за блестящо бяло пране BIONUR - 1500 мл

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

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

код 24434

ПОДАРЪК
Резервна
микрофибърна
бърсалка

Стара цена:

50
13
лв
ПРОМО цена:

9 45лв

Спестявате:

405лв

ЕКО МОП

-50% отстъпка+ ПОДАРЪК
Тази почистваща система е
Стара цена:
продукт от ново поколение. Лесно
90
лв
може да се използва от всеки.
Микрофибърната глава осигурява ПРОМО цена:
екологично почистване, без да
95
оставя влажни петна. Можете
лв
бързо да почистите всички видове Спестявате:
повърхности: гранит, ламинат,
95
паркет и кожени настилки и т.н.
лв
Подаръкът е на стойност 8.90 лв.

89

44
44

29
29

ТОП ПРОДУКТИ
с до -60%

01.02.-28.02.2019

За здраве и
удобство у дома!

Одеяло от мериносова вълна
и памук - 140*200 см
Стара цена:

код 2610260
Перфектният подарък за всеки - осигурява прохлада
през лятото и приятна топлина през зимата. Лятната
страна е от високачествен памук, който гарантира
истински комфорт. Зимната страна е произведена от
висококачествена мериносова вълна, благодарение на
което ще се радвате на невероятна топлина.

80
382
лв
ПРОМО цена:

153 10лв
Спестявате:

22970лв

Топ матрак 3 в 1 от мериносова
вълна с магнитно поле и
карбонови нишки - 90*200 см
Стара цена:

код 2610460

Идеално съчетание от високо-качествена мериносова вълна,
магнитно поле и специална карбонова мрежа за перфектен
сън и добро здраве. Вълната задържа влагата, осигурява
температурен комфорт, неутрализира бактерии и алергени,
гарантира пълноценен сън и възстановяване. Петте магнитни
ленти са разположени в съответствие с енергийните зони на
човешкото тяло.

Стара цена:

+ ПОДАРЪК Загряващ гел с дяволски нокът 30 мл
Елекът е от висококачествена
Стара цена:
мериносова вълна и е предназна00
чен да осигури идеална защита
лв
на гърба и шията, както и за ПРОМО цена:
облекчаване
на
хронични
50
болки в тези части на тялото.
лв
Добавените магнитни ленти са
успоредни на гръбначния стълб и Спестявате:
премахват умората и подобряват
50
лв
кръвообращението в областта на
24455 гърба.

Спестявате:

код

код 2092040
30
30

Стара цена:

90
32
лв
ПРОМО цена:

19 75лв
Спестявате:

1315лв

82

Супер бамбукови чорапи и/или терлици
ACTIVE THERAPY - 3 чифта по избор

Турмалинова яка

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

26270лв

82

47 45лв

4745лв

Спестявате:

165

90
94
лв
ПРОМО цена:

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

175 10лв

Елек от мериносова вълна със сребро и магнити

Ортопедичен турмалинов колан 2 в 1

код 2090650

80
437
лв
ПРОМО цена:

код 2_ _ _ _30

Чорапите са произведени от
100% еко бамбук с използване
на патентована технология, която
не стяга краката и подобрява
кръвообращението. По специален
метод между влакната са прикрепени микрокапсули от Алое Вера.

Цветът, моделът и размерът са по избор от наличните.
3 чифта се поръчват в една заявка! Цената е за 3 чифта.

Стара цена:

50
13
лв
ПРОМО цена:

9 45лв

Спестявате:

405лв

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

01.02.-28.02.2019

Основата е
най-важна!

АГАВЕ - Био сироп - 350 г
Природен подсладител!
100% органик сироп от Агаве
(Agave americana)!
Идеален подсладител за топли и
горещи напитки.
Подходящ за торти и сладкиши.
Безвреден и с приятен вкус.
100% усвояване от организма.
С нисък гликемичен индекс.
Без ГМО.

Стара цена:

22 лв
ПРОМО цена:
90

16 00лв
Спестявате:

6

90

лв

код 3029030

Кристална хималайска сол 2 кг

Сертификат за качество на
хранителен продукт - ISO-22000!

Стара цена:

28

90
100% кристална хималайска сол.
лв
Формирана преди повече от 250
ПРОМО цена:
милиона години дълбоко под
хималайските планини и незасегната
35
лв
от човешката дейност и глобалното
замърсяване. В нея се съдържат 84 Спестявате:
природни минерала в съотношение
55
лв
идентично
на
съотношението
им в клетъчната течност и кръвната плазма.
Има
противовъзпалително,
антибактериално,
противоалергично действие.

17
11

код 3020240

Кокосово масло Extra virgin - 400 г
код 3091120
Чисто, студенопресовано,
нерафинирано, с прекрасен вкус! Перфектният
избор за всички видове
готвене, пържене и печене, тъй като издържа на високи температури
без да поврежда структурата си, както много
други масла! Предотвратява сърдечно-съдови
заболявания и високо кръвно налягане.

Стара цена:

50
19
лв
ПРОМО цена:

15 60лв
Спестявате:

390лв

Фъстъчено масло със сусам - 500 г
код 3091420
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.

Стара цена:

50
21
лв
ПРОМО цена:

17 20лв
Спестявате:

430лв

31
31

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

01.02.-28.02.2019

Забавно и
вкусно в
кухнята!
Кухненски чопър
Volcano

Стара цена:

90
89
лв
ПРОМО цена:

44 95лв
Спестявате:

код 2080050

4495лв

Реже, кълца, разбива, смила, пасира и мели
само с 1 натискане.
Основни характеристики: мощност: 350 W; вместимост на
купата: 600 ml; система от двойни остриета от неръждаема
стомана; изключително лесен и удобен за използване; силиконов
пръстен срещу хлъзгане; лесен за почистване.

Дълбок тиган за готвене (Ø 28 см)
код 2250550
Особено е подходящ, ако имате голямо семейство или ще
посрещате гости. Устойчивото и незалепващо каменно покритие
ще Ви позволи да сготвите бързо, в голямо количество и найважното вкусна и здравословна храна за всички. Бамбуковата
кърпа ще почисти тигана само с вода!

С легендарното качество на

Stoneline!

код 2254950
Стара цена:

299
лв
ПРОМО цена:
00

149 50лв
Спестявате:

14950лв
За контакти:
GM 02/19

32
32

Стара цена:

90
199
лв
ПРОМО цена:

99 95лв
Спестявате:

9995лв

Многофункционален двоен тиган 27х22 см

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

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

Може да се използват като 2 отделни тигана.
Отлично разпределение на топлината: спестява енергия и време.
Работи и като тенджера под налягане, но с ниско налягане - може да се
отваряне по време на готвене, а излишното налягане се освобождава през
вграден изпускателен клапан.
Функцията за завъртане предотвратява пръскане на мазнини и изпускане
на миризми.
Благодарение на затворената система за готвене храната ще остане сочна.
Интегрираният силиконов пръстен осигурява завъртане без изтичане.
С ергономична дръжка и уникално магнитно затваряне.
www.green-master.eu

Възможни са печатни грешки!
Промоционалните предложения важат от 01.02. до 28.02.2019 или до изчерпване на количествата!

