ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
Ехинацея - 10 сашета Цена за 1 брой
Vitar препоръчва при:
простуда и отпадналост;
грип;
заболявания на горните
дихателни пътища;
кашлица;
вирусни инфекции.

с -20%:

Цена за 3 броя
с -30%

Стара цена:

Стара цена:

8 лв
ПРОМО цена:
00

00
24
лв
ПРОМО цена:

6 40лв

16 80лв

1

720лв

Спестявате:

60

лв

код 3072120
100%
натурален

01.03.-26.03.2019

Спестявате:

код 30721330

Витамин С от шипки - 60 таблетки

Гарантира максимален ефект, изклюСтара цена:
чителна биологична активност и
50
подкрепа за организма. Действа
лв
като мощен антиоксидант, защитава ПРОМО цена:
клетките от оксидативен стрес,
80
активира имунитета като повишава
лв
образуването на борещите се с
Спестявате:
инфекциите бели кръвни клет70
ки и интерферон. Витамин С
лв
се препоръчва при простудни
и вирусни заболявания и за общо укрепване на
организма. Подобрява кожата, косата и др.

Витамин C + Цинк
с удължено освобождаване - 180 таблетки

28

48

22

29

5

код 3093420

код 3042140

код 30731002

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

Стара цена:

14

13 50лв
Спестявате:

код 3074440

код 30291240
2

Стара цена:

80
27
лв
ПРОМО цена:

16 70лв
Спестявате:

1110лв

9

Аюрвит мултивитамин 40 капсули

ИМУНОЗАЩИТА Ехинацея + Витамин С
20 разтворими таблетки - 2 броя
Equilibra препоръчва при:
намален имунитет;
вирусни инфекции;
простуда, настинки;
възпалителни заболявания на
дихателните пътища;
защита от оксидативен стрес.

понижен имунитет; вирусни Стара цена:
инфекции; лесна уморяемост; за
50
лв
защита от оксидативен стрес; при
ПРОМО
цена:
проблеми със сърдечно-съдовата
система; подобрява хранителния
70
и енергиен метаболизъм; актилв
вира възстановяването след Спестявате:
заболявания или натоварвания;
80
гарантира устойчив имунитет.
лв
Съдържа нуклеотиден микс, вит. С, екстракт от облепиха.

24

00
27
лв
ПРОМО цена:

1350лв

19

Имунен стимулатор форте +
45 таблетки
Vitar препоръчва при:

Витамин C с удължено освобождаване
30 капсули - 2 броя
Vitar препоръчва при:

Стара цена:
Sanct Bernhard препоръчва при:
90
чести настинки и грип, възстанолв
вяване след боледуване; стресови ПРОМО цена:
ситуации; проблеми със сетивата
за вкус и мирис; проблеми с
35
лв
храносмилателния тракт; проблеми
с ноктите (изтъняване, чупене и
Спестявате:
бели петна); кожни проблеми и
55
лв
акне; бавно зарастване на рани; при
вирусни и грипни заболявания; хронична умора.

код 3060440

Deep Ayurveda препоръчва при:
хронична умора; отпадналост и
чувство за слабост; бедно на витамини и минерали хранене; често
и продължително боледуване;
понижен имунитет; оксидативен
стрес. Съдържат едни от най-добрите
естествени източници на полезни
вещества, които ще ви заредят с
енергия и жизненост.

Стара цена:

90
27
лв
ПРОМО цена:

16 75лв
Спестявате:

1115лв

01.03.-26.03.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до

-50%
Септангин с исландски лишей - 16 пастили Цена за 1 брой

с -20%:
VITAR препоръчва
Стара цена:
за подпомагане при:
90
болки и възпаления в
лв
гърлото;
ПРОМО цена:
проблеми в горните
дихателни пътища;
10
кашлици;
лв
ринити;
Спестявате:
простуда, настинки.
80
лв
Фантастична комбинация с исландски лишей,
сладък корен (женско биле), живовляк, лайка,
код 3074920
липа и витамин С.

Цена за 3 броя
с -30%
Стара цена:

8

Здраве и сила!

код 3046840

79 лв
ПРОМО цена:
90

47 95лв
Спестявате:

95

код 3043640

код 3091920

800лв

код 30749330

Стара цена:

50
24
лв
ПРОМО цена:

17 15лв
Спестявате:

735лв

код 3024430

Стара цена:

Dr. Silver сребърна вода - 75 мл спрей
150 ppm - 2 броя

Суперактивна и удобна за вътрешна и външна употреба!

44 лв
ПРОМО цена:
90

26 95лв
Спестявате:

1795лв

код 20028002

Стара цена:

50
22
лв
ПРОМО цена:

Стара цена:

80
17
лв
ПРОМО цена:

8 90лв

Спестявате:

890лв

Съдържа витамин Д в биологично-активната му
форма като холекалциферол (Д3). Стара цена:
Equilibra препоръчва при:
50
лв
повишена нужда от витамин Д, за
оптимално усвояване на калция и ПРОМО цена:
фосфора и за поддържане на нормал25
на функция на мускули, кости, зъби.
лв
Подпомага при остеопороза, артрит, Спестявате:
рахит, депресия, мускулна умора,
25
намален имунитет, алергии, рани.
лв

17

18 00лв

12

Спестявате:

450лв

Работи в много широк спектър без
никакво увреждане на клетките на
тялото. Сребърните наночастици
стимулират растежа на увредените
тъкани и допринасят за бързото им
и ефективно възстановяване. Може
да се използва за дезинфекциране
на плодове и зеленчуци. Против
отслабване на имунната система и
за бързо възстановяване.

Витамин Д - 10 мл капки

Витамин E - 90 таблетки
OstroVit препоръчва при:
защита от свободните радикали и
оксидативния стрес; за забавяне
процесите на стареене; проблеми
със зрението; проблеми с кожата;
заболявания на сърдечносъдовата система; чернодробни
увреждания.

1

Спестявате:

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.

18 70лв

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

Стара цена:

31

7

Спрей с прополис - 20 мл

Коластра - 90 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:
срив на имунната система; грип
и вирусни заболявания; ангини;
херпеси и бактериални инфекции;
кожни инфекции - акне, афти, трудно зарастващи рани; пародонтити;
възпаления на дихателните пътища
и белите дробове - бронхити,
пневмония; проблеми с пикочополовата система - цистит, пиелонефрит, простатит, аденом и др.

70
26
лв
ПРОМО цена:

код 3028030

5

3

01.03.-26.03.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

Здраве и сила!
Селен + цинк - 30 таблетки - 2 броя

Витамин К2 - 60 таблетки - 2 броя

Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.

Витаминът, който предотвратява отлагането на излишния калций (калцирането)
по стените на съдовете.

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

Стара цена:

Pharm LAB
препоръчва при:
проблеми с костите и ставите; остеопороза/загуба
на костна плътност; менопауза; риск от фрактури;
препятства калцирането на артерии и меки тъкани; за
заздравяване на кръвоносните съдове; при прием на
калций и витамин Д3.
код 30364230

00
17
лв
ПРОМО цена:

11 лв

90

Спестявате:

510лв

код 30747230

Магнезий, Цинк и Витамин В6
(MgZB) - 90 таблетки

код 3093220

OstroVit препоръчва при:
умора, отпадналост; мускулни
крампи и схващания; физически
и психически натоварвания;
проблеми с нервната система;
нарушен сън, проблеми с кожата,
костите, косата; подкрепя
функциите на сърдечно-съдовата и имунната системи.

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

21 лв
ПРОМО цена:
50

1720лв
Спестявате:

4

лв

80
19
лв
ПРОМО цена:

13 85лв
Спестявате:

595лв

Билков сироп с желязо и коприва
200 мл

Стара цена:

30

Стара цена:

код 3073430

Vitar препоръчва при:
проблеми с кръвотворните
способности на организма;
анемии, кръвозагуба; умора,
отпадналост, намалена работоспобност; подходящ за хора с
нарушена обмяна на желязото,
вегетарианци или лица на
нискокалорична диета.

Стара цена:

50
14
лв
ПРОМО цена:

10 15лв
Спестявате:

435лв

Омега 3, 6 и 9 със силата
на растенията!
Omega 3 Perilla oil - 150 капсули

Ленено масло 1000
90 капсули - 2 броя

Dr.Nature
препоръчва при:

повишен холестерол
и триглицериди;
проблеми със сърдечно-съдовата система и
кръвоносните съдове; артрит и проблеми с опорнодвигателната система; за подобряване на паметта
и функцията на мозъка; хипертония.
код 30065230
4

67

Стара цена:

40

80
39
лв
ПРОМО цена:

27 85лв

27

Спестявате:

1195лв

Тайната на китайските владетели за здрава кръвоносна система, кожа, нокти, коса!
Стара цена:
Sanct Bernhard препоръчва при:
50
лв
заболявания на сърцето и мозъка;
проблеми с кръвното налягане и нива- ПРОМО цена:
та на холестерола и триглицеридите;
50
проблеми с капилярите, кръвни
лв
съсиреци, разширени вени; акне и Спестявате:
кожни проблеми; чупливи нокти;
00
стерилитет, предменструален синдром
лв
(ПМС); артрит и проблеми със ставите;
възпалителни процеси; депресии и
психически натоварвания.

код 3048040

01.03.-26.03.2019

Здраве от природата!

ТОП ПРОДУКТИ
с до

-40%

Ашваганда 40 капсули

код 3060130

Deep Ayurveda препоръчва при:
хронична умора; стрес и нервно
изтощение; намалена работоспособност; тежки физически и умствени
натоварвания; чести инфекции и
боледуване; възстановяване след
химиотерапия; повишени нива на
холестерола и кръвната захар; нарушено либидо; промяна в условията на
живот; отслабена памет и нарушена
концентрация; тревожност; слабост.

IASC quality

Стара цена:

25

Dr.Nature Алое Вера Сок
с портокал и манго 946 мл

Стара цена:
Dr. Nature препоръчва при:
90
срив на имунната система; алерлв
гии; екземи, дерматити, акне,
ПРОМО цена:
проблемна кожа; херпес симплекс;
стомашни проблеми; диабет,
45
лв
атеросклероза; отпадналост; повишен холестерол; рани, контузии,
Спестявате:
болки в мускули и сухожилия;
45
лв
възпаления на дихателните пътища
и др. Съдържа сок от Алое Вера (99,7% Aloe Vera Barb.
Miller) с добавка на портокал и манго за приятен вкус.

44

90

лв

ПРОМО цена:

31

18 15лв
Спестявате:

13

775лв

код 3081030

Астаксантин - 90 капсули

код 3092620

OstroVit препоръчва при:
защита от разрушителното
действие на свободните
радикали; натоварване и
преумора на очите; намалено
зрение и зрителна острота;
предпазва от катаракта
и макулна дегенерация;
възстановяване след операции.

Астаксантинът е част от групата на каротеноидите и се получава от някои видове Стара цена:
водорасли, скариди, крил и др. Именно астаксантинът придава розовия цвят на
50
лв
скаридите. Антиоксидантната му активност е изключително висока – днес се смята
за един от най-мощните антиоксиданти, познати на човека, като наред с това е един ПРОМО цена:
от малкото, способни да достигнат до всяка човешка клетка, в това число успешно
80
преминава през кръвно-мозъчната бариера, недостъпна за голяма част от другите
лв
антиоксиданти и активни вещества. Благодарение на това, приемът на астаксантин
Спестявате:
предоставя изключителна защита и подкрепа на мозъка, очите, нервната система.
70
Наред с това оказва мощно противовъзпалително действие, забавя процесите на
лв
стареене на клетъчно ниво, подкрепя имунитета, намалява нивата на холестерола,
стабилизира сърдечно-съдовата система и кръвното налягане, подпомага фнкциите на стомаха.

38

30
7

Хлорела - 180 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:
дисбактериоза; хронични и остри
възпалителни процеси от вирусен и бактериален произход;
остри респираторни заболявания;
атеросклероза;
профилактика
на туморни заболявания; предменструален синдром; заболявания
на нервната система.

Хлорелата е най-богата от всички храни на ДНК и РНК и това я
прави изключителна храна за мозъка и за дълголетие. Тя е побогата на хлорофил (28.9 гр/кг) от което и да е растение, откъдето
идва и името й. Хлорофилът има кръвотворен и анти-раков ефект.
Хлорелата съдържа над 20 витамина (А, от В1 до В12, С, Д, Е, К и
др.) и минерала с висока биологична активност, като от трите
микроводорасли (хлорела, АФА, сипрулина) е най-богата на желязо
и цинк и има най-голям детоксикиращ потенциал.

Стара цена:

00
68
лв
ПРОМО цена:

40 80лв
Спестявате:

2720лв

код 3041940
5

01.03.-26.03.2019

За да имате енергия за всичко!

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

Dr.Nature Коензим Q 10

Жен-шен плюс - 60 капсули

код 3023130

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:

код 30239002
6

16

13 95лв
Спестявате:

Енерджи плюс - разтворими витамини
20 таблетки - 2 броя
Equilibra препоръчва при:
активен начин на живот;
стрес;
авитаминоза;
вирусни заболявания;
хронична умора, отпадналост,
вялост;
за жизненост и енергичност.

23

90
19
лв
ПРОМО цена:

595лв

код 3006830

7

Фитнес кафе Антиоксидант - мляно кафе 250 г
35 дози по 7 г - 2 опаковки

Стара цена:

80
29
лв
ПРОМО цена:

14 лв

90

Спестявате:

1490лв

30 капсули
Dr.Nature препоръчва при:
отслабнал имунитет; сърцебиене Стара цена:
и сърдечни проблеми; пред90
лв
инфарктни и слединфарктни съсПРОМО
цена:
тояния; хипертония; повишен
холестерол; безсъние, избухливост;
75
кожни проблеми; възпалени венци,
лв
хронична умора, стресови ситуации; Спестявате:
мигрени; при напреднала възраст и
15
лв
еднообразно хранене; физически и
психически натоварвания.

код 103001002

Кафе за здравословно отслабване.
Патентована формула с много билки и подправки. Без изкуствени
добавки, без оцветители, без
изкуствени подсладители и консерванти, без добавени овкусители,
без добавена захар, без ГМО. Изгаря
мазнините и моделира фигурата.
Дава повече енергия на тялото и
подобрява метаболизма.

Стара цена:

80
59
лв
ПРОМО цена:

29 90лв
Спестявате:

2990лв

01.03.-26.03.2019

Мегавитал комплекс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: при срив в имунната система;
съпътстваща терапия при болни от рак; за подпомагане на организма
при химио- и лъчетрапия; като общоукрепващо средство; по-добрява
сърдечно-съдовата, храносмилателната, отделителната и кръвоносната
системи; нормализира хормоналния баланс; за регулиране стойностите
на кръвната захар, кръвното налягане и нивата на холестерола и
триглицеридите.
Цена за 2 броя
Цена за 1 брой
с -40%
с -20%:
Стара цена:

90
38
лв
ПРОМО цена:

ТОП ПРОДУКТИ

с до

-40%

Силата на фунготерапията!
Херициум - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: проблеми на нервите; състояние на
депресия, безпокойство, страх; рак на храносмилателните органи; при
химиотерапия за намаляване на страничните ефекти; при възпаления
и язви по целия храносмилателен тракт, проблеми с червата и чревната
флора, киселини, рефлукс, гастрит, колит, панкреатит, болест на Крон,
хемороиди и наднормено тегло.
Цена за 1 брой
с -20%:
Стара цена:

38

90

лв

ПРОМО цена:

Цена за 2 броя
с -40%
Стара цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 лв

46 лв

780лв

3110лв

10

Спестявате:

код 3031220

70

Спестявате:

код 30312240

Превент комплекс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия; нарушена функция на панкреаса и
черния дроб.
Цена за 1 брой
с -20%:

Цена за 2 броя
с -40%

Стара цена:

Стара цена:

38 лв
ПРОМО цена:
90

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 10лв

46 70лв

780лв

3110лв

Спестявате:

код 3031620

Спестявате:

код 30316240

Стара цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 10лв

46 70лв

7

3110лв

Спестявате:

80

лв

код 3030120

Спестявате:

код 30301240

Алерджи комплекс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: алергии; бронхиална астма; автоимунни
заболявания - мултиплена склероза, системен лупус еритематозус,
склеродермия, полиартрит, енцефалопатия и др.
Цена за 1 брой
с -20%:

Цена за 2 броя
с -40%

Стара цена:

Стара цена:

38 лв
ПРОМО цена:
90

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 10лв

46 70лв

7

3110лв

Спестявате:

80

лв

код 3031820

Спестявате:

код 30318240

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 адапта-ционни 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.
Цена за 1 брой
Цена за 2 броя
с -20%:
с -40%
Стара цена:

38 лв
ПРОМО цена:
90

Стара цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 10лв

46 70лв

780лв

3110лв

Спестявате:

код 3030320

Спестявате:

код 30303240

7

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

01.03.-26.03.2019

Мултивитамини за деца - 237 мл

код 3081740

Dr.Nature препоръчва при:
непълноценно и бедно на витамини
и минерали хранене; за обща
подкрепа на подрастващия детски
организъм; при липса на апетит;
понижен имунитет; грип и простудни
заболявания; защита от оксидативен
стрес. Състав: Червено цвекло,
пектин, плодова смес от ябълка,
боровинка, череша, малина.

Стара цена:

00
45
лв
ПРОМО цена:

27 00лв
Спестявате:

1800лв

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

код 3045930

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.

Стара цена:

50
25
лв
ПРОМО цена:

За децата,
за жената,
за мъжа!

17 85лв
Спестявате:

765лв

Нони комплекс за жени 946 мл

Вечерна роза - 30 таблетки - 2 броя

код 30356220

Pharm LAB
препоръчва при:
предменструален синдром
(ПМС); климакс; горещи
вълни, раздразнителност,
отпадналост;
нарушен
менструален цикъл; хормонален дисбаланс; проблемна
кожа, коса, нокти.

69

Стара цена:

80
31
лв
ПРОМО цена:

41

25 45лв

27

Спестявате:

635лв

код 3080840

Царски билки За жената 250 мл

Соеви изофлавони - 40 капсули

код 3025830
8

Equilibra препоръчва при:
по време и след менопауза;
хормонален дисбаланс на
женския организъм;
остеопороза;
горещи вълни;
нарушен сън,
раздразнителност;
повишен холестерол;
понижена костна плътност.

Стара цена:

90
37
лв
ПРОМО цена:

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
навлизане в менопауза; месечни Стара цена:
неразположения;
дисменорея;
90
лв
възпалителни процеси в половата
ПРОМО
цена:
система; общи неразположения,
хормонални нарушения преди,
15
по време и след менопауза;
лв
потиснатост, нервно напрежение; Спестявате:
намалена работоспособност; сър75
цебиене, безсъние.
лв

25

26 55лв

18

Спестявате:

1135лв

Съдържа сок от нони, сок от нар, Стара цена:
калций, витамин D, черен кохош,
90
лв
червена детелина, аврамово дърво,
ПРОМО
цена:
глухарче, витамин С, витамин Е, сау
палмето. Уникална течна формула,
95
богата на естествени витамини,
лв
минерали, ензими, антиоксиданти, Спестявате:
фито-нутриенти и биофлавоноиди,
95
лв
като най-добрата за специфичните
нужди, баланса и здравето на женското тяло,
особено при напредване на възрастта.

код 3010230

7

01.03.-26.03.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -30%
Масло от тиквени семки - 130 капсули

код 3044630

Sanct Bernhard препоръчва при:
доброкачествена хиперплазия на
простатата (ДХП); за намаляване
симптомите при 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.

Стара цена:

90
42
лв
ПРОМО цена:

30 00лв
Спестявате:

1290лв

Проферт - 60 таблетки
код 3036230

Pharm LAB
препоръчва при:
проблеми с мъжката фертилност;
намалено
количество на сперматозоидите; намалена подвижност
на сперматозоидите; сексуална дисфункция.

Стара цена:

90
18
лв
ПРОМО цена:

13 25лв
Спестявате:

565лв

Трибулус Терестрис 90 (Бабини зъби)
60 таблетки
OstroVit препоръчва:
намалено либидо;
полова слабост;
еректилни дисфункции;
тежки физически натоварвания;
активно спортуване;
повишени нива на холестерола.

код 3091520

Стара цена:

50
25
лв
ПРОМО цена:

20 40лв
Спестявате:

510лв

Вигора М (Vigora M) - 40 капсули
Deep Ayurveda
препоръчва при:
нарушени сексуални функции;
преждевременна еякулация;

Стара цена:

90
34
лв
ПРОМО цена:

24 45лв
Спестявате:

код 3061930

1045лв
9

ТОП ПРОДУКТИ
01.03.-26.03.2019
с до -50%
За баланс, спокойствие
и концентрация!
МЕЛАТОНИН и ГРИФОНИЯ - 60 таблетки
Еquilibra препоръчва при:
проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
при смяна на часови пояс;
депресии;
нервност, психическо
натоварване, стрес.

код 3025230

Стара цена:

50
25
лв
ПРОМО цена:

17 85лв
Спестявате:

765лв

Модус спокоен ден
30 таблетки - 2 броя
Стара цена:

код 30351230
Pharm LAB препоръчва
тази ефективна комбинация за преодоляване на
нервно напрежение, раздразнителност, стрес, умора,
психическо натоварване.
Съдържа екстракти от маточина, хмел, лавандула,
магнезий, витамин В6.

80
29
лв
ПРОМО цена:

20 лв

85

Спестявате:

895лв

Валериана и маточина - 240 капсули

код 3049040

Sanct Bernhard препоръчва при:
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.

Стара цена:

90
81
лв
ПРОМО цена:

4915лв
Спестявате:

3275лв

Гарантирано качество на високоефективен
стандартизиран екстракт от Sanct Bernhard!

Действа като антиоксидант и неутрализира свободните радикали.
Възпрепятства агрегацията (слепването) на тробмоцитите. Гинко
билоба подобрява циркулацията по три различни начина. Първо предизвиква отпускане на артериите, водейки до тяхното разширяване
и позволявайки с всеки удар на сърцето през артериалната система
да преминава повече кръв. Второ - намалява вискозитета на кръвта,
като я разрежда и по този начин улеснява движението й през малките
„Най-доброто Гинко“ капиляри. И трето - упражнява Стара цена:
необяснима регулация на венозния
50
лв
и артериален съдов тонус, за
оптимизиране разпространението на ПРОМО цена:
кръвта до места, които са исхемични,
25
без да жертва кръвообращението
лв
към другите тъкани. Гинко Билоба е Спестявате:
най-старият известен дървесен вид
25
– възрастта му се оценява на повече
лв
от 200 млн. години.

92

46
46

код 3040450

Релаксиращ чай
15 филтър пакетчета - 2 броя

код 30272002
10

Equilibra препоръчва при:
нарушен сън; стрес; трудно
заспиване;
напрегнатост;
неврози. Активни съставки:
цветове и листа от лайм,
цветове и листа от глог, кора
от сладък портокал, листа
от пасифлора и корен от
валериана.

Берберин - 90 таблетки
OstroVit препоръчва при:
диабет II тип;
преддиабетни състояни;
фамилна обремененост от диабет;
нарушения във въглехидратния и
липидния метаболизъм;
повишени нива на холестерола;
наднормено тегло.

Стара цена:

23

00

лв

ПРОМО цена:

11 лв

50

Спестявате:

11

50

лв

Гинко Билоба
240 капсули

код 3092720

Стара цена:

50
27
лв
ПРОМО цена:

22 00лв
Спестявате:

550лв

CLA - Капсули за отслабване
120 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:
хора с наднормено тегло;
затлъстяване;
за редуциране на мазнините в
тялото без загуба на мускулна маса;
за ефективно отслабване.

CLA + Зелен чай + L-карнитин - 90 капсули

Стара цена:

90
77
лв
ПРОМО цена:

46 лв

75

Спестявате:

3115лв

код 3046240

код 3092920

Зелено кафе - 120 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:

лица контролиращи теглото си;
ефективно изгаряне на мазнините; подобряване качеството
на кожата; регулиране липидния баланс и нивата на
кръвната захар.
код 3050650

90
102
лв
ПРОМО цена:

51 лв

45

Спестявате:

Съдържа екстракт от зелено кафе и хром.

Стара цена:

90
21
лв
ПРОМО цена:

17 50лв
Спестявате:

440лв

Луз уейт - 60 капсули

Стара цена:

5145лв

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

код 3027830

Equilibra препоръчва при:
хора контролиращи теглото си;
изгаряне на телесните мазнини;
за намаляване на апетита;
детоксикация на организма.
Съдържа: екстракти от
amorphophallus konjac
(глюкоманан) и кафяви
водорасли.

Стара цена:

90
24
лв
ПРОМО цена:

17 45лв
Спестявате:

745лв

Антицелулитен крио-гел с алое вера - 200 мл
код 9202030

Стара цена:

3590

лв
С нов леден ефект!
ПРОМО
цена:
Подобрява
видимо
портокаловата
ко15
жа! С 20% студено
лв
обработено алое вера, Спестявате:
кофеин,
карнитин,
75
какао, азиатска центела
лв
и боровинка!
Свеж гел, който се абсорбира бързо и без масаж. Използва
свойствата на студа, като подпомага периферното кръвообращение и се бори със задържането на вода. Не съдържа
парабени, парафинни масла. Деликатно ароматизиран, без
алергени. Клинично и дерматологично тестван.

25
10

За постигане
на желаната форма!
01.03.-26.03.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%
11

Здрави очи - 30 таблетки - 2 броя

код 30718230

Vitar препоръчва при:
умора и намалено зрение;
продължителна работа с
компютър; продължително
шофиране;
намалена
зрителна острота; операция
на очите; особено подходящ
за възрастни хора и за
предотвратяване развитие на
перде и макулна дегенерация.

ЧЕРНА БОРОВИНКА - 60 капсули

Стара цена:

17 лв
ПРОМО цена:
80

12 45лв
Спестявате:

5

35

лв

код 3025730

Equilibra препоръчва при:
нарушено зрение;
проблеми със зрението в
сумрак и тъмнина;
продължителна работа с
компютър;
възстановяване след
заболявания на очите;
за предотвратяване на макулна
дегенерация и катаракта.

Стара цена:

Спестявате:

код 30297002

18

Лактик ферментс - пробиотик+пребиотик -10 сашета

код 3024230

Еquilibra препоръчва при:
нарушена микрофлора в храносмилателния тракт; понижен
имунитет; възстановяване след
антибиотично лечение; хранителен дисбаланс; хранителни
алергии; диети; храносмилателни
разстройства; стомашни неразположения; гнилостни процеси в
червата; дисбактериоза; стрес.

Стара цена:

50
22
лв
ПРОМО цена:

15 75лв

12

код 3051140

код 3050540

Sanct Bernhard препоръчва при:
нужда от подобряване кръвоснабдяването към клетките, сърдечна
недостатъчност, проблеми със
сърдечно-съдовата система, затлъстяване, еректилна дисфункция,
лечение на рани.
В комбинация с фолиева киселина и витамини В6 и В12

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

Стара цена:

90
73
лв
ПРОМО цена:

44 35лв
Спестявате:

2955лв

01.03.-26.03.2019

Спестявате:

675лв

Храносмилателни ензими
с витамин С - 90 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при:
проблемно храносмилане;
подуване на стомаха;
дискомфорт и газове;
повишен прием на белтъчна храна;
проблеми с жлъчката и черния дроб.

32

Аргинин - 150 капсули

25

код 3011330

990лв

Equilibra препоръчва при:
Стара цена:
контрол и при повишени
нива на холестерола;
80
лв
подобрване на липидната
ПРОМО цена:
обмяна; предотвратяване
образуването на плаки;
90
добра еластичност и
лв
здравина на съдовете;
Спестявате:
подкрепа на сърдечно90
лв
съдовата система; добра
чревна флора; добър имунитет.

Царски билки За кръвоносната система - 250 мл

7

Спестявате:

32

18 15лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
Стара цена:
възстановяване функциите на
разширени вени; при венозна
90
лв
недостатъчност; нарушения в
ПРОМО
цена:
паметта; възстановяване след
инсулт и инфаркт; склероза
15
на кръвоносните съдове;
лв
възпалителни
процеси
в Спестявате:
отделителната система; при
75
повишено ниво на холестерола.
лв

23 10лв
65

90
25
лв
ПРОМО цена:

775лв

код 3061030

00
33
лв
ПРОМО цена:

ПроБио Холест - 30 таблетки - 2 броя

Гугул - 40 капсули
Deep Ayurveda препоръчва при:
високи нива на холестерола и
триглицеридите; наднормено тегло;
затлъстяване; артрит, остеоартрит,
ревматоиден артрит; атеросклероза.

Стара цена:

Стара цена:

50
43
лв
ПРОМО цена:

26 10лв
Спестявате:

1740лв

Здраве
от природата за всички системи
в организма!

Чай диджестив - 15 филтър пакетчета
2 броя

Псилиум фибри - 20 сашета

код 3023040

Еquilibra препоръчва при:
проблеми в стомашночревния тракт; стомашночревни
разстройства;
лениви черва; нарушена
перисталтика; метеоризъм;
запек; детоксикация на
дебелото черво; отслабване;
регулиране на нивата на
лошия холестерол.

Стара цена:

90
29
лв
ПРОМО цена:

17 95лв
Спестявате:

1195лв

код 30271002

Vitar препоръчва при:
детоксикация на черния дроб;
при заболявания 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; витамин С; вит. Е.

Стара цена:

код 3007430

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

95
18
лв
ПРОМО цена:

13 25лв
Спестявате:

570лв

Стара цена:

00
23
лв
ПРОМО цена:

11 50лв
Спестявате:

1150лв

Чист черен дроб - 30 таблетки
2 броя

САНИЛАКС Dr.Nature - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при:
запек;
нередовен стомах;
лениви черва;
интоксикация;
стомашен дискомфорт;
хемороиди.

Equilibra препоръчва този
ефективен и натурален чай
за подпомагане функцията на
храносмилателната система.
При болки и газове. Съдържа:
див копър, корен от сладник,
семена от зелен анасон,
ментови листа, кора от сладък
портокал и цветове от лайка.

код 30712220

Стара цена:

80
17
лв
ПРОМО цена:

14 25лв
Спестявате:

355лв

Коприва плюс - 300 таблетки

01.03.-26.03.2019

код 3052140

Sanct Bernhard препоръчва при:
хора, които задържат повече вода
и течности в резултат на нарушено
хранене, травми или нарушена
функция на бъбреците; при риск или
наличие на камъни в бъбреците;
при риск от подагра.
Съдържа специални екстракти от
коприва, бяла бреза, полски хвощ,
витамин С.

Стара цена:

50
71
лв
ПРОМО цена:

42 90лв
Спестявате:

2860лв

Червена боровинка - 90 капсули

код 3045340

Sanct Bernhard препоръчва при:
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.

Стара цена:

90
74
лв
ПРОМО цена:

44 95лв
Спестявате:

2995лв

Урагин - 30 таблетки - 2 броя
Pharm LAB препоръчва при:
цистит;
проблеми с пикочните пътища
и бъбреците;
парене при уриниране;
фалшиви позиви за уриниране;
болезнено уриниране.

код 30358220

Стара цена:

00
27
лв
ПРОМО цена:

21 60лв
Спестявате:

540лв

13

Колаген плюс на прах - 475 грама

код 3051940

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

01.03.-26.03.2019

Стара цена:

50
82
лв
ПРОМО цена:

49 50лв
Спестявате:

3300лв

Колаген форте + 60 капсули

код 3071130

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

Стара цена:

90
22
лв
ПРОМО цена:

16 00лв
Спестявате:

690лв

Зеленоуста мида - 170 капсули

код 3041630

Sanct Bernhard препоръчва при:
възпалителни проблеми на ставите като артрит, остеоартрит;
дегенеративни
проблеми на
ставите; ревматизъм; износени
стави; спондилози, ишиас;
болки, скованост в ръцете и
краката; увреден ставен хрущял;
дископатия;
продължително
седене на работното място;
спортни травми.

код 5132830

Подпомага нормалното функциониране на ставите, сухожилията и мускулите. Екстрактът
от зеленоуста мида действа
активно за подхранване и
релаксация на ставите и мускулите.
Маслото от алпийски клек има
противовъзпалително действие. В
комбинация с камфора, евкалипта
и глицерина помагат на тялото да
се възстанови бързо.

Стара цена:

00
68
лв
ПРОМО цена:

47 60лв
Спестявате:

2040лв

Крем със зеленоуста мида - 250 мл
Стара цена:

Глюкозамин + МСМ + Хондроитин - 90 таблетки

50
19
лв
ПРОМО цена:

13 65лв
Спестявате:

585лв

код 3093120

Коралов калций комплекс с витамини и минерали - 946 мл

14

код 3080240

намалена костна плътност;
остеопороза; болки и проблеми
с костите и ставите; артрит;
сърдечно-съдови проблеми;
за здрави зъби, венци, кожа,
коса и нокти; благоприятства
нервната система и мускулите.

Стара цена:

90
69
лв
ПРОМО цена:

41 95лв
Спестявате:

2795лв

Стара цена:

00
31
лв
ПРОМО цена:

24 80лв
Спестявате:

620лв

Gelenkfit - 240 капсули

100% чист, йонизиран лесно усвоим калций от
корали в течна формула за максимален ефект.

Dr.Nature препоръчва при:

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

код 3043440

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

Стара цена:

90
97
лв
ПРОМО цена:

58 75лв
Спестявате:

3915лв

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

ВСAА - Аминокиселини
с разклонени вериги - 100 таблетки

01.03.-26.03.2019

При силни мускулни натоварвания!

код 3023640

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

Стара цена:

00
60
лв
ПРОМО цена:

36 00лв
Спестявате:

2400лв

Конски гел-балсам с алпийски билки,
кестен и лозови листа 250 мл - 2 броя

код 51352230

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:

80
25
лв
ПРОМО цена:

18 00лв
Спестявате:

780лв

Гел-балсам с дявослки нокът - 250 мл

За движение
с удоволствие!

код 5120120

код 5135530

Стара цена:

16

лв

ПРОМО цена:

11 55лв
код 51319230

Крем-балсам с глюкозамин - 250 мл

20

код 5132030

Спестявате:

200лв

Стара цена:
Силно загряващият гел-балсам
80
осигурява приятна и успокояваща
лв
топлина при болки в гърба, ПРОМО цена:
мускулите, кръста и при уморени
крака. Подходящ е за масажи.
00
лв
Успокоява болката и напрежението,
подобрява подвижността на Спестявате:
ставите и стимулира периферното
80
лв
кръвообращение. Подходящ е за
успокояване на артритни и ревматични болки.

7

Загряващо масажно масло - 200 мл

28
8

7 90лв

18

Спестявате:

Стара цена:
Има успокояващ и дълбоко
проникващ ефект, и е подходящ
90
лв
за ежедневна грижа при болки
в различни части на тялото: ПРОМО цена:
кръст, гръб, врат, лакти,
25
рамене, колене и др., като
лв
има противовъзпалителен и Спестявате:
антисептичен ефект. Активни
65
съставки: Глюкозамин фосфат,
лв
глицерин, екстракт от евкалипт, масло от
сибирска ела, камфор. Без парабени.

90
9
лв
ПРОМО цена:

25

50

495лв

Стара цена:

Meчи гел-балсам
с алпийски билки - 250 мл - 2 броя

Флуид с арника - 250 мл
Класическа рецепта със съдържание
на екстракт от арника, масло от
алпийски клек, камфор, ментол!
Флуидът е подходящ 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 и др.

Съдържа
концентриран
екстракт от дяволски нокът в
гелообразна основа. Препоръчва се при артрити, мускулна
треска и проблеми в опорнодвигателния апарат, особено в
областта на врата, раменете,
кръста и крайниците.

код 8631220

Формула, разработена специално
за загряване. Етеричните
масла от черен пипер и канела
подобряват микроциркулацията
и пре-махват токсините от тялото.
Маслото от черен пипер действа
и като антиоксидант и помага
за запазване на младостта на
кожата. Също така облекчава
мускулното напрежение.

Стара цена:

90
10
лв
ПРОМО цена:

8 70лв

Спестявате:

220лв

15

01.03.-26.03.2019

Бирена мая + Витамини
500 таблетки

код 3044840

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

Стара цена:

50
45
лв
ПРОМО цена:

27 30лв
Спестявате:

1820лв

Акнестоп - 30 капсули - 2 броя
Vitar препоръчва при:
проблемна кожа;
акне, комедони, повишена
мастна секреция на кожата;
хормонални проблеми;
за активна детоксикация на
организма;
за здрава кожа, коса и нокти.

код 30710240

код 30489002

Стара цена:

80
17
лв
ПРОМО цена:

10 70лв
Спестявате:

710лв

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

Арганово масло - 150 капсули - 2 броя
Арганово масло - изключително богато на полиненаситени
мастни киселини с висока концентрация на линолова киселина.
Успешно предотвратява дехидратацията и загубата на еластичност
на кожата, подпомага за забавяне появата на бръчки, има силно
противовъзпалително действие и засилва UV-защитата на кожата.
Подобрява здравината на клетъчните мембрани. Маслото от арган
подпомага при сърбеж на кожата, намалява сухотата на скалпа,
подхранва космените фоликули. Допринася за по-бърз растеж на
косата, поддържа я по-дълго време хидратирана и я предпазва от
вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи.

Унгвент с екстракт от чаено дърво
30 мл - 3 броя

код 50105330
16

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.

80
149
лв
ПРОМО цена:

74 90лв
Спестявате:

7490лв

Крем RectoStop - 50 г

Стара цена:

70
17
лв
ПРОМО цена:

12 лв

40

Спестявате:

530лв

Стара цена:

код 5020020

Дермокозметичен продукт,
предназначен за хора със
склонност към хемороиди.
Кремът подпомага поддържането
на
ректалната
област в добро състояние.
Благодарение на внимателно
подбраните активни съставки
с успокояващо, стягащо и
защитно действие.

Стара цена:

50
15
лв
ПРОМО цена:

12 40лв
Спестявате:

310лв

01.03.-26.03.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

За прекрасни
кожа, коса и
нокти!
Алое вера Дермо-гел - 75 мл - 2 броя
Получен чрез студено пресоване на Стара цена:
листата на алое вера. Съдържа 98%
80
лв
сок от алое. Не съдържа: парафинни
масла, парабени, ароматизатори. Не ПРОМО цена:
съдържа алкохол. Дерматологично
90
тестван! Ценен съюзник на кожата
лв
на цялото семейство, извършвайки Спестявате:
ефикасно възстановително и успокоя90
ващо действие върху кожата. Дава
лв
бързо облекчение на кожата във всички случаи на
дисбаланс и дискомфорт:

Крем с Q10 - 250 мл - 2 броя

33

16
16

код 92076002

код 51353002

VB Collagena - Активен крем
Тайната на красотата -75 мл

код 9011140

Уникална формула със 100 % натурален състав и UV-A и UV-B защита.
Незабавно премахва дребни дефекти,
светли петна, грапавини по кожата.
Гарантира безопасна и ефективна
грижа за кожата, като отлично я
защитава, регенерира и забавя
процеса на стареене по естествен
път. Осигурява дълготраен ефект на
изравняване на тена. Придава равен и
сияен тен. Не оставя мазни следи.

90
46
лв
ПРОМО цена:

28 15лв
Спестявате:

Мицеларен гел 3 в 1 с метличина
и пантенол 100 мл - 2 броя
Деликатен и освежаващ гел
за всеки тип кожа. Не изисква
измиване. Овлажнява кожата.
Успокоява раздразненията и
омекотява. Формата на мицеларен гел е много ефективен начин
за почистване и измиване на
различен тип грим.

код 84218240

Стара цена:

19 лв
ПРОМО цена:
00

11 40лв
Спестявате:

7

60

лв

Стара цена:

80
25
лв
ПРОМО цена:

12 90лв
Спестявате:

1290лв

Капсули с хиалуронова киселина
за лице - 28 бр.

Стара цена:

1875лв

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.

код 9204940

Всяка капсула съдържа серум: ЧИСТ,
КОНЦЕНТРИРАН, ВИСОКОЕФЕКТИВЕН.
Хиалуроновата киселина осигурява
незабавен изглаждащ ефект, който
помага бръчките да станат помалко видими, като тази с високото
молекулно тегло има изглаждащо
действие на повърхността, а тази
с ниското – действа в дълбочина,
допълвайки функцията на колагена.

Стара цена:

90
49
лв
ПРОМО цена:

29 95лв
Спестявате:

1995лв

Мицеларен разтвор 3 в 1 с алое
и пантенол 100 мл - 2 броя

Деликатен и освежаващ разтвор за всеки тип кожа. Без
измиване. Подхранва кожата.
Успокоява и омекотява. Запазва
pH на сълзите. Формата на
мицеларен разтвор е много
ефективен начин за почистване
и измиване на различен грим.

код 84219240

Стара цена:

00
19
лв
ПРОМО цена:

11 40лв
Спестявате:

760лв
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ТОП ПРОДУКТИ
с до

-40%

Нежна грижа
за лицето!
Успокояващ и бързопопиващ Цена за 1 брой Цена за 2 броя
крем за лице с лайка 150 мл
с -20%:
с -40%
Стара цена:

11 лв
ПРОМО цена:
50

Бързопопиващ крем против
бръчки с роза 150 мл

23 лв
ПРОМО цена:

11 лв
ПРОМО цена:

Спестявате:

Спестявате:

13 80лв

2

9

30

лв

20

лв

8621120 код 86211240

Цена за 1 брой
с -20%:
Стара цена:

11 лв
ПРОМО цена:
50

Стара цена:

лв

Дълбоко подхранващ крем Цена за 1 брой Цена за 2 броя
против бръчки с арган 150 мл
с -20%:
с -40%

11 лв
ПРОМО цена:

23 лв
ПРОМО цена:
00

9 20лв

13 80лв

2

9

Спестявате:

За суха и склонна към бръчки кожа.
Осигурява балансирано подхранванекод
18 и хидратация, намалява бръчките.

Стара цена:

30

лв

Спестявате:

20

лв

8621520 код 86215240

Спестявате:

8621220 код 86212240

Подхранващ и подсилващ кремЦена за 1 брой Цена за 2 броя
за лице с алое вера 150 мл
с -20%:
с -40%
Стара цена:

Спестявате:

8621320 код 86213240

50

920лв

лв

Спестявате:

9

Стара цена:

2

11 лв
ПРОМО цена:

20

00
23
лв
ПРОМО цена:

13 80лв

30

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

Стара цена:

9 20лв

23 лв
ПРОМО цена:

2

лв

50

00

13 80лв

30

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

Цена за 2 броя
с -40%

9 20лв

Спестявате:

Стара цена:

00

9 20лв

Спестявате:

За нормална, суха и чувствителна
кожа. Осигурява оптимален воден
баланс, облекчава раздразненията. код

Стара цена:

Освежаващ и овлажняващ Цена за 1 брой Цена за 2 броя
крем за лице с невен 150 мл
с -20%:
с -40%

50

За увредена, суха и чувствителна
кожа. Осигурява интензивно
подхранване и регенериране.

Стара цена:

00
23
лв
ПРОМО цена:

9 20лв

13 80лв

230лв

920лв

Спестявате:

код 8621420 код 86214240

Нормализиращ матиращ крем Цена за 1 брой Цена за 2 броя
със зелен чай 150 мл
с -20%:
с -40%
Стара цена:

11 лв
ПРОМО цена:
50

00
23
лв
ПРОМО цена:

9 20лв

13 80лв

2

920лв

Спестявате:

За мазна и комбинирана кожа.
Матира, помага за абсорбиране на
излишния себум и регулиране на код
секрецията на мастните жлези.

Стара цена:

30

лв

Спестявате:

8621620 код 86216240

01.03.-26.03.2019
Маски DETOX с детоксикиращата сила на активния
въглен и благородните метали!
CARBO DETOX Почистваща маска
с активен въглен 2 х 6 г - 2 опаковки

ТОП ПРОДУКТИ
с до

Мигновено подобрява състоя- Стара цена:
нието на комбинирана и
00
мазна кожа. Почиства кожата
лв
от токсини, свива порите, ПРОМО цена:
предотвратява появата на петна.
80
Гелообразната консистенция
лв
засъхва бързо образувайки
Спестявате:
хидропластичен слой, който
20
идеално подчертава овала на
лв
лицето. Кожата се почиства в
дълбочина, порите са
код 91719220
по-малко видими.

11

-20%

8

2

SILVER DETOX Детоксикираща метална маска за
смесена и мазна кожа 8 г - 2 опаковки
Бързо и ефективно подобрява Стара цена:
състоянието на смесена и
80
лв
мазна кожа с видими дефекти.
Иновативната комбинация от ПРОМО цена:
висококачествени метални нано25
частици, комбинирани с активен
лв
въглен дълбоко почиства кожата Спестявате:
от токсини и замърсявания,
55
незабавно освежава, отпушва
лв
порите и намалява тяхната
видимост.
код 91723220

7

6

1

GOLD DETOX Детоксикираща метална маска
за зряла и чувствителна кожа 8 г - 2 опаковки
Бързо и ефективно подобрява Стара цена:
симптомите на зрялата кожа:
80
лв
тънка, сива, прекалено суха,
без плътност и блясък. Инова- ПРОМО цена:
тивната комбинация от високока25
чествени метални наночастици,
лв
комбинирани с активен въглен Спестявате:
дълбоко почиства кожата от
55
токсини и замърсявания, незабавлв
но освежава, дълбоко регенерира,
изглажда и уплътнява кожата. код 91724220

7

6

1

BLUE DETOX Детоксикираща метална маска
за суха и чувствителна кожа 8 г - 2 опаковки
Бързо и ефективно подобря- Стара цена:
ва състоянието на сухата и
80
чувствителна кожа. Иновативлв
ната комбинация от високока- ПРОМО цена:
чествени метални наночастици,
25
комбинирани с активен въглен
лв
дълбоко почиства кожата
от токсини и замърсявания, Спестявате:
55
незабавно освежава, дълбоко
лв
хидратира и регенерира; ефективно ревитализира сивия, код
91725220
уморен тен, добавя блясък.

7

6

1

CARBO DETOX Почистваща маска
за мазна и комбиниран тип кожа
с активен въглен 8 г - 2 броя

Със силен детоксикиращ ефект.
Моментално подобрява състоянието на мазна и комбиниран
тип кожа, кожа с пигментации и
разширени пори. Почиства бързо
и ефективно кожата от токсини,
освежава и свива порите,
намалява секрецията на себум,
противопоставя се на акнето.
Свити и по-малко видими пори.

Стара цена:

80
7
лв
ПРОМО цена:

6 25лв

Спестявате:

155лв

код 91720220

CARBO DETOX Почистваща маска
за суха и чувствителна кожа
с активен въглен 8 г - 2 броя

Със силен детоксикиращ ефект, Стара цена:
която мигновено подобрява
80
лв
състоянието на суха и чувствителна кожа. Иновативна форму- ПРОМО цена:
ла, базирана на натурален
25
активен въглен, която бързо и
лв
ефективно почиства кожата от Спестявате:
токсини, освежава, овлажнява и
55
регенерира. Тонизира и укрепва
лв
тънката и деликатна кожа.

7

6

1

код 91721220

CARBO DETOX Почистваща маска
за зряла кожа
с активен въглен 8 г - 2 броя

Със силен детоксикиращ ефект.
Моментално подобрява състоянието на мазна и комбиниран
тип кожа, кожа с пигментации и
разширени пори. Почиства бързо
и ефективно кожата от токсини,
освежава и свива порите,
намалява секрецията на себум,
противопоставя се на акнето.
Свити и по-малко видими пори.

Стара цена:

80
7
лв
ПРОМО цена:

6 25лв

Спестявате:

155лв

код 91722220
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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.

ТОП ПРОДУКТИ
с до -30%
Овлажняващ крем
против бръчки 40+ 50 мл
код 9160120

Стара цена:

90
31
лв
ПРОМО цена:

25 50лв

Лифтинг крем
против бръчки 50+ 50 мл
код 9160220

Спестявате:

6

6

лв

Повдигаща
маска против
бръчки около
очите 10 г
код 9160520

Стара цена:

9 лв
ПРОМО цена:
50

7 60лв

7 60лв

Овлажняващ
крем против
бръчки около
очите 15 мл
код 9160620

Овлажняващ крем против бръчки 40+ 50 мл
+ Овлажняващ крем против бръчки
около очите 15 мл
Стара цена:

50 лв
ПРОМО цена:
80

-30%

за комплекта

27 60лв
Стара цена:

90
18
лв
ПРОМО цена:

15 10лв
Спестявате:

380лв

190лв

Лифтинг крем против бръчки 50+ 50 мл
+ Овлажняващ крем против бръчки
около очите 15 мл
код 9160206

Стара цена:

80
50
лв
ПРОМО цена:

35 55лв

35 55лв

15

1525лв

Спестявате:

25

20

50
9
лв
ПРОМО цена:

50
34
лв
ПРОМО цена:

690лв

лв

Стара цена:

Стара цена:

Спестявате:

Спестявате:

190лв

код 9160106

25 50лв
40

Спестявате:

-30%
за комплекта

90
31
лв
ПРОМО цена:

Възстановяващ
серум против
бръчки 30 мл
код 9160320

Спестявате:

40

Ревитализираща
маска против
бръчки - 23 г
код 9160420

Стара цена:

лв

Спестявате:

ТОП ПРОДУКТИ

01.03.-26.03.2019

-50%

с до

Дневен крем против бръчки
със змийски пептиди - 50 мл

Стара цена:

90
24
лв
ПРОМО цена:

17 45лв

Vis Plantis серия против
бръчки!

Спестявате:

код 8420430
Нощен крем против бръчки
със змийски пептиди - 50 мл

745лв

Стара цена:

90
24
лв
ПРОМО цена:

17 45лв
Спестявате:

код 8420530
Серум против бръчки
със змийски пептиди
30 мл

745лв

Стара цена:

90
36
лв
ПРОМО цена:

25 85лв
Спестявате:

код 8420630

-50%
за комплекта

код 842041

-50%
за комплекта

1105лв

Комплект Vis Plantis серия против бръчки със змийски пептиди 3 продукта: дневен и нощен крем, серум с -50% намаление

Серията се препоръчва за: кожа 25+ с мимически бръчки, която е изтощена,
уморена, с видими линии, изискващи стягане и подмладяване. Кремовете и серумът
въздействат въз основа на безопасно, био-технологично създаден, биомиметичен
мио-релаксиращ трипептид myo-relaxing tripeptide (2%/4% за серума) с ниска
молекулна маса, който помага на лицевите мускули да се отпускат по време на
честите мимически движения и по този начин предотвратява образуването на
бръчки. Пептидът имитира ефектите от Waglerin-1, естествен пептид, намиращ се
в отровата на змията. Допълнителни активни съставки: арганово масло, масла от
семки на памук и дамаска роза; бетаин от растителен произход и пантенол; Вит. Е.
С аромати, без алергени. Не съдържат парабени.

Комплект YOUTH THERAPY 40+
5 продукта: крем, серум,
2 маски, крем за очи
Стара цена:

104 лв
ПРОМО цена:
30

-50%
за комплекта

Стара цена:

70
86
лв
ПРОМО цена:

43 35лв
Спестявате:

4335лв

Комплект YOUTH THERAPY 50+
5 продукта: крем, серум,
2 маски, крем за очи
Стара цена:

30
104
лв
ПРОМО цена:

52 15лв

52 15лв

5215лв

5215лв

Спестявате:

код 916015

Спестявате:

код 916025
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Dr.Sante

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

Серия за коса
с арган
Регенериращ шампоан
за коса с арган 250 мл
Регенерира косата отвътре и отвън,
като прави косъма гладък, мек и
еластичен, като намалява значително
заплитането и чупенето на косъма. Не
съдържа SLES, SLS и парабени.

Стара цена:

50
9
лв
ПРОМО цена:

760лв

Спестявате:

190лв

код 8440620

Регенерираща маска
за коса с арган 300 мл

Стара цена:

950

лв
Улеснява разресването на
ПРОМО цена:
косата, регенерира косата
отвътре навън, подсилва
60
я и я прави по-еластична
лв
и намалява значително
Спестявате:
заплитането и чупенето
90
лв
на косъма. Не съдържа
парабени и минерални
код 8440720
масла.

7
1

Регенериращ спрей
за коса с арган 150 мл

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

-40%

за комплекта

Стара цена:

8 лв
ПРОМО цена:
50

6 80лв

Спестявате:

170лв

код 8440820

Регенериращо масло
за коса с арган 50 мл

Стара цена:

1850

лв
Улеснява разресването на косата,
регенерира косата отвътре навън, ПРОМО цена:
подсилва я и я прави по-еластична
80
и намалява значително заплитането
лв
и чупенето на косъма. Не съдържа Спестявате:
парабени и минерални масла.
70
Втрийте 1-2 капки от маслото с ръцете
лв
си върху чиста коса, влажна или суха.
Не се отмива.
код 8440920

14
3

Комплект Dr.Sante серия за коса с арган
4 продукта: шамшоан, маска, спрей и масло с -40% намаление
Продуктите от серията улесняват разресването на косата, регенерират Стара цена:
косата отвътре навън, подсилват я и я правят по-еластична и намаляват
00
лв
значително заплитането и чупенето на косъма. Аргановото масло
овлажнява и изглажда косата, прави я лъскава, мека, еластична, лесна за ПРОМО цена:
разресване и стилизиране, като същевременно я заздравява, защитава
60
и предпазва да е прекалено пухкава. Подхранва кожата на главата.
лв
Кератинът попълва увредените зони и възстановява косъма отвътре, Спестявате:
като го прави гладък и блестящ. Предпазва косата от вредното действие
40
на околната среда. Покрива косъма с незабележим защитен филм.
лв
Пшеничните протеини намаляват чупливостта на косъма над 80%. Алое
вера е богато на полизахариди, които защитават и хидратират косите код
8440609
и кожата на скалпа.

46

27
18

22
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ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

O’Herbal

За къдрава и
непокорна коса!
Шампоан за къдрава и
непокорна коса 500 мл

Балсам за къдрава и
непокорна коса 500 мл

Стара цена:

18 лв
ПРОМО цена:

-50%

50
21
лв
ПРОМО цена:

90
18
лв
ПРОМО цена:

13 25лв

13 25лв

15 00лв

565лв

565лв

650лв

Спестявате:

за комплекта

Стара цена:

Стара цена:

90

код 8430630

Маска за къдрава и
непокорна коса 500 мл

Спестявате:

Спестявате:

код 8431330

код 8432030

Комплект O”Herbal за къдрава и непокорна коса:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление
Съдържат екстракт от хмел, маслиново масло и млечни
протеини. Шампоанът нежно почиства къдравата коса, без да
я заплита, като придава на къдриците еластичност и блясък.
Балсамът и маската улесняват разресването, къдравата
и непокорна коса става мека и еластична. Хидратират я в
дълбочина и намаляват негативните ефекти свързани с
разресването на косата, особено при стилизиране и сушене. Не
съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени оцветители.

код 843061

Стара цена:

30
59
лв
ПРОМО цена:

2965лв
Спестявате:

2965лв
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ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

Грижа
за тялото!

Ексфолиант за тяло
с арганово масло
и смокиня - 300 мл

Стара цена:

90
18
лв
ПРОМО цена:

11 35лв
Спестявате:

код 8632240

755лв

Съдържа натурални солни и захарни кристали. Аргановото масло има
свойството да овлажнява и подхранва кожата, като й помага да запази
своята младост, изпълвайки я с жизненост и енергия. Екстрактът от
смокиня й придава мека, кадифена гладкост.

Шампоан с невен
за нормална и мазна коса - 350 мл

Шампоан с репей - против косопад за
всички типове коси 350 мл

Стара цена:
Стара цена:
Изпитана
ста90
80
ра рецепта за
лв
лв
предотвратяване ПРОМО цена:
ПРОМО цена:
на проблеми с
30
50
косата и скалпа.
лв
лв
Има противовъзСпестявате:
палително и успо- Спестявате:
кояващо действие, неутрализира
60
30
лв
лв
свободните радикали, укрепва
капилярите на кожата.
код 8610120 код 86101240

Стара цена:
Стара цена:
Намалява секре90
80
цията на себум
лв
лв
така, че косата ПРОМО цена:
ПРОМО цена:
не се омазнява
30
50
бързо и остава
лв
лв
красива за поСпестявате:
дълго
време. Спестявате:
Подхранва корените, намалява
60
30
лв
лв
косопада, стимулира растежа на
косата, хидратира косата и кожата. код 8610320 код 86103240

Шампоан с женшен - за мазна коса
със сухи краища - 350 мл

Шампоан против пърхот
с цинк и бреза - 350 мл

Цена за 1 брой
с -20%:

Цена за 2 броя
с -40%

7

15

6

9

1

6

Цена за 1 брой
с -20%:

Цена за 2 броя
с -40%

Стара цена:
Стара цена:
Изпитана
ста90
80
ра рецепта за
лв
лв
предотвратяване ПРОМО цена:
ПРОМО цена:
на проблеми с
30
50
косата и скалпа.
лв
лв
Има противовъзСпестявате:
палително и успо- Спестявате:
кояващо действие, неутрализира
60
30
лв
лв
свободните радикали, укрепва
капилярите на кожата.
код 8610520 код 86105240
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7

15

6

9

1

6

Цена за 1 брой
с -20%:

Цена за 2 броя
с -40%

7

15

6

9

1

6

Цена за 1 брой
с -20%:

Цена за 2 броя
с -40%

Стара цена:
Стара цена:
Успокоява неп90
80
риятния сърбеж и
лв
лв
намалява люще- ПРОМО цена:
ПРОМО цена:
нето на кожата на
30
50
главата. Регулират
лв
лв
мастните жлези
Спестявате:
и
предпазват Спестявате:
от прекалена секреция на себум.
60
30
лв
лв
Шампоанът има специфичен
лекарствен аромат.
код 8610620 код 86106240

7

15

6

9

1

6

ТОП ПРОДУКТИ
с до -30%
Регенериращ душ гел
с авокадо и оризово
мляко 500 мл
код 8410120

01.03.-26.03.2019

Стара цена:

90
6
лв
ПРОМО цена:

5 50лв

Спестявате:

Тонизиращ душ гел
с драконов плод и
макадамия - 500 мл
код 8410220

140лв

Хидратиращ душ
гел с маракуя и
магнолия 500 мл
код 8410520

Fresh Juice

Ароматна и освежаваща
грижа под душа!

Fresh Juice е серия подхранващи и
хидратиращи душ гелове. При взимане
на душ или вана нежната кремообразна
Освежаващ душ гел консистенция обгръща тялото както с
с лимонова трева и познати, така и с екзотични аромати
на плодове, масла и подправки.
ванилия - 500 мл
Активните съставки действат не само
код 8410320
на обонянието, но също така почистват,
подхранват, тонизират, регенерират и
подмладяват кожата, като възстановяват
повърхностния слой при прекалено
суха кожа! Освен основните 2 активни
съставки, всеки душ гел съдържа още
Комплекс от витамини и масла: витамин
Стягащ душ гел
В3 и витамин Е, пантенол, биотин, млечни
с личи и малина
киселини, масло от фъстъци, масло от
500 мл
слънчогледови семки, вода от хамамелис,
код 8410420
вода от цветове на арника.

Енергизиращ душ
гел с мандарина и
авапухи 500 мл
код 8410620

Подхранващ
душ гел
с шоколад и
ягода 500 мл
код 8410820

Омекотяващ
душ гел гел с
пъпеш и лимон
500 мл
код 8410720

Най-добрата интимна грижа!
Интимен гел с лайка и алое
за чувствителна кожа 370 мл
код 8640130

Стара цена:

7

Нормализиращ интимен гел
с невен и чаено дърво 370 мл
код 8640230

Стара цена:

ПРОМО цена:

90
7
лв
ПРОМО цена:

Спестявате:

Спестявате:

90

лв

5 55лв
2

35

лв

Нежна грижа за ежедневна интимна хигиена
с усещане за комфорт и свежест. Екстрактът от
лайка и алое има антибактериално и противовъзпалително действие, както и свойството
да успокоява раздразненията. Алантоинът
подпомага възстановяването на лигавицата.

5 55лв
2

35

лв

Нежна грижа за ежедневна интимна хигиена
с усещане за комфорт и свежест. Има нормализиращ ефект за комфорта на интимните
части, благодарение чаеното дърво и невена,
известни с противовъзпалителните и антимикотичните си свойства.

Успокояващ интимен гел с градински
чай и алантоин 370 мл
код 8640330

Стара цена:

90
7
лв
ПРОМО цена:

5 55лв

Спестявате:

235лв

Нежна грижа за ежедневна интимна хигиена
с усещане за комфорт и свежест. Екстрактът
от градински чай има свойството да намалява
възпаленията, а алантоинът подпомага възстановяването на лигавицата.
25

Ароматна
свежест!

ТОП ПРОДУКТИ
с до -60%

01.03.-26.03.2019

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

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

Стара цена:

24 лв
ПРОМО цена:
80

17 лв

35

Спестявате:

7

45

лв

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

Сребърни йони;
Розово масло (органична розова вода с
висока концентрация на розово масло);
Алое вера;
Масло от мента;
Без флуорид, захар, парабени.
Натурален продукт с иновативни съставки:
сребърни йони, органична розова вода,
мента и алое. Освежава, почиства, освежава
и енергизира.Предпазва от кариеси и зъбна
плака и заздравява венците.

код 24460

Алое Вера има противовъзпалително,
регенеративно
и
освежаващо действие върху
венците, гърлото и лигавицата.
Хималайската сол предпазва
устната кухина от ранички, прави
зъбите по-здрави и защитава
венците от възпаления. Сребърните
йони имат антибактериално и
регенеративно действие.

Стара цена:

80
11
лв
ПРОМО цена:

9 лв

45

Спестявате:

235лв

00
69
лв
ПРОМО цена:

34 50лв

код 9205230

Страстни аромати от Испания!
Невероятни парфюми за Дами и Господа!
Вдъхновени от световните ТОП дизайнери!
Три пъти повече парфюм на изключителна цена!

Спестявате:

3450лв

дамски парфюм
код 798 _ _ 50
26

80
24
лв
ПРОМО цена:

17 35лв
Спестявате:

745лв

Алое вера Део Стик - 50 мл

CARAVAN Eau de Parfum - 150 мл
с 50 % отстъпка
Стара цена:

Ефекти от нано среброто:
мощно антибактериално
действие, детоксикира,
регенерира клетките и
повишава имунитета.

код 24461

Иновативна паста за зъби
Dr.Silver 75 мл - 2 броя

код 90100220

Стара цена:

мъжки парфюм
код 799 _ _ 50

Съдържа „интелигентна“ естествена молекула, която прекъсва
веригата на потта и предотвратява
образуването на неприятна
миризма, когато е необходимо.
Заедно с успокояващите свойства
на алоето, прави продукта нежен
освежител за мъже и жени. Не
оставя петна по дрехите.

Стара цена:

90
14
лв
ПРОМО цена:

10 45лв
Спестявате:

445лв

Добавете Кристален дезодорант
Victoria Bells само за 4.50 лв (60% отстъпка)
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.
(покупката на кристален дезодорант за 4,50 лв
е възможно само след покупка на парфюм
CARAVAN по настоящото предложение).
При право на покупка
код 906001450
се заявява с код:

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%
SB 439
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Victoria Bells - свят на

неподправена красота и истинско здраве
SB 507

SB 510

Стара цена:

/

19 см код 10150740
21 см код 11150740

19 см код 101439240
21 см код 111439240

90
109
лв
ПРОМО цена:

Магнитна гривна
Victoria Bells

21 см код 11151040

65 95лв

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

Спестявате:

4395лв

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.
4455
M–L, XL , Cu**

192 лв. 96 лв.

2 200 Гауса
Енергийно Сърце, Cu**
приблизителен диаметър 27 мм

4403*

4 лв.
2 лв.

4456 4071
S, M, L, S, M,
XL, Cu** L, XL

106 лв.
53 лв.

183
S, M,
L, XL,
XXL

75 лв.
58 лв.
37.50 лв. 29 лв.

1382 | P

50 лв.
25 лв.
4149 | P
84 лв. 42 лв.

4312
M, L,
XL, Cu**

2638 84 лв. 42 лв.

558 | S,
M, L,
XL, XXL
54 лв.

4188 M–L, XL
257 лв. 128.50 лв.

27 лв.

4134 M–L, XL
237 лв. 118.50 лв.

4494 | 16–21 Cu**

75 лв. 37.50 лв.

106 лв.
53 лв.

1213 | 17,19, 20 –22

4095 | M–L, XL
171 лв. 85.50 лв.

38 лв. 19 лв.

4400 | S–XL

84 лв.

Силиконова постелка с магнити

4187 | M–L, XL
Размер: 48,5 х 48,5 см
183 лв. 91.50 лв. Тегло: 2,5 кг
4388 343 лв. 171.50 лв.

42 лв.
4204 | 17–20
106 лв.

Магнитна подложка
Дървото на живота (ø 10 cm)

53 лв.

4336 84 лв. 42 лв.

Силиконов
воден магнит
Ø 5 cm
лв. всеки

Бъркалки за вода с магнитна сила

2925

Магнитни стелки
всяка с 15 магнита
размери: M (36–40), L (41-47)

63 лв.
31.50 лв.
1 800 Гауса
Масажен
магнит
(ø 5 cm)

4164

127 лв.
63.50 лв.

1954 84 лв.

2647

63 лв. 31.50 лв.
Естествена кожа

23
11.50 лв.

1997

63 лв.
31.50 лв.

4357
4359

1,800 Гауса

4358
Маска за сън фушия

42 лв.

F-0009

Химикалки с магнити
черна 2901
фушия 2900
дължина 12 cm

41 лв.

20.50 лв.

50 лв. 25 лв.
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Естествен грим от природата.
До 100% натурални съставки.
Подходящи за чувствителна кожа.
Дерматологично тествани.
Хипоалергенни.

Love’s Nature - иновации в 6 направления:

Натурални съставки:
До 100% естествен произход на съставките.
Магията на цвета:
Широка гама цветове, които позволяват гримът да варира от поестествени тонове до най-наситените и бляскави нюанси.
Перфектна фиксация и дълготрайност:
Устойчивостта на цвета се подсигурява от изключително наситените
пигменти. Продуктите не съдържат синтетични фиксиращи вещества.
Подходящи за всякакъв тип кожа:
Включително и за чувстителна. Продуктите са дерматологично и/или
офталмологично изследвани. Тествани са и за никел.
Произведени в Италия:
Всички продукти са изцяло разработени и произведени в Италия.
Активни натурални съставки:
арганово масло, масло от кайсиеви ядки, алое вера, екстракт
от пасифлора, естествен восък, масло от шеа, минерали на
прах, масло от жожоба, масло от сладък бадем, бяла глина.
Не съдъжат: парабени, силикони, парафинни
масла, PEG, изкуствени оцветители.

28
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Компактна пудра за лице - 8,5 г

Фон дьо тен - 30 мл

код 710 _ _ 20

Гладката и лека текстура се съчетава идеално с кожата,
като й придава естествен, гладък и сияен ефект.
Активни съставки: Масло от
сладък бадем - известен със
своето подхранващо действие,
успокояващи и омекотяващи
свойства, предпазващи от
сухота. Растителен глицерин,
който възвръща мекотата на
кожата. Бял божур, който се
грижи за равномерния цвят
на кожата, чрез коригиране на
прекомерното зачервяване и
намаляване оцветяванията от
стареене.
Стара цена:

01

Light Beige
(Светло бежов)

02

Medium Beige
(Медиум бежов)

03

Dark Beige
(Тъмно бежов)

Сенки за очи - 2,5 г

02
03
04
05
06
07
08

Anthracite Grey
(Aнтрацит)
Intense Greige
(Сиво-бежов)
Intense Blue
(Наситено син)
Pearly Rose
(Перлено розов)
Pearly Ivory
(Перлена слонова кост)
Golden Bronze
(Зластист бронз)
Dark Brown
(Тъмно кафяв)
Violet Plum
(Виолетов)

19 лв

10

Спестявате:

Фина и незабележима, придаваща копринен завършек
и идеална за фиксиране на грима.
Активни съставки: Арганово
масло - за омекотяващо и антиоксидантно действие. Бяла глина
- текстуризатор с висока сила на
абсорбация. Оризова пудра (на
прах), която има омекотяващо и
овлажняващо действие. Минерални оцветители - за чист и деHoney
ликатен цвят.
01
(Мед)

Руж - 8,5 г

Стара цена:

90
23
лв
ПРОМО цена:

19 10лв
Спестявате:

480лв

02

Копринено докосване, което подчертава скулите.
Активни съставки: арганово
масло - за омекотяващо и антиоксидантно действие.
Бяла
глина - текстуризатор с висока
сила на абсорбация. Витамин Е
- неутрализира вредата от свободните радикали. Минерални оцветители - за чист и деликатен цвят.
Natural Rose
(Натурално розов)

код 717 _ _ 20

Активни съставки:
Арганово масло - с омекотяващо и антиоксидантно
действие. Витамин Е неутрализира
вредата
от свободните радикали.
Оризова
пудра
(на
прах) - има омекотяващо
и овлажняващо действие.
Минерални оцветители за чист и деликатен цвят.

Rose Beige
(Бежово-розов)

код 714 _ _ 20

480лв

Нежни и фини - наситени цветове
за силно излъчване.

01

90
23
лв
ПРОМО цена:

код 715 _ _ 20

Стара цена:

50
22
лв
ПРОМО цена:

18 00лв
Спестявате:

450лв

01

02

Червило - 4 мл

код 721 _ _ 20

Стара цена:

50
18
лв
ПРОМО цена:

Стара цена:

90
19
лв
ПРОМО цена:

14 80лв

15 90лв

Спестявате:

370лв

Спирала за обем - черна 12 мл
код 7190020
Стара цена:

50
22
лв
ПРОМО цена:

18 лв

00

Спестявате:

450лв

Peach
(Праскова)

Спестявате:

400лв

01

Rose Camellia
(Розова камелия)

07

Red Marsala
(Червена марсала)

02

Delicate Rose
(Бледо розов)

08

Red Sangria
(Червена сангрия)

03

Nude Rose
(Розово телесен)

09

Red Amaranth
(Червен амарант)

04

Natural Nude
(Натурално телесен)

10

Red Magenta
(Червена магента)

05

Intense Nude
(Наситено телесен)

11

Burgundy
(Бургунди)

06

Marsala
(Марсала)

12

Intense Burgundy
(Наситено бургунди)

Разресва миглите с богат кремообразен слой, който придава прекрасен и ефектен обем.
Богати цветове и естествени съставки за красиви устни.
Активни съставки: пудра с вулканичен произход - за матиращ ефект. Маслиново
Активни съставки: Масло от шеа - придава еластичност
масло - подхранващо, защитно и омекотяващо действие. Витамин Е – антиоксидантно
и предпазва устните. Масло от жожоба - за повече мекота.
действие. Масло от сладък бадем - известен със своето подхранващо действие,
Витамин Е - който неутрализира вредата от свободните
успокояващи и омекотяващи свойства, предпазващи от сухота. Масло от семена на нар
радикали, има антиоксидантно действие. Соли от хиалу- хидратира и предпазва миглите. Специалната четириъгълна четка е с различни дължини
ронова киселина - подхранват и овлажняват устните.
на влакната, които гарантират ефективно постигнат обем и прецизност при нанасяне.
Минерални оцветители - за чист и деликатен цвят.
Важна информация: Моля, имайте предвид, че посочените цветове могат да имат леки разлики
29
в начина, по който изглеждат на хартия и върху кожата, в зависимост от нейния тип и оттенък.

ТОП ПРОДУКТИ
с до -40%

01.03.-26.03.2019

Dr. Silver Генератор на сребърни йони

Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация. Сертифициран по
TÜV! Лабораторно изследван, с доказан ефект! Напълно безвреден! Лесен за
употреба! Уредът служи за генериране на сребърни йони във вода.

Стара цена:

00
114
лв
ПРОМО цена:

68

10 предимства на Dr.Silver:

40
Дава повече от 40 000 литра сребърна вода. Само сега с уреда Dr.Silver
лв
получавате
и
4
невероятни
подаръка:
Помага за здравето и красотата.
Спестявате:
Помага за хигиената на дома.
60
Паста за зъби Dr.Silver
Спестява много пари.
лв
със сребро, алое и
Може да се използва навсякъде.
Четка за зъби с
хималайска сол
Сменяема батерия.
нано сребро
Сменяем сребърен електрод (2 грама).
Три управляващи програми.
Изключително малки размери.
Уникален дизайн, надеждност и качество.

45

код 2007040

Спрей флакон за използване на
приготвената сребърна вода

Филтър Classic - 2 броя
За кана Atria
Стара цена:

21 лв
ПРОМО цена:
00

16 80лв
Спестявате:

4

20

лв

код 23001220

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.

Филтър Unimax - 2 броя
За кана Astra
Стара цена:

80
25
лв
ПРОМО цена:

20 65лв
Спестявате:

код 23003220

код 20307230

код 25101230

Професионална кърпи Кърпа за прозорец
Уникално тънкото влакно и 40 х 40 см - 2 броя
специалния патентован метод
Стара цена:
на сплитане правят тези кърпи
00
лв
изключително ефикасни за
почистване и полиране на ПРОМО цена:
стъклени и метални повърхности:
10
прозорци, огледала, атомобили,
лв
витрини,
маси,
шкафове,
Спестявате:
кранове, батерии, кристални и
стъклени сервизи, екрани на
90
лв
телевизори и друга техника.

Стара цена:

17 лв
ПРОМО цена:
80

12 45лв
Спестявате:

5

35

лв

код 20310240

Многофункционален високо ефективен почистващ концентрат, създаден по най-съвременни изисквания,
на основата на последните екологични тенденции. Притежава висока
ефективност при почистване на
бани, тоалетни, санитария, подови
покрития, кухненско оборудване,
водопроводни батерии, фаянс и др.

00
23
лв
ПРОМО цена:

13 80лв
Спестявате:

920лв

Комплект универсални гъбки за дома
Позволяват посудата, мив- Стара цена:
ките, ваните, бидетата и
90
лв
другите подобни повърхности да се почистват идеално ПРОМО цена:
без изполване на препарати!
75
Чудесно средство за почистлв
ване на кухненския плот и Спестявате:
масата за хранене след всяка
15
употреба - не задържат в
лв
себе си микроби и бактерии.

9

16

30

Стара цена:

13

23
6

515лв

Универсален екологичен почистващ
препарат BIONUR 1000 мл - 2 броя

Универсален почистващ камък
BIONUR - 300 g - 2 броя

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

Книга “Лечебната сила
на сребърната вода”

код 2510730

4

VOLCANO ZAPPER

01.03.-26.03.2019

ТОП ПРОДУКТИ
с до

-50%

код 2001540

Биовълнов генератор за
избирателно електропоразяване на патогенни микроорганизми. Убива болестотворни
паразити, бактерии, вируси и
гъбички чрез електромагнитни
вълни на принципа на
биорезонанса без използване
на медикаментозни средства.
Заперът позволява ефективно
лечение както на остри, така и
на хронични заболявания.

Стара цена:

00
149
лв
ПРОМО цена:

89 40лв
Спестявате:

5960лв

Йонизатор на въздуха
Sistema Aeroion
Съживява кислорода във
въздуха, който дишаме!
В битови и промишлени
условия - за понижаване на
уморяемостта и повишаване
на имунитета, предотвратява
разпространение на вирусни
код 2010120 инфекции и замърсяване
на въздуха, неутрализира вредното влияние на
йонизиращи лъчения от компютри и телевизори.

Стара цена:

90
44
лв
ПРОМО цена:

35 90лв
Спестявате:

900лв

Активатор за жива и мъртва вода
VODOLEK

За да сме здрави
всички вкъщи,
а мама - щастлива!

код 2006050

Турмалинов колан Hign Line 125 см
код 2090150
Препоръчва се за
подпомагане при:
артрит, ревматоиден артрит, остеоартроза; болки в гърба,
кръста, тазовата област; дискова херния; простудни
заболявания; ишиас и невралгии. При мускулни и
ревматични болки, скованост на ставите, шипове,
схващания, при мускулни спазми след обездвижване.

Стара цена:

90
79
лв
ПРОМО цена:

39 95лв
Спестявате:

3995лв

код 2090540

код 2611040

Спестявате:

7450лв

Стара цена:

21
8

Одеяло от мериносова вълна
140 х 200 см

33 лв
ПРОМО цена:

19 80лв
Спестявате:

лв

74 50лв

13

00

13

00
149
лв
ПРОМО цена:

90
Препоръчва се за
лв
подпомагане при:
ПРОМО цена:
За бързо възстановяване при болка и умора в очите; за
15
подобряване на кръвообращението в областта на очите;
лв
премахване на напрежението от клепачите; премахване
на „червените очи“ при работа с компютър; за превенция Спестявате:
на очни заболявания; за облекчаване и предотвратяване
75
лв
появата на отоци, тъмни кръгове, подпухналост и
бръчки; обекчаване на главоболие, виене на свят и проблеми със синусите.

Стара цена:

20

Стара цена:

Турмалинова превръзка за очи

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

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 и в домакинството.

код 2610650

За истински комфорт и здраве:
запазва прохладата през лятото
и гарантира топлина през
зимата; поддържа оптимална
телесна температура; подпомага организма при простудни
заболявания, възпалителни
процеси, болки; антимикробно
и хипоалергенно действие.

Стара цена:

80
238
лв
ПРОМО цена:

141 90лв
Спестявате:

14190лв

31

01.03.-26.03.2019

Екстрактор на хранителни вещества
VOLCANO - 12 части

ТОП ПРОДУКТИ
с до -50%

Превърнете храната в енергия и здраве!

Вкусно
и здравословно!

- 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.

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.

Стара цена:

90
219
лв
ПРОМО цена:

129 90лв
Спестявате:

9000лв

код 202009

ТОП ЦЕНА
на комплект от

12 части!
Цвят на металния корпус малиново

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

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

Стевия - 1000 таблетки

Стара цена:

код 2251350
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.

54

90
209
лв
ПРОМО цена:

32

104 95лв
Спестявате:

10495лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
високи нива на кръвната захар;
Стара цена:
диабет тип ІІ; хора с наднормено
90
лв
тегло; високо кръвно налягане.
ПРОМО цена:
Използва се като напълно
безвреден заместител на захарта
95
- за подслаждане на кафе, чай,
лв
напитки, сладкарски изделия
Спестявате:
и др. Индианците от племето
95
гуарани са първите, използвали
лв
растението.

код 3048540

21

Гладко бадемово масло - 500 г

100% бадемово масло от печени бадеми

Бадемовото масло на NutVit е:
Богат източник на протеини,
мононенаситени мастни киселини, фибри, витамини и
код 3091320 минерали - съдържа 1/3 повече
протеини от яйцата за единица тегло. Отличен източник
на витамин Е и мощни антиоксиданти. Съдържа повече
калций, в сравнение с други ядки. Отлична подкрепа за
сърдечно-съдовата система, за регулиране нивата на
холестерола, дейността на мозъка и нервната система.
За контакти:
GM 03/19

32

Стара цена:

50
49
лв
ПРОМО цена:

39 60лв
Спестявате:

990лв

Кокосово масло - 900 г
100% рафинирано кокосово Стара цена:
50
масло. Без ГМО! Без Глутен!
лв
Без Консерванти! Перфектният ПРОМО цена:
избор за всички видове готвене,
80
пържене и печене, тъй като
лв
издържа на високи температури
Спестявате:
без да поврежда структурата си,
70
както много други масла!
лв
Предотвратява
сърдечно-съдови
заболявания
код 3091020
и високо кръвно налягане.

23

18
4

www.green-master.eu

Възможни са печатни грешки!
Промоционалните предложения важат от 01.03. до 26.03.2019 или до изчерпване на количествата!

