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27.03.-23.04.2019
-50%

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

3072220код

Цена за 2 броя 
с -30%

30722230код

30720230код3072020код

Цена за 1 брой 
с -20%:

Цена за 2 броя 
с -30%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Стара цена: 

800
лв

ПРОМО цена: 

6 40
лв

160
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1600
лв

ПРОМО цена: 

11 20
лв

480
лв

Спестявате: 

Коластра 35 - 30 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
срив на имунната система; грип 
и вирусни заболявания; ангини; 
херпеси и бактериални инфекции; 
кожни инфекции; възпаления 
на дихателните пътища и белите 
дробове; проблеми с пикочо-
половата система; проблеми с 

35% имуноглобулин G(lgG)

храносмилателната система; проблеми с костите 
и ставите; подагра, диабет, регулира холестерола.3007030код

Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

18 15
лв

775
лв

Спестявате: 

3046940код

срив на имунната система; 
настинки и грип; тежки физически 
и психически натоварвания; 
липса на апетит; хронична умора; 
климактерични смущения; заболя-
вания на стомашно-чревния 
тракт, хроничен запек; неврози, 
особено придружени с безсъние; 
чернодробни заболявания; ате-
росклероза и др. 

Капсули витамини + пчелно млечице 
120 капсулиSanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

7990
лв

ПРОМО цена: 

47 95
лв

3195
лв

Спестявате: 

3043530код

Бонбони с балсам 
от градински чай - 170 грама

кашлица от различен произход; 
дрезгав глас; възпалено гърло; 
възпаления в устната кухина, афти 
и др.; лош дъх.
Съдържат: екстракт от листа на 
градински чай и масло от градински 
чай.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2150
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

650
лв

Спестявате: 

30730002код

Ехинацея с ацерола - 30 капсули
2 броя

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

9 90
лв

990
лв

Спестявате: 

Джинджифил - 10 сашета

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

Разтворима гореща напит-
ка при простуда и грип! 
Джинджифил, облепиха, 
витамин С, цинк в едно! 
Vitar препоръчва при: 

Vitar препоръчва при: 
проблеми в горните 
дихателни пътища; 
възпалени и раздраз-
нени лигавици; каш-
лица; простуда и 
настинки.

Септангин мед и лимон 
 16 пастили

Стара цена: 

800
лв

ПРОМО цена: 

6 40
лв

160
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1600
лв

ПРОМО цена: 

11 20
лв

480
лв

Спестявате: 



Стара цена: 

1990
лв

ПРОМО цена: 

13 95
лв

595
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

10590
лв

ПРОМО цена: 

52 95
лв

5295
лв

Спестявате: 

3

За силна 
имунна 
система!

27.03.-23.04.2019 -40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Кладница с облепиха и ехинацея - 30 капсули

Vitar препоръчва при: 

За добър имунитет и подкрепа на организма

Съдържа екстракти 
от кладница(30% 

полизахариди), облепиха, 
ехинацея, витамин С.

- понижен имунитет;
- хронични заболвани на горните дихатени 
пътища;
- повишени нива на холестерола;
- проблеми със сърдечно-съдовата система;
- оксидативен стрес;
- тежки заболвания;
- за забавяне процесите на стареене.

3075030код

Стара цена: 

1990
лв

ПРОМО цена: 

13 95
лв

595
лв

Спестявате: 

30742240код

грип и вирусни заболявания; 
бронхит; заболявания на горните 
дихателни пътища; кашлица; 
подкрепя имунитета особено в 
борбата срещу вируси и бактерии; 
подпомага възстановяването; на-
малява умората и изтощението; ба-
лансира енергийния метаболизъм.

Билков сироп за имунна система - 200 мл

Vitar препоръчва при: 

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

Стара цена: 

2900
лв

ПРОМО цена: 

17 40
лв

1160
лв

Спестявате: 

3006430код
Dr.Nature 
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 
нивата на холестерола и триглицеридите и др. 

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Омега 3 рибено масло 1000
 90 капсули

3045050код

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло от облепиха 
 100 капсули

30116240код

Златно чудо N 1 - 50 мл капки
2 броя 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 
понижен имунитет;
често разболяване;
настинки, грип;
физическа и психическа умора;
за укрепване и подсилване на 
организма.

Стара цена: 

2380
лв

ПРОМО цена: 

14 30
лв

950
лв

Спестявате: 



         

Стара цена: 

1380
лв

ПРОМО цена: 

8  30
лв

550
лв

Спестявате: 

27.03.-23.04.2019

-40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Стара цена: 

4650
лв

ПРОМО цена: 

27 90
лв

1860
лв

Спестявате: 

Здраве и баланс!

Стара цена: 

4150
лв

ПРОМО цена: 

29 00
лв

1250
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1990
лв

ПРОМО цена: 

13 95
лв

595
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2980
лв

ПРОМО цена: 

20 85
лв

895
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5090
лв

ПРОМО цена: 

30 55
лв

2035
лв

Спестявате: 

3044440код

Мултивитамини и минерали A - Z 50+ 
150 капсули

Стара цена: 

2150
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

650
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2890
лв

ПРОМО цена: 

20 25
лв

865
лв

Спестявате: 

3026330код

Equilibra препоръчва при: 
проблеми в нервната система 
и енергийното обезпечаване на 
организма; нарушени кръвотвор-
ни функции, проблеми с кожата 
и косата, физически и умствени 
натоварвания, стрес, преумора, 
нарушения в липидната 
обмяна; за нормален енергиен 
метаболизъм.

Витамин В комплекс - 30 капсули

3042030код

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Витамин C с удължено 
освобождаване - 120 таблетки

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

30705240код

Vitar препоръчва при: 
намален имунитет;
инфекциозни процеси;
за защита от оксидативен стрес; 
за подобряване 
съпротивителните сили на 
организма, при грип, простуди и 
настинки. 

Витамин C + Цинк - 20 разтворими таблетки 
+ 4 таблетки ПОДАРЪК - 2 броя

Ацерола - 180 таблетки
Ацеролата е плодът с най-висока 
концентрация на естествен вита-
мин С, което го прави най-лесно 
усвоим за човешкия организъм. 
Тя съдържа два пъти повече 
магнезий, калий и витамин В5 в 
сравнение с портокала. Също така 
съдържа витамин А, рибофлавин и 

3051440код

3040630код

Селен плюс A, C и E - 120 капсули

чести инфекции; за защита от 
вредното действие на свободните 
радикали; проблеми със зрението; 
стерилитет;  сърдечни аритмии; 
проблеми с щитовидната жлеза; 
дерматологични проблеми; 
чернодробни увреждания; при 
засилено физическо и психическо 
натоварване. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3021330код

Желязо с Витамин С - 60 капсули
Equilibra препоръчва при: 
анемия, повишени нужди на 
организма от желязо (период  на 
растеж и развитие, бременни 
жени и кърмачки); при повишена 
загуба на желязо с обилни и 
зачестили месечни цикли;в случаи 
на  недостатъчен прием или 
резорбция на желязо при хронично 
болни, при  хора на нискокалорични 
диети, при вегетарианци и др.

Магнезий + В комплекс
 30 таблетки - 2 броя

30241230код

Equilibra 
препоръчва при: 

лесна уморяемост; схващания, мускулни спазми; стрес и 
психическо напрежение; физически натоварвания; пови-
шава енергията и мускулната сила; подпомага сърцето; 
подобрява работоспособността; нормализира обмяната 
на веществата и доброто функциониране на нервната 
система.4

за жизненост, енергичност и пови-
шаване на работоспособността 
и имунитета; при недостиг на 
витамини и минерали; при нера-
ционално хранене; за защита на 
клетките от свободни радикали; 
забавяне стареенето на организма; 
за ежедневна употреба при хора 
над 50 годишна възраст.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

витамин В3, чието синергично действие с останалите 
компоненти от екстракта на ацерола допълнително 
повишават биологичната активност на продукта.



-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до Здраве и енергия 
от природата!

27.03.-23.04.2019

Стара цена: 

9190
лв

ПРОМО цена: 

55 15
лв

3675
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5790
лв

ПРОМО цена: 

34 75
лв

2315
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4490
лв

ПРОМО цена: 

31 45
лв

1345
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6750
лв

ПРОМО цена: 

33 75
лв

3375
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3590
лв

ПРОМО цена: 

25 15
лв

1075
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2100
лв

ПРОМО цена: 

10 50
лв

1050
лв

Спестявате: 

30369002код

Погодин - 6 таблетки
2 брояPharm LAB препоръчва при: 

физически и психически нато-
варвания; хронична умора; 
отпадналост; възстановяване 
след боледуване; вялост, 
липса на концентрация. 
Съдържа:
корени на сибирски жен-
шен, маточина, златен корен, 
корени на джинджифил, зе-
лени върхове на овес, кафе.

Стара цена: 

10790
лв

ПРОМО цена: 

53 95
лв

5395
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7650
лв

ПРОМО цена: 

45 90
лв

3060
лв

Спестявате: 

Алое вера с джинджифил 
1000 мл

Dr.Nature Алое Вера Сок
с червена боровинка 946 мл

3050950код

ОРС Комплекс - 90 капсули
Съдържа олигомерни проан-
тоцианидини, полифеноли от 
гроздови семки, червено грозде, 
зелен чай, биофлавоноиди, 
витамин С от ацерола.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТ

ОРС е уникална комбинация 
от природни продукти с 
изключително висок анти-
оксидантен капацитет. Абсор-
бионната способност за 
кислородни радикали(ORAC) е 
365000 μmol TE / 100 g. 3044540код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Чисто масло от черен кимион - 250 мл

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

Спирулина Актив 3 - 360 капсули

3043340код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
възстановяване от тежки заболявания;
анемия; оксидативен стрес; артритни 
болки; хипогликемия; атеросклероза, 
коронарни заболявания; пред-
менструален синдром (ПМС); екземи; 
детоксикация и здравословно отс-
лабване; регулиране нивата на 
холестерола, кръвното налягане и 
кръвната захар; стимулира полезната 
микрофлора в червата; при тежки натоварвания. 

3047850код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Гуарана - 250 таблетки

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

3070330код

Vitar препоръчва при: 
отслабнал имунитет; сърцебиене 
и сърдечни проблеми; пред-
инфарктни и слединфарктни 
състояния; хипертония; пови-
шен холестерол; безсъние, 
избухливост; кожни проблеми; 
парадонтоза, хронична умора, 
стресови ситуации; мигрени. 

Коензим Q10 
30 капсули + 30 капсули подарък

Препоръчва се при: срив на 
имунната система; алергии; 
екземи, проблемна кожа; херпес 
симплекс; стомашни проблеми; 
диабет, атеросклероза; отпадналост; 
повишен холестерол; рани, контузии, 
болки в мускули и сухожилия; 
възпаления на дихателните пътища; 
болки и шум в ушите; хемороиди; 
бактериални и вирусни инфекции.3080930код

Equilibra препоръчва при: срив на 
имунната система; алергии; екземи, 
проблемна кожа; херпес симплекс; 
стомашни проблеми; диабет, 
атеросклероза; отпадналост; повишен 
холестерол; рани, контузии, болки 
в мускули и сухожилия; възпаления 
на дихателните пътища; болки и шум 
в ушите; хемороиди; бактериални и 
вирусни инфекции.

Сок от Алое Вера (99,7% Aloe Vera  
Barbadensis Miller) с добавка на червена 

боровинка за приятен вкус. 

100% чист неразреден гел от алое вера, 
получен при ръчна декортикация на листа 

от алое с екстракт от джинджифил.

3028440код

5



27.03.-23.04.2019
-50%

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

Перфектна 
нервна 

система!
6

Стара цена: 

5380
лв

ПРОМО цена: 

26 90
лв

2690
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7550
лв

ПРОМО цена: 

45 30
лв

3020
лв

Спестявате: 

3052940код

Стара цена: 

2790
лв

ПРОМО цена: 

22 30
лв

560
лв

Спестявате: 

Dr. Nature Когнисел - 20 капсули - 2 броя
когнитивни, сензорни и двигателни 
неврологични заболявания; нарушения 
на мозъчното кръвообращение (хронич-
на мозъчно-съдова болест); проблеми 
с паметта, свързани с възрастта; 
възстановяване след мозъчни травми. 
Съдържа цитиколин, екстракт от гинко 
билоба; витамини B1, B5 /Пантотенова 
киселина/, B6, B12, цинк, селен.

Dr.Nature препоръчва при: 

30071002код

Стара цена: 

2490
лв

ПРОМО цена: 

17 45
лв

745
лв

Спестявате: 

3061530код

Неврокеър (Nervocare) - 40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 
ЦБ За нервната система 250 мл - 2 броя

Стара цена: 

5180
лв

ПРОМО цена: 

25 90
лв

2590
лв

Спестявате: 

30112002код

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

3023720код

Стара цена: 

2100
лв

ПРОМО цена: 

16 80
лв

420
лв

Спестявате: 

Мелатонин - 75 таблетки

Equilibra препоръчва при: 
проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
психическо натоварване;
стрес. 

Родиола + жълт кантарион 
+магнезий - 40 капсули

3027720код

Equilibra препоръчва при: 
стрес, нервно напрежение, 
безпокойство;
безсъние;
умора, отпадналост;
физическо и умствено 
пренапрежение;
липса на концентрация и др. 

3041340код

Лецитин Витал - 120 капсули

липса на енергия; лоша памет и 
концентрация; проблеми с нервната 
система; натрупване на мазнини по 
артериите - атеросклероза; пред-
менструален синдром (ПМС); болки 
в ставите; интоксикация и проблеми 
с черния дроб; употреба на големи 
количества алкохол; безсъние, 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6090
лв

ПРОМО цена: 

36 55
лв

2435
лв

Спестявате: 

безпокойство; усещане за безсилие и умора.

Мемори Капс - 180 капсули

натоварване на мозъчната дейност, 
ума, нервната система и паметта; 
нарушено оросяване на мозъка и 
крайниците; намалено внимание; 
психична умора; подобрява паметта 
и функционалността на мозъчната 
дейност. Съдържа: специален 
екстракт от Гинко Билоба, цинк и 
комплекс от витамини В.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Цитиколинът (cytidine 5’-diphosphocholine) участва в синтеза 
на фосфатидилхолин - основна съставка на сивото вещество на 
мозъчната тъкан. Увеличава синтеза на структурния фосфолипид 
на невронната мембрана. Инхибира активността на определени 
липиди, като намалява освобождаването на свободни радикали. 
Едновременно инхибира различни стъпки на исхемичната каскада, 
запазвайки исхемичната тъкан от увреда, като: ускорява редукцията 
на мозъчния оток, подобрява мозъчния метаболизъм, увеличава 
синтеза на холин и ацетилхолин, предпазва и възстановява 
невронната мембрана, възстановява целостта на кръвно-мозъчната бариера.



Стара цена: 

8980
лв

ПРОМО цена: 

53 90
лв

3590
лв

Спестявате: 

3030720код

Шиитаке плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: понижен имунитет и тежки заболявания; 
има антитуморно действие; намалява вискозитета на кръвта и подобрява 
циркулацията; действа при автоимунни и системни заболявания; 
подпомага при психично и стресово напрежение; регулира стойностите 
на холестерола, триглицеридите, кръвната захар и кръвното налягане; 
подобрява функциите на стомаха, храносмилатената и сърдечно-
съдовата системи и действа като хепатопротектор.

30305240код 30309240код

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

Aгарикус блазей - 60 капсули

30311240код30307240код

Стара цена: 

4490
лв

ПРОМО цена: 

35 90
лв

900
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7780
лв

ПРОМО цена: 

46 70
лв

3110
лв

Спестявате: 

3031120код

Стара цена: 

3890
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

780
лв

Спестявате: 

7

Стара цена: 

7780
лв

ПРОМО цена: 

46 70
лв

3110
лв

Спестявате: 

3030520код

Стара цена: 

3890
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

780
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7780
лв

ПРОМО цена: 

46 70
лв

3110
лв

Спестявате: 

3030920код

Стара цена: 

3890
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

780
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5790
лв

ПРОМО цена: 

34 75
лв

2315
лв

Спестявате: 

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Цена за 2 броя  
с -40%Цена за 1 брой с -20%:

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Dr.Nature препоръчва при: профилактика на всякакви видове рак; 
облекчава състоянието в крайните стадии на рак; действа при отоци 
и изливи във вътрешните органи и в белия дроб; подобрява общото 
състояние и апетита; стабилизира работата на храносмилателната 
система; чисти кръвта, детоксикира черния дроб; подобрява работата на 
бъбреците. 

Камфорова гъба - 60 капсули

Копринус - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: диабет I и II тип; атеросклероза и 
проблем с оросяването; лошо храносмилане и нарушена микрофлора; 
хемороиди, възпаления; инфаркт и проблеми на кръвоносните съдове 
и сърдечния ритъм; алкохолизъм и подагра.

-40%ТОП ПРОДУКТИ  с до 

01.03.-26.03.2019

Медицински гъби за здраве! 3030640код

Германор 132 - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
оксидативен стрес; канцерогенни 
проблеми; артритни заболявания; 
сърдечна недостатъчност; 
проблеми на кръвоносната 
система; хипертония; химио и 
лъчетерапия; понижен имунитет; 
хронична умора; алергии; 
атеросклероза; след прекарани 
заболявания; работа в замърсена 
и вредна работна среда.
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Стара цена: 

10290
лв

ПРОМО цена: 

51 45
лв

5145
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2900
лв

ПРОМО цена: 

20 30
лв

870
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1450
лв

ПРОМО цена: 

11 60
лв

290
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4650
лв

ПРОМО цена: 

27 90
лв

1860
лв

Спестявате: 

-40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

За здрави деца,  
щастливи 

мъже и жени!

Стара цена: 

2190
лв

ПРОМО цена: 

13 15
лв

875
лв

Спестявате: 

5011740код

27.03.-23.04.2019

3042240код

Витамини за деца - 240 таблетки

чести инфекции и настинки; за 
деца във фаза на развитие за 
изграждане на здрава имунна 
система; при непълноценно и 
бедно на витамини и минерали 
хранене; за добър имунитет и 
издръжливост; за добра памет 
и концентрация.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
нарушения от общ характер в 
здравословното състояние при 
деца над 2 години; отслабен 
имунитет; грип, простудни 
заболявания; бронхити, бронхо-
пневмонии, ангина, кашлици; 
безапетитие; нарушена кон-
центрация; напрежение, стрес; 
тежки умствени натоварвания. 3010430код

ЦБ за За детето 250 мл 

Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

18 15
лв

775
лв

Спестявате: 

Натурален продукт за силно 
чувствителна, деликатна или 
проблемна кожа. С пчелен 
восък, масла от бадем, жожоба, 
невен, жълт кантарион, 
лавандула и екстракт от лайка. 
Предпазва кожата от изсушаване 
и стабилизира защитните й 
функции, успокоява и регенерира 

Детски крем-балсам - 50 мл
Немско качество, с фантастична грижа за любимите ни малчугани!

раздразнената кожа. Премахва възпаления.

3050750код

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

Изофлавони от червена детелина 
90 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

30359230код

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

Клима стоп - 30 таблетки 
2 броя

3036620код

намалена сексуална активност при жени; фригидност; 
загуба на сексуално желание; менопауза.Подпомага 
сексуалните функции, действа като естествен 
афродизиак. Засилва сексуалното удоволствие, 
повишава чувствителността, възстановява сексуалното 
желание особено преди, по време и след менопауза. 

Авенеа - 6 таблетки

Pharm LAB 
препоръчва при: 

Фитоестрогените, намиращи се в червената детелина са със структура 
наподобяваща тази на човешкия естроген. Те меко и ефективно спомагат 
за поддържането на здравословни нива на естрогена при жените 
в период на менопаузата. Подпомагат заздравяването на костната 
тъкан, ограничават отлива на калций, облекчават топлите вълни, 
безсънието и нощното изпотяване, предпазват гърдите, матката и 
костите и не предизвикват нежелани странични явления. Комбинацията 
с микроелементи и витамини добавя синергично действие за цялостно 
укрепване на женския организъм, нормализиране на обменните процеси 
и хармонизиране на хормоналните нива.



9

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

11 90
лв

790
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6990
лв

ПРОМО цена: 

41 95
лв

2795
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

8390
лв

ПРОМО цена: 

41 95
лв

4195
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3100
лв

ПРОМО цена: 

24 80
лв

620
лв

Спестявате: 

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

3051050код

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

Сила за него и нея - 120 капсули
Sanct Bernhard препоръчва за: 

30709240код

27.03.-23.04.2019

3091620код

Саo палмето - 90 таблетки

OstroVit препоръчва при: 
доброкачествена хиперплазия 
на простатата; простатит; 
често, затруднено и непълно 
уриниране; болка при 
уриниране; нарушени 
сексуални функции.

полова слабост;
сексуални дисфункции;
намалено либидо;
проблеми с ерекцията и 
продължителността на 
половия акт;
сексуална пасивност и 
нервни изтощения. 

Еректор - 15 капсули - 2 броя

Vitar препоръчва при: 

3080740код

богата на естествени витамини, 
минерали, ензими, антиоксиданти, 
фитонутриенти и биофлавоноиди, 
като най-добрата за специфичните 
нужди, баланса и здравето на 
мъжкото тяло. Съдържа сок от нони, 
епимедиум, жен-шен, тонгкат али, 
мака, рацемоза, аспарагус, сау 
палмето, ликопен, цинк, витамин С, 
витамин D3.

Dr.Nature Нони комплекс за мъже 946 мл
Dr.Nature препоръчва тази уникална течна формула, 



-50%

ТОП 
ПРОДУКТИ  
с до 

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

13 85
лв

595
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5790
лв

ПРОМО цена: 

34 75
лв

2315
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1790
лв

ПРОМО цена: 

12 55
лв

535
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4500
лв

ПРОМО цена: 

27 00
лв

1800
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3950
лв

ПРОМО цена: 

27 65
лв

1185
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1150
лв

ПРОМО цена: 

9 20
лв

230
лв

Спестявате: 

10

Стара цена: 

2300
лв

ПРОМО цена: 

11 50
лв

1150
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4250
лв

ПРОМО цена: 

25 50
лв

1700
лв

Спестявате: 

27.03.-23.04.2019
3061620код

Цена за 2 броя 
с -40%

30616240код

Цена за 1 брой 
с -20%:

Стара цена: 

2890
лв

ПРОМО цена: 

2310
лв

580
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5780
лв

ПРОМО цена: 

34 70
лв

2310
лв

Спестявате: 

Куркума (Curcumin) - 40 капсули
Deep Ayurveda препоръчва при: 
възпалителни заболявания; пробле-
ми със ставите; артрит, остеоартрит, 
ревматоиден артрит; нарушени 
стомашни функции; проблеми с 
храносмилателната система; язви 
на стомаха и дванадесетопръстника; 
повишени нива на кръвната захар; 
рани и кожни заболявания.

Пробиотик комплекс + 10 капсули - 2 бр. 

нарушена микрофлора в храносми-
лателния тракт; храносмилателни 
разстройства от различен характер; 
хранителни алергии; гнилостни и 
възпалителни процеси в червата; 
след лечение с антибиотици; 
дисбактериоза; срив в имунната 
система. 

Dr.Nature препоръчва при: 

Всяка капсула съдържа 10 млрд жизнеспособни 
пробиот. бакт. от специален спорообразуващ щам.

3049240код

общи стомашни неразположения от 
различен произход; болки в стомаха 
от преяждане; подуване на стомаха; 
диспепсия, гастропареза, запек, 
колики; подобрява моториката на 
червата; подпомага при простудни 
заболявания, кашлица, бронхит, 
възпаление на ставите; облекчава 
симптомите при морска болест, 
болест при пътуване.

Джинджифил - 250 таблетки
Sanct Bernhard препоръчва при: 

3060930код

Трифала (Triyog Herbal) - 40 капсули

детоксикация на храносмилател-
ната система; забавен метабо-
лизъм; нарушена перисталтика; 
лошо храносмилане; запек, подут 
корем; хроничен запек; нарушения 
във функциите на черния дроб. 
Трифала - комбинацията от 
трите плода чудо - Амилаки, 
Бибитаки, Харитаки.

Deep Ayurveda препоръчва при: Състав: органично алое вера, папая, 
органично ленено семе, псилиум хуск 
(фибри), пребиотик-фруктоолигозаха-
риди, юка шидигера.

Дайджестив комплекс плюс - 473 мл

3080340код

Dr. Nature препоръчва за подпома-
гане при: тотална детоксикация на 
организма; подготовка на организма 
преди прием на биологично-активни 
продукти; проблеми с храносмилането;
подобрява функциите на дебелото 
черво.

3022830код

Equilibra препоръчва при: 
нередовен стомах; запек; нару-
шена функция на червата и 
храносмилателната система; затруд-
нена перисталтика; повишени нива 
на холестерола и триглециридите; 
особено подходящ за обща 
детоксикация и пречистване на 
храносмилателната система. 

13 билки с фибри - 100 таблетки

30273002код

Регулиращ Чай - 15 филтър пакетчета
          2 броя

тази билкова селекция, която има благоприятен ефект 
върху стомаха и пречистването на червата. Подходящ при запек.

Equilibra
препоръчва 

3050220код

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

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

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

3050140код

Минесан на прах - 200 г    

нарушаване на киселинно-алкалния 
баланс в организма; хиперацидитет 
(прекалено отделяне на стомашна 
киселина); ацидоза (състояние, 
при което възниква дисбаланс 
в биохимията на организма 
и се наблюдава прека-лено 
подкисляване на телесните течности 
и най-вече на кръвта). 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

30069230код
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Стара цена: 

1190
лв

ПРОМО цена: 

9 50
лв

240
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2890
лв

ПРОМО цена: 

20 25
лв

865
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2250
лв

ПРОМО цена: 

15 75
лв

675
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2500
лв

ПРОМО цена: 

17 50
лв

750
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5890
лв

ПРОМО цена: 

35 35
лв

2355
лв

Спестявате: 

Баланс във всички 
системи в организма!

Стара цена: 

3390
лв

ПРОМО цена: 

23 75
лв

1015
лв

Спестявате: 

27.03.-23.04.2019

3052040код

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

Артишок - 150 капсули

проблеми с черния дроб и жлъчката; стеатоза 
(омазняване на черния дроб); нарушена обмяна на 
липидите; за детоксикация на черния дроб.

30354230код

Леверен - 30 таблетки
2 броя

Pharm LAB 
препоръчва при: 

3060830код

Ливърклиър (Livclear) - 40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 

3029430код

Детокс 4 действия - 500 мл

детоксикация на организма; нару-
шени храносмилателни функции; 
нарушен чревен транзит; повишено 
образуване на газове; задържане на 
течности; подобрява функциите на 
черния дроб и качеството на кожата.

Equilibra препоръчва при: 

Червена боровинка Форте - 30 капсули

3075130код

Vitar препоръчва при: цистит 
и възпалителни заболвания на 
уринарния тракт; проблеми с 
пикочните пътища; проблеми с 
бъбреците; задържане на течности; 
за обща подкрепа на отделителната 
система на организма.

Уникална комбинация със синергичен ефект 
за подкрепа на отделителната система!

3072320код

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.

Билков сироп Боровинка 200 мл 
Vitar препоръчва при: 



27.03.-23.04.2019
-50%

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

Във форма на всяка възраст!

12

Стара цена: 

3780
лв

ПРОМО цена: 

18 90
лв

1890
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  

30067002код
Лутеин супер плюс - 30 капсули

2 броя
Dr.Nature препоръчва за: 
подобряване на зрението, особено при 
възрастни; намалява риска от развитие на 
перде и макулна дегенерация; преумора 
от работа с компютър; осветени очи, 
продължително шофи-ране; възстановяване 
след операция и други зрителни нарушения; 
засилва зрителната острота.

Стара цена: 

2180
лв

ПРОМО цена: 

10 90
лв

1090
лв

Спестявате: 

Алерин -15 таблетки - 2 броя

30361002код

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

3049840код

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

ГЛОГ плюс - 240 капсули

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

Стара цена: 

6290
лв

ПРОМО цена: 

37 75
лв

2515
лв

Спестявате: 

3042440код

Канела с хром и цинк - 180 капсули

диабет II тип; забавен метаболизъм; 
повишено съдържание на мазнини 
в кръвта; повишен холестерол; 
натравяния; нездравословно хране-
не; стресов начин на живот; липса 
на движение; борба с наднормено 
тегло; простудни и грипни заболя-
вания - антисептик.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5750
лв

ПРОМО цена: 

34 50
лв

2300
лв

Спестявате: 

 Диакюр (Diacure) - 40 капсули

Deep Ayurveda при: 
диабет; преддиабетни със-
тояния;  преодоляване на 
последствията от лечението 
на диабет; нарушения във 
въглехидратната обмяна; 
повишени нива на холесте-
рола и триглицеридите.

Стара цена: 

2790
лв

ПРОМО цена: 

19 55
лв

835
лв

Спестявате: 

3061330код

Уникална комбинация от най-добрите и 
ефективни съставки за подкрепа на очите и 
зрението. 
Всяка капсула съдържа: колаген, витамин С,   
витамин Е, лутеин, екстракт от черна боровинка, 
рутин, зеаксантин, бета каротен, селен, мед, 
цинк, витамин В2.
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30210240код

27.03.-23.04.2019

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Стара цена: 

7990
лв

ПРОМО цена: 

47 95
лв

3195
лв

Спестявате: 

3041540код

L-карнитин - 200 капсули

регулиране на телесното тегло; 
изгаряне на натрупаните мазнини; 
повишаване енергията на орга-
низма; режим за намаляване на 
теглото; сърдечни болки в резултат 
на физически натоварвания; 
проблеми с дишането.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3026130код

ЗЕЛЕНО КАФЕ - 40 капсули

лица контролиращи теглото си; 
ефективно изгаряне на мазнините;
подобряване качеството на кожата;
регулиране липидния баланс и 
нивата на кръвната захар. 
Съдържа зелено кафе и цитрусови 
полифеноли(синефрин).

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

3890
лв

ПРОМО цена: 

27 25
лв

1165
лв

Спестявате: 

Зелен чай - 40 капсули - 2 броя

Зеленият чай помага на организма 
да се защити от агресията на 
свободните радикали и осигу-
рява ефективна подкрепа при 
нискокалорични диети, насър-
чавайки премахването на течности 
и спомагайки за увеличаване 
изгарянето на калории. 

Equilibra препоръчва Стара цена: 

3600
лв

ПРОМО цена: 

21 60
лв

1440
лв

Спестявате: 

30791240код

Дрен ананас  - 14 сашета - 2 броя
Екстрактът от ананас допринася 
за извеждане на излишните 
течности от тялото и подпомага 
при „синдром на тежки крака“. 
Повишава микро-циркулацията 
в проблемните зони и спомага 
за намаляване на целулита. 
Екстрактът от гарциния камбоджа 
подобрява метаболизма на ли-
пидите, контролира чувството за 
глад и поддържа нормално телесно тегло.

Стара цена: 

4800
лв

ПРОМО цена: 

28 80
лв

1920
лв

Спестявате: 

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 
наднормено тегло; за тотално 
изчистване на организма; 
повишен холестерол;  възста-
новяване след инсулти и 
инфаркти; коронарна недос-
татъчност; склероза на кръво-
носните съдове; нефрити, 
следоперативни интервенции на 
сърцето и кръвоносните съдове. 

Царски билки За идеална фигура 250 мл - 2 бр.

Стара цена: 

5180
лв

ПРОМО цена: 

25 90
лв

2590
лв

Спестявате: 

30114002код

3061230код

Обезит (Obesit) - 40 капсули

наднормено тегло; затлъстяване; 
забавен метаболизъм; повишен 
холестерол.
Стимулира естествения процес 
на отслабване и изгаряне на 
излишните мазнини. Активира 
метаболизма, потиска апетита, 
чувството за глад и желанието за 
консумиране на сладки храни. 

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

18 15
лв

775
лв

Спестявате: 

Антицелулитен и анти-ейдж крем 
с азиатска центела - 250 мл 

Супер крем за подмладяване и 
извайване на тялото, подходящ за 
всеки тип кожа. Азиатската центела 
стимулира синтеза на колагенови 
фибри, подобрява клетъчната 
регенерация и активната микро-
циркулация, като редуцира несъ-
вършенствата на целулита, на 
стриите и има дрениращо действие, 
повишава еластичността.

5110140код

Стара цена: 

1590
лв

ПРОМО цена: 

9 55
лв

635
лв

Спестявате: 

За идеални 
мерки!



Стара цена: 

7290
лв

ПРОМО цена: 

43 75
лв

2915
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

10890
лв

ПРОМО цена: 

65 35
лв

4355
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4290
лв

ПРОМО цена: 

25 75
лв

1715
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1490
лв

ПРОМО цена: 

10 45
лв

445
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2980
лв

ПРОМО цена: 

14 90
лв

1490
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2490
лв

ПРОМО цена: 

17 45
лв

745
лв

Спестявате: 

14

Колаген актив терапи - 10 сашета - 2 броя

Колаген Голд екстра - 525 г

30057002код

27.03.-23.04.2019
проблеми и болки в костите ставите 
и сухожилията; остеопороза; кожни 
алергии; за здрави нокти и коса; 
за блестяща кожа и забавяне 
на процесите на стареене; за 
еластичност на кръвоносните 
съдове; за здрави очи; при 
парадонтоза, дерматози, кожни 
алергии.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3042840код

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

23 90
лв

600
лв

Спестявате: 

3092820код

Хондроитин - 60 таблетки

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

Зеленоуста мида Плюс -120 капсули

възпалителни проблеми на ста-
вите 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. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3049640код

артрози; остеопороза; артрити; 
дископатия; спондилози; ишиас; болки; 
остри и хронични болки в ставите; 
скованост и възпаление на колената и 
пръстите; навяхвания; изкълч-вания; 
фрактури; ошипяване. Съдържа:  
глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат, 
метилсулфонилметан, колаген, хиалуро-

Dr.Nature пре-
поръчва при:

Джойнт Протект - 473 млТечна формула с 
богат състав за 

максимален ефект.

нова киселина, ликопен, витамин С, витамин D3. 
30819140код 3042530код

Калций + витамин D3 - 150 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

20 95
лв

895
лв

Спестявате: 

3071930код

Активни стави - 30 капсули 

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

Vitar препоръчва при: Deep Ayurveda 
препоръчва при: 
артрит, остеоартрит; 
болки в ставите и костите;
болки в гърба;
усещане за скованост, 
сковани стави;
остеопороза;
спондилит.

Артро (Arthro) - 40 капсули

3061430код

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



Стара цена: 

1700
лв

ПРОМО цена: 

13 60
лв

340
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2980
лв

ПРОМО цена: 

17 90
лв

1190
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2100
лв

ПРОМО цена: 

14 70
лв

630
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7990
лв

ПРОМО цена: 

47 95
лв

3195
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

13 85
лв

595
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1450
лв

ПРОМО цена: 

10 15
лв

435
лв

Спестявате: 

5135430код

Флуид с алпийски клек - 250 мл
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За движение на открито 
без болка и схващания!

-40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Крем с лечебна кал, чушле и евкалипт  
250 мл - 2 броя

Съдържа лечебна кал, екстракт 
от евкалипт, екстракт от 
чили(капсаицин). В комбинация 
трите съставки имат загряващо 
действие, което прави кремът 
подходящ при проблеми с опорно-
двигателния апарат, мускулни 
болки и нервно напрежение. 
Подходящ е след тежки физически 
натоварвания. Успокоява болката. 

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

27.03.-23.04.2019 Аминокомплекс - 200 капсули

3043840код

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

51202220код

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

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

ПРОМО цена: 

13 00
лв501303код

За превенция на хроничната болка,  като бързо 
намалява болката в мястото на нанасяне, 
поддържа чувството за релаксация на мускулите 
и ставите и подпомага кръвообращението при 
болки в ставите и опорно-двигателния апарат, 
болки в гърба и кръста и др. 

Терапевтичен загряващ гел-балсам
30 мл 2 броя + 1 БРОЙ ПОДАРЪК

Атрактивна оферта 
- плащаш 2 бр., а 

получаваш 3 броя.

И ПОДАРЪК за 6.50 лв.

51205230код

Крем с арника - 250 мл - 2 броя
Арниката е известна с противовъз-
палителното си и болкоуспокоя-
ващото си действие. Използва се  
при мускулни и ревматични болки, 
артрит, скованост на ставите, шипове, 
схващания, при мускулни спазми 
след обездвижване. Намалява бол-
ката и отока след спортни травми, 
изкълчване, натъртване, навяхване, 
разтягане на сухожилия или мускули. 51350240код

51207230код

Със силно въздействие при ставни 
болки от различен произход: 
хронични и дегенеративни заболя-
вания, травми, артрит, ревматизъм, 
подагра. Съдържа алантоин, който 
ускорява регенеративните процеси в 
клетките и заздравяването на кости, 
хрущяли, мускули и сухожилия.

Крем с черен оман - 250 мл
2 броя
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-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

За прекрасни 
кожа, коса и 

нокти!
27.03.-23.04.2019

Стара цена: 

13890
лв

ПРОМО цена: 

83 35
лв

5555
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2690
лв

ПРОМО цена: 

18 85
лв

805
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6850
лв

ПРОМО цена: 

41 10
лв

2740
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2300
лв

ПРОМО цена: 

11 50
лв

1150
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1690
лв

ПРОМО цена: 

11 85
лв

505
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

11 90
лв

790
лв

Спестявате: 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3052740код

Хиалуронова киселина - 120 капсули

забавяне процесите на стареене на 
ставите и кожата; суха и дехидра-
тирана кожа; видимо подобрява 
еластичността на кожата; проблеми 
с роговицата и епителни нарушения 
при сухи очи; възстановяване 
при артрози, артрити, скованост 
и болки в ставите; подобряване 
на хидратирането на ставите и 
изграждането на хрущяла. 

3022330код

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; за гладка и еластич-
на кожа; за блестяща и мека коса; 
слаба и изтощена коса и пърхот; за 
здрави блестящи нокти; след тежък 
физически труд и активен спорт.

Бирена мая - 375 таблетки
Equilibra препоръчва при: 

Sanct Bernhard препоръчва: 

3043940код

Капсули за красота - 200 капсули

за здрава, еластична и гладка кожа; 
косопад от различен произход; 
изтощена коса; дегенеративни 
промени, свързани със структурата 
на косъма (тънка, изтощена, без 
блясък); увреждания на косъма от 
слънчева светлина; чупливи нокти, 
бели петна по ноктите (левконихия) 
и др. 20030002код

Уникално съчетание на антисеп-
тичното, антибактериално, 
противовъзпалително и 
прочистващо действие на 
розовата вода с мощното 
бактерицидно, противовирусно 
и имуностимулиращо действие 
на среброто.  За вътрешна и 
външна употреба.

Dr. Silver R - Органична розова вода 
със сребро спрей 75 мл - 2 броя

За лице и тяло. Подходящ за 
акне, малки пъпчици, дерматити, 
алергии, различни херпеси, 
малки брадавици, напукана 
и възпалена кожа, екземи, 
лишеи, изгаряния, ухапвания от 
насекоми, ожулвания и кожни 
раздразнения. Превантивно за 
предпазване от кожни проблеми, 
при излизане сред природата. 
Подходящ и за ежедневна грижа.

Крем с масло от чаено дърво - 250 мл

5130630код 51309240код

Гел-балсам с алое вера - 250 мл - 2 броя
Ценен съюзник на кожата на цялото 
семейство, извършвайки ефикасно 
възстановително и успокояващо 
действие върху кожата. Това 
е продукт, който дава бързо 
облекчение на кожата във всички 
случаи на дисбаланс и дискомфорт: 
зачервявания на кожните гънки, 
успокоение след излагане на 
слънце и контакт с източници на 
топлина и др.



Лесно се абсорбира и подхранва 
скалпа и фоликулите на 
космите. Намалява себореята, 
има противовъзпалителни и 
противопърхотни свойства, успо-
коява раздразненията. Високо-
то съдържание на омега-6 и 
омега-9 киселини възстановява 
структурата на косъма, укрепва 
го и да го защитава. 
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Дермокозметичен продукт, пред-
назначен за грижа и защита на 
кожа, подложена на протриване 
и ожулване с различен произход. 
Освен за възпалена и зачервена 
кожа крем-балсамът се препоръчва 
и за превенция на декубитални рани 
посредством ежедневен масаж на 
рисковите зони. 

5020230код

27.03.-23.04.2019

8420130код

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

Стара цена: 

1390
лв

ПРОМО цена: 

9 75
лв

415
лв

Спестявате: 

Арганово масло за коса
 (с масло от макадамия) 30 мл

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2980
лв

ПРОМО цена: 

14 90
лв

1490
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3180
лв

ПРОМО цена: 

15 90
лв

1590
лв

Спестявате: 

Крем-балсам 
за проблемна кожа Alezin - 50 г

Стара цена: 

1450
лв

ПРОМО цена: 

10 15
лв

435
лв

Спестявате: 

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Богати на незаменими мастни 
киселини, линолова киселина, 
линоленова киселина и витамини, 
подобряват регенерацията, подх-
ранват, изглаждат бръчките и 
предотвратяват образуването 
на нови, успокояват белезите 
и пигментацията, овлажняват, 
освежават, подобряват 
еластичността.

8420230код

8420330код

Масло от камелия за кожа, коса и нокти
 (с масло от макадамия) 30 мл

Стара цена: 

1390
лв

ПРОМО цена: 

9 75
лв

415
лв

Спестявате: 

Подхранва и регенерира кожата, 
косата и ноктите и укрепва 
тяхната структура. Поддържа 
необходимото ниво на влажност. 
Предпазва косата от вредното 
въздействие на слънцето и 
успокоява кожни раздразнения, 
причинени от прекомерно 
излагане на слънце.51351002код

Крем за ръце с макадамия
 250 мл - 2 броя

Възстановява жизнеността на 
кожата на ръцете като я прави 
мека, еластична. Маслото прите-
жава успокояващо, омекотяващо, 
антибактериално и антиоксидантно 
действие. Масло от шеа е богато на 
незаменимите за кожата витамин 
А, Е и мастни киселини. Глицеринът 
и уреата са с омекотяващо 
действие. Попива бързо.

51111002код

Крем със соли  от Мъртво море 
 250 мл - 2 броя

За лице - подходящ за всеки 
тип кожа.  Препоръчва се при 
чувствителната кожа и акне. 
Поддържа минерални баланс 
и микроциркулацията на 
кожата. Хидратира и подобрява 
еластичността на кожата. 
Съдържа соли от Мъртво море, 
масло от авокадо, пшенични 
кълнове.
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ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

916105код

Комплект BOTANIC против бръчки 
5 продукта: крем, маска, среум, масло и почистващо мляко с 50% намаление

Стара цена: 

15610
лв

ПРОМО цена: 

78 00
лв

7810
лв

Спестявате: 

Фантастичен комплект против бръчки. 
Маслото от черен кимион благодарение на високото съдържание на 
антиоксиданти - витамини А и Е, има силно действие против бръчки. 
Подобрява кожата, прави я по-еластична, овлажнява я в дълбочина и я 
подхранва. Намалява бръчките и несъвършенствата. 
Скалната роза има огромен антиоксидантен потенциал (по-висок от 
зеления чай, червеното вино и витамин С). Има анти-ейдж ефект, забавя 
разпадането на колагена в кожата и възстановява клетките на кожата. 
Подобрява цвета, стяга порите, успокоява раздразненията.

9161030код

BOTANIC FORMULA 
Крем против бръчки 50 мл

Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

23 00
лв

990
лв

Спестявате: 

-50%

-50%
за комплекта

27.03.-23.04.2019

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

BOTANIC FORMULA Black Seed Oil + Cistus
Природна грижа за лицето 

с масло от черен кимион и скална роза

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

9161130код

BOTANIC FORMULA 
Маска против бръчки 50 мл

Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

23 00
лв

990
лв

Спестявате: 

Дълбоко регенерира, ревита-
лизира и овлажнява кожата. 
Незабавно почиства, подхранва 
и изглажда тена, възстановява  
сиянието, изравнява цвета.

9161230код

BOTANIC FORMULA 
Серум против бръчки 15 мл

Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

23 00
лв

990
лв

Спестявате: 

Регенерира, ревитализира и 
подхранва кожата. Ефективно 
намалява бръчките и предотвра-
тява образуването на нови, 
овлажнява, изглажда и тонизира, 
предотвратява увисването.

9161330код

BOTANIC FORMULA 
Масло против бръчки 15 мл

Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

23 00
лв

990
лв

Спестявате: 

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

9161430код

BOTANIC FORMULA 
Почистващо мляко за грим 200 мл

Стара цена: 

2450
лв

ПРОМО цена: 

17 15
лв

735
лв

Спестявате: 

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



ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

Серия професионални маски за лице 
Professional Formula PF

-20%

Стара цена: 

1100
лв

ПРОМО цена: 

8 80
лв

220
лв

Спестявате: 
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91701220код

Стара цена: 

900
лв

ПРОМО цена: 

7 20
лв

180
лв

Спестявате: 

27.03.-23.04.2019

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

За всички типове кожа, в това 
число чувствителна. Създадена 

със специална грижа за 
бързо и лесно постигане 
на резултати, сравними с 

процедурите на МЕЗОТЕРАПИЯ.

Стара цена: 

900
лв

ПРОМО цена: 

7 20
лв

180
лв

Спестявате: 

PF Почистваща и изглаждаща маска 
с детоксикиращ ефект 2 x 5 г - 2 броя

91705220код

За комбинирана, мазна, 
чувствителна и проблемна кожа. 

Професионално и дълбочинно 
почиства кожата, стеснява 
порите, намалява тяхната 

видимост.

PF Едрозърнест пилинг с ефект на диа-
мантено микродермабразио 2 x 5 г - 2 броя

91708220код

За комбинирана, мазна и 
проблемна кожа.Дълбочинно 

ексфолира кожата и ефективно 
отстранява мъртвите клетки 

от епидермиса, изглажда 
повърхността на кожата и 

подобрява кръвообращението й. 

Стара цена: 

900
лв

ПРОМО цена: 

7 20
лв

180
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1100
лв

ПРОМО цена: 

8 80
лв

220
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1100
лв

ПРОМО цена: 

8 80
лв

220
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1100
лв

ПРОМО цена: 

8 80
лв

220
лв

Спестявате: 

91709220код

Иновативна, силно хидрати-
раща маска за всеки  тип 

кожа, в това число и 
чувствителна. Нанесената 

маска бързо засъхва върху 
кожата, като образува 

перфектен хидропластичен 
слой с формата на лицето. 

PF Дълбоко хидратираща Peel Off 
(отлепваща се) маска 2 х 5 г - 2 броя

91710220код

Иновативна, 
високоефективна 

почистваща маска за мазна, 
комбинирана, чувствителна 

и склонна към акне кожа.

PF Дълбоко почистваща Peel Off 
(отлепваща се) маска 2 х 5 г - 2 броя

91716220код

2-фазна успокояваща и 
хидратираща терапия 
за суха и чувствителна 

кожа, склонна 
към зачервяване. 

Предназначена е за 
всяка възраст. 

PF 2-фазна терапия - ензимен пилинг 
+ бяла глина  2 х 5 г - 2 броя

91717220код

2-фазна ултра-
почистваща терапия за 
комбинирана и мазна 

кожа. Предназначена е 
за всяка възраст. 

PF 2-фазна терапия - едрозърнест пилинг 
+ зелена глина - 2 х 5 г - 2 броя



919013код
Стара цена: 

8230
лв

ПРОМО цена: 

41 15
лв

4115
лв

Спестявате: 

9190130код

Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

23 00
лв

990
лв

Спестявате: 

9190320код

Стара цена: 

1650
лв

ПРОМО цена: 

13 20
лв

330
лв

Спестявате: 

27.03.-23.04.2019

ТОП ПРОДУКТИ  

с до -50%

Scin Clinic Professional 
Подмладяваща революция!

20

Ефективно повишава качеството на кожата - 
подобрява стегнатостта, еластичността, хидра-
тацията, текстурата и цвета. Той ефективно 
потиска появата на бръчки, подпомага бързото 
оздравяване на кожата след естетични или 
медицински процедури, перфектно изглажда 
кожата и придава блясък.

SCP Крем за лице с биомиметични 
пептиди и хиалуронова киселина 50мл

SCP Серум за лице с биомиметични 
пептиди и хиалуронова киселина 30мл

Ефективно повишава качеството на кожата 
- подобрява стегнатостта, еластичността, хид-
ратацията, текстурата и цвета. Eфективно 
потиска появата на бръчки, перфектно 
изглажда кожата и придава блясък. С високо 
съдържание на активни съставки.

9190230код
Ефективно почиства и освежава кожата. Леко 
и постепенно ексфолира мъртвите клетки, 
изглажда бръчките, подобрява структурата и 
плътността на кожата и стимулира клетките 
да се регенерират, без да дразни. Интензивно 
хидратира и професионално подготвя кожата за 
нанасяне на крем или серум. 

SCP Тоник за лице с биомиметични 
пептиди и хиалуронова киселина 200мл

Серия SCP с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина - 
3 продукта: крем, серум и тоник с -50% намаление

Тоникът ефективно почиства и освежава кожата. Леко и постепенно ексфолира мъртвите 
клетки, изглажда бръчките, подобрява структурата и плътността на кожата и стимулира 
клетките да се регенерират, без да дразни. Интензивно хидратира и професионално 
подготвя кожата за нанасяне на крем или серум. Намалява зачервяването и придава 
блясък. Не изсушава, а възстановява кожата, с рН 5.5. Кремът и серумът ефективно 
повишават качеството на кожата - подобряват стегнатостта, еластичността, хидрата-
цията, текстурата и цвета. Ефективно потискат появата на бръчки, подпомагат бързото 
оздравяване на кожата след естетични или медицински процедури, перфектно 
изглаждат кожата и придават блясък.

Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

23 00
лв

990
лв

Спестявате: 

-50%
за комплекта



27.03.-23.04.2019ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

Съвременните масла са с лека консистенция и не омазняват 
кожата, а в същото време съдържат съставки, които имат силен 
ефект на подмладяване. Маслото за лице е с мултифунционално 
действие, като са включени съставки с изключителен анти-ейдж 
ефект, използвани в професионалната естетична медицина. 
Те са едни от най-добре изследваните съставки, използвани в 
съвременната козметика с научни доказателства, че са ефективни. 

Стара цена: 

6580
лв

ПРОМО цена: 

32 90
лв

3290
лв

Спестявате: 

SCP Чисто арганово масло 
с хиалуронова киселина - 15 мл

9190030код

Подмладяващ дневен крем 
със секрет от охлюв - 50 мл

8421020код

Подмладяващ нощен крем със 
секрет от охлюв - 50 мл

8421120код

8421011код

Комплект Vis Plantis серия против бръчки 
Подмладяващ дневен + нощен крем със секрет от охлюв  с -40% намаление

Серията се препоръчва за: кожа с ранни бръчки, видими признаци на стареене, 
сухота, грапавост, неравномерен цвят, при загуба на свежест, блясък, еластичност 
и стегнатост. Кремовете и серумът въздействат въз основа на филтрат от секрет 
на охлюв (2%/4% за серума) от вида Helix Aspersa, който подмладява кожата по 
най-различни начини. Филтратът от секрет на охлюв - силен, пълноценен, добре 
балансиран, оригинален, стандартизиран комплекс от биоактивни компоненти. 
Извлечен от слуз, секретирана от охлюви. Улеснява бързото възстановяване на 
увредена кожа. Съдържа високи нива на протеини, алантоин, витамин А, С, Е, 
мукополизахариди, колаген, еластин, протеолитични ензими, алфа хидрокси 
киселини. Стимулира регенерацията на кожата.

Vis Plantis
 серия против 

бръчки!

Стара цена: 

2490
лв

ПРОМО цена: 

19 90
лв

500
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4980
лв

ПРОМО цена: 

29 90
лв

1990
лв

Спестявате: 

21

Стара цена: 

2490
лв

ПРОМО цена: 

19 90
лв

500
лв

Спестявате: 

-40%
за комплекта

Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

23 00
лв

990
лв

Спестявате: 

91900002код

Козметичният продукт съдържа вещества, 
естествено срещащи се в кожата, Омега 3 и 
Омега 6, които са необходими за поддържане 
на хидролипидния баланс и правилно 
функциониране на кожата. 

Цена за 2 броя 
с -50%

Цена за 1 брой 
с -30%:



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

22

ТОП ПРОДУКТИ  с до 

Dr.Sante За прекрасна 
и жизнена коса!

8441005код

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

Стара цена: 

5550
лв

ПРОМО цена: 

33 30
лв

2220
лв

Спестявате: 

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

8441020код

Реструктуриращ шампоан 
за коса с кератин 250 мл

Ефективно почиства и възстановява 
косата, особено слабата и изтощена 
коса. Не съдържа SLES, SLS и 
парабени. 

8441120код

Реструктуриращ балсам 
за коса с кератин 200 мл

Реструктурира косъма, като го прави 
гладък, мек и еластичен, намалява 
значително заплитането и чупенето. 
Не съдържа парабени и минерални 
масла. 

8441220код

Реструктурираща маска 
за коса с кератин 300 мл

Стара цена: 

950
лв

ПРОМО цена: 

7 60
лв

190
лв

Спестявате: 

Реструктурира косъма, улеснява 
разресването на косата, подсилва я 
и я прави по-еластична и намалява 
заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа парабени и минерални 
масла.

8441320код

Реструктуриращ спрей 
за коса с кератин 150 мл

Реструктурира косъма, улеснява 
разресването на косата, подсилва я 
и я прави по-еластична и намалява 
заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа парабени и минерални 
масла.

Стара цена: 

850
лв

ПРОМО цена: 

6 80
лв

170
лв

Спестявате: 

8441420код

Реструктуриращ серум 
за коса с кератин 50 мл

Реструктурира косъма, улеснява 
разресването на косата, подсилва я 
и я прави по-еластична и намалява 
заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа парабени и минерални 
масла.

Стара цена: 

1850
лв

ПРОМО цена: 

14 80
лв

370
лв

Спестявате: 

-40%27.03.-23.04.2019

-40%
за комплекта

Стара цена: 

950
лв

ПРОМО цена: 

7 60
лв

190
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

950
лв

ПРОМО цена: 

7 60
лв

190
лв

Спестявате: 



27.03.-23.04.2019ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

O’Herbal
За мазна коса!

843071код

Съдържат екстракт от мента и органична сяра. 
Шампоанът нежно почиства мазната коса, която 
запазва свеж здрав вид през деня. Балсамът 
улеснява разресването, придава на косата здрав 
вид. Не съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени 
оцветители. 

Стара цена: 

3780
лв

ПРОМО цена: 

18 90
лв

1890
лв

Спестявате: 

Комплект O”Herbal за мазна коса:
2 продукта - шампоан и балсам с -50%намаление

8430730код

Стара цена: 

1890
лв

ПРОМО цена: 

13 25
лв

565
лв

Спестявате: 

Шампоан за мазна коса 
500 мл

8431430 код

Балсам за мазна коса 
500 мл

-50%

9210910код

Реструктуриращ комплект за коса Tricologica
2 продукта: шампоан и балсам с -50% намаление

С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера, арганово масло и 
кератин), хидролизиран пшеничен протеин и витамин Е. 
За плътни и силни коси! С добавени липиди и комплекс 
серамиди (задравяват косъма и създават защитен слой). 
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS, SLES. 
Дерматологично тестван. За почистване на накъсана и 
изтощена коса, като възстановявакосъма от корена до 
върха.

Tricologica Реструктуриращ 
и укрепващ балсам - 200 мл

9211030код

23

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

-50%
за комплекта

-50%
за комплекта

Стара цена: 

1890
лв

ПРОМО цена: 

13 25
лв

565
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3180
лв

ПРОМО цена: 

15 90
лв

1590
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1590
лв

ПРОМО цена: 

11 15
лв

475
лв

Спестявате: 

9210930код

Стара цена: 

1590
лв

ПРОМО цена: 

11 15
лв

475
лв

Спестявате: 

Tricologica Реструктуриращ 
и укрепващ шампоан - 250 мл

Tricologica
Професионален 

резултат с комплекс 
ФИТОСИНЕРГИЯ



8610420код 86104240код

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Шампоан с лайка - за слаба, 
изтощена и третирана коса - 350 мл

Стара цена: 

790
лв

ПРОМО цена: 

6 30
лв

160
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1580
лв

ПРОМО цена: 

9 50
лв

630
лв

Спестявате: 

Екстрактът от лайка 
има укрепващо 
и противовъзпа-
лително действие, 
регенерира, успо-
коява раздразне-
нията и сърбежа 

на скалпа, подхранва космените 
фоликули. 

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

27.03.-23.04.2019

Грижа 
за косата!

8610720код 86107240код

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Шампоан с арганово масло и нар 
за суха коса - 350 мл

Стара цена: 

790
лв

ПРОМО цена: 

6 30
лв

160
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1580
лв

ПРОМО цена: 

9 50
лв

630
лв

Спестявате: 

Аргановото мас-
ло защитава ко-
сата от външни 
фактори, като 
укрепва и подх-
ранва кожата на 
главата. Панте-
нолът овлажнява 

и регенерира, подобно на екстракта 
от нар, който също така освежава 
цвета. 8611420код 86114240код

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Балсам с арганово масло и нар 
за суха коса - 300 мл

Балсамът омеко-
тява косата, прави 
я лъскава, мека, 
еластична, лесна 
за разресване 
и стилизиране. 
Предпазва я от 
външни фактори, 
като същевре-

менно тя не става прекалено 
бухнала. Укрепва и подхранва 
кожата на главата, успокоява 
раздразненията. 24

8610220код 86102240код

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Шампоан с коприва  за нормална коса - 350 мл

Стара цена: 

790
лв

ПРОМО цена: 

6 30
лв

160
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1580
лв

ПРОМО цена: 

9 50
лв

630
лв

Спестявате: 

Екстрактът от 
коприва регулира 
мастните жлези, 
предотвратява косо-
пада и се бори с 
пърхота. Пантенолът 
овлажнява и реге-
нерира. Шампоанът 
подобрява микро-

циркулацията на скалпа, стимулира 
космените фоликули, осигурява на 
косата енергия, за да расте.

Стара цена: 

590
лв

ПРОМО цена: 

4 70
лв

120
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1180
лв

ПРОМО цена: 

7 10
лв

470
лв

Спестявате: 

8611320код 86113240код

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

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

Б л а г о д а р е н и е 
на богатото 
разнообразие от 
активни съставки, 
а именно: хвощ, 
коприва, жълт 
кантарион, див 
кестен и червена 

боровинка, балсамът регенерира 
изтощената коса, укрепва крехката 
и чуплива коса, като я хидратира и 
подхранва. 

Стара цена: 

600
лв

ПРОМО цена: 

4 80
лв

120
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1200
лв

ПРОМО цена: 

7 20
лв

480
лв

Спестявате: 

8611120код 86111240код

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

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

Стара цена: 

600
лв

ПРОМО цена: 

4 80
лв

120
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1200
лв

ПРОМО цена: 

7 20
лв

480
лв

Спестявате: 

Е к с т р а к т ъ т 
от репей, сус-
пендиран в расти-
телно масло, ук-
репва корените, 
намалява косопада 
и стимулира рас-
тежа на нова 
к о с а . Б а л с а м ъ т 

овлажнява скалпа, помага за 
предотвратяване на косопад 
(алопеция). 

Дневни дамски превръзки   
      SHUYA 10 броя - 2 опаковки



Грижа 
за косата!

8630_30код

Душ геловете от серията Green Pharmacy гарантират изключително приятно усещане по време на къпане. Разнообразните съставки нежно 
почистват кожата, хидратират я и я предпазват, благодарение на неутралното pH. Подходящи са за ежедневна употреба. Душ геловете не 
съдържат парабени, силикони и PEG. Всички душ гелове са в опаковка от 500 мл.

Подхранващ душ гел  
с арганово масло 

и смокиня

Освежаващ 
душ гел 

с лотос и жасмин

Възстановяващ душ 
гел с масло от карите 

и зелено кафе

Хидратиращ душ гел 
с маслина и оризово 

мляко

Регенериращ душ гел 
с масло от розмарин 

и лавандула

1 2 3 54

Дамските превръзки 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. С висока сте-
пен на абсорбиране.  Добавени са мента 
и лавандула, които създават чувство 
на свежест и успокояват. Във всяка 
опаковка вагинална карта - тест.

Ежедневни дамски превръзки   
SHUYA 30 броя - 2 опаковки

30903230код30901230код

Екстрактът от лайка има защитни 
свойства, успокоява раздразненията и 
сърбежа, подпомага възстановяването. 
Гелът съдържа пантенол и глицерин, 
които имат хидратиращо действие. 
Съдържа млечна киселина и екстракт от 
дъбова кора.

Интимен гел
 с дъбова кора 

и лайка - 500 мл

8422040код
Екстрактът от градински чай има защит-
ни свойства, успокоява раздразненията 
и подпомага възстановяването. Гелът 
съдържа пантенол и глицерин, които 
имат хидратиращо действие. Съдържа 
млечна киселина и екстракт от дъбова 
кора. 

Интимен гел 
с дъбова кора 

и градински 
чай - 500 мл

8422140код
Екстрактът от червена боровинка има 
антибактериално и противовъзпалител-
но действие, подпомага профилактиката 
на уринарния тракт, подпомага възста-
новяването. Гелът съдържа пантенол и 
глицерин, млечна киселина и екстракт от 
дъбова кора.

Интимен гел 
с дъбова кора 

и червена 
боровинка

 500 мл

8422240код

25

Дневни дамски превръзки   
      SHUYA 10 броя - 2 опаковки

30902230код

Нощни дамски превръзки   
SHUYA 10 броя - 2 опаковки

Стара цена: 

990
лв

ПРОМО цена: 

6 95
лв

295
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1590
лв

ПРОМО цена: 

9 55
лв

635
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

13 85
лв

595
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2380
лв

ПРОМО цена: 

16 65
лв

715
лв

Спестявате: 

27.03.-23.04.2019

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

Чистота и свежест!



ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

2002640код

Dr.Silver MINI

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

Повече от 10 000 л 
сребърна вода с питейна концентрация

Стара цена: 

5690
лв

ПРОМО цена: 

34 15
лв

2275
лв

Спестявате: 

23002220код 23004220код

Сменяем филтриращ елемент 
Unimax AquaMag Mg2+ - 2 бр. (за Кана Astra)

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

Филтрите пречистват:

Сменяем филтриращ елемент 
Classic AquaMag Mg2+ - 2 бр.  (за Кана Atria) 

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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати UB Parfums 100 мл.

дамски аромат мъжки аромат

Купете 
1 парфюм UB 

с -30% 
намаление! 

Стара цена: 

4290
лв

ПРОМО цена: 

30 00
лв

990
лв

Спестявате: 

Предложение 1: 

80_ _ _30код

Стара цена за 1бр.: 

4290
лв

ПРОМО цена за 1бр.: 

25 75
лв

1715
лв

Спестявате за 1 бр.: 

Купете 
2 или повече парфюма UB 

(по избор - еднакви или различни) 
с -40% намаление всеки! 

Предложение 2: 

80_ _ _40кодКод за всеки парфюм:
Важно! Цената е за 1 бр. парфюм при 

закупени минимум 2 броя в една поръчка.

Четки за зъби с нано сребро или нано злато - 2 броя 

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

Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално 

действие, успокоява, 
детоксикира и по-чиства, 

подпомага при невралгия.

или

90121230код 90120230код

27.03.-23.04.2019

Стара цена: 

1780
лв

ПРОМО цена: 

12 45
лв

535
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2580
лв

ПРОМО цена: 

20 65
лв

515
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3200
лв

ПРОМО цена: 

25 60
лв

640
лв

Спестявате: 

100 мл

Чистота и 
свежест!
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Професионална спирала за обем 
GIGANT SHOCK XXL 14 ml

Професионална формула за постигане 
на театрален ефект и XXL мигли. Тя 
максимално удебелява, удължава и 
разделя миглите, без да ги слепва. 
Модерната формула подхранва и 
възстановява миглите.

64 201 001 40
код цена 

17.20 лв.
10.30 лв.

Всички ПРОДУКТИ
с -40%

406

Четворка сенки за очи 
HIGH DEFINITION 6 g  

17.30лв.
код цена 

64 203 _ _ _ 40
10.40 лв.

Дълготрайни сенки за очи с 
интензивни пигменти  - високата 
пигментна наситеност осигурява 
оптимални цветови резултати. 

407 408 411

412 413 414 415

27.03.-23.04.2019

Всички продукти от каталога са с 40% намаление. За поръчки след кода на продукта 
добавете: 40. Продуктите са в промоция до изчерпване на коли-чествата. Моля, 
консултирайте се с наш консултант за уточняване на наличните артикули.

2 в 1  Спирала + балсам 
VOLUME STIMULATOR 10 ml
Спирала - стимулатор  на  обем с гъвкава четка. Спирала 2 в 1 с балсам, 
подсилващ естествения растеж на миглите. Съдържа иновативната 
формула Widelash, пшенични протеини и кератин. Укрепва структурата 
на миглите и стимулира техния растеж.

64 201 008 40
код цена 

15.40 лв.
9.25 лв.
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Victoria Bells - свят на  
неподправена красота и истинско здраве

Стара цена: 

10990
лв

ПРОМО цена: 

65 95
лв

4395
лв

Спестявате: 

Магнитна гривна 
Victoria Bells

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, 

отрицателни йони, 
германий, турмалин

Моля, изберете магнитни бижута и аксесоари от Каталог Magnetix 
2019 продуктите, които са намалени с -50% са на посочените по-долу 
страници. 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.

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

27.03.-23.04.2019

-40%
SB 506 SB 440 SB 444

10150640код
11150640код21 см

101440240код19 см
111440240код21.5 см

19 см 101444240код19 см

страници: от 28 до 29

страници: от 36 до 50

страници: от 11 до 15

 4312 
M, L, 
XL, Cu** 
106 лв.

 4310 
M, L,  
XL, Cu** 
84 лв.

 4311   
M, L, 
XL, Cu** 
106 лв.

 4475 
S, M, L,  
XL, Cu** 
106 лв.

 4456 
S, M, L,  
XL, Cu** 
106 лв.

 4457 
S, M, L,  
XL, Cu** 
127 лв.

53 лв. 53 лв. 53 лв.53 лв. 42 лв.

G U t s c h e i n

einzulösen bei ihrem/ihrer MAGnetiX-Berater/in:

Gutscheine sind für das gesamte sortiment der eneRGetiX Wellness Gmbh gültig. Gutscheine können nicht in bar ausgezahlt werden. 

PP164D
e

M
agnetix_G

utschein_Karte_RZ.indd   1-2

06.06.13   16:11

1

2

3

4

Магнитни 
бижута и 
аксесоари

Каталог 2019

Продукти 
за здравето 
на цялото семейство

 4655 
M, L, XL, Cu** 

76 лв.

 4621 
M, L, XL, Cu** 
84 лв.

 4583
65 лв.
 2417* 

S–XL, L–XXL  
82 лв. 1,800 Гауса

 4582
65 лв.

 1427* 
S–XL, L–XXL  
58 лв.

Продуктите на снимките са само част 
от посочените страници.За пълна 

информация вижте каталога.

Продуктите на снимките са само част 
от посочените страници.За пълна 

информация вижте каталога.

Продуктите на снимките са само част 
от посочените страници.За пълна 

информация вижте каталога.

38 лв.

42 лв.

41 лв.

29 лв.

Естествена кожа Естествена кожа

4639
M–L, 
XL–XXL  
127 лв.

4699
M, L, 
XL  
84 лв.

4656
M, L, 
XL
84 лв.

4698
S, M, L, 
XL, XXL  
84 лв.

4635
S, M, 
L, XL 
106 лв.

42 лв. 42 лв. 42 лв.63.50 лв.

32.50 лв.

32.50 лв.

53 лв.28



27.03.-23.04.2019

Важна информация: Моля, имайте предвид, че посочените цветове могат да имат леки разлики 
в начина, по който изглеждат на хартия и върху кожата, в зависимост от нейния тип и оттенък.

Естествен грим от природата. До 100% 
натурални съставки. Подходящи за 

чувствителна кожа. Дерматологично 
тествани. Хипоалергенни.

Стара цена: 

2550
лв

ПРОМО цена: 

20 40
лв

510
лв

Спестявате: 

01

02

03

Light Beige
(Светло бежов)

Medium Beige
(Медиум бежов)

Dark Beige
(Тъмно бежов)

Кремообразна, лека и незабележима текстура, която 
гарантира перфектно покритие за естествен и гладък 
завършек.
Активни съставки: масло от сладък бадем, масло от 
жожоба, витамин Е, бяла глина, минерални оцветители. 

711 _ _ 20код

Компактен Фон дьо тен 10 г 

Богата и кремообразна формула, която 
перфектно покрива несъвършенствата по 
кожата.
Активни съставки: масло от сладък бадем, 
масло от жожоба, витамин Е, бяла глина, 
минерални оцветители. 

Компактен коректор 3,5 г  

Стара цена: 

1990
лв

ПРОМО цена: 

15 90
лв

400
лв

Спестявате: 

Natural Beige
(Натурално бежов)

Caramel
(Карамел)

712 _ _ 20код

01

02

Стара цена: 

1990
лв

ПРОМО цена: 

15 90
лв

400
лв

Спестявате: 

Богата и кремообразна текстура покрива несъ-
вършенствата и тъмните кръгове, и осветява 
контура на очите.
Активни 
съставки:
aрганово масло, 
aлое вера, масло 
от семена на 
пасифлора, 
минерални оцвети-
тели, бяла глина.

Коректор стик 4 мл 

Natural Beige
(Натурално бежов)

Caramel
(Карамел)

713 _ _ 20код

01

02

Стара цена: 

2550
лв

ПРОМО цена: 

20 40
лв

510
лв

Спестявате: 

Копринена пудра, която със съвършено докосване 
извайва контурите на лицето. Матиращ ефект и 
повдигнати скули за изваяно лице.
Активни 
съставки:
арганово масло, 
оризова пудра 
(прах), бяла 
глина, минерални 
оцветители, 
естествен восък.

Компактна Бронзираща пудра за лице 8,5 г  

7160120код
(Интензивен мат)

Intense 
Matte

Стара цена: 

2550
лв

ПРОМО цена: 

20 40
лв

510
лв

Спестявате: 

Копринено докосване за естествен тен и сияен вид. 
Перлен ефект, повдигнати скули и кехлибарено 
естествен цвят.
Активни 
съставки:
арганово масло, 
оризова пудра 
(прах), бяла 
глина, минерални 
оцветители, 
естествен восък.

Компактна Перлена 
Бронзираща пудра за лице 8,5 г  

7160220код
(Перлен)

Pearly
Bright

Стара цена: 

1850
лв

ПРОМО цена: 

14 80
лв

370
лв

Спестявате: 

Каял за очи 3 мл 718 _ _ 20код

Black
(Черен)01 Brown

 (Kафяв)02

Наситен цвят и мека текстура - 
за дълбок и магнетичен поглед. 
подобрява формата и подчертава 
цвета на окото.
Активни съставки: восък с 
растителен произход, масло от 
сладък бадем, витамин Е, бяла 
глина.

Стара цена: 

990
лв

ПРОМО цена: 

7 90
лв

200
лв

Спестявате: 

Молив за очи 719 _ _ 20код
Подсилва контура на очите - 
линията е ясно очертана, мека и 
плавна.
Активни съставки: естествен 
дървен материал, богато 
съдържание на минерални 
оцветители, масла и естествен 
восък.

01 Black
(Черен)

02 Brown
(Кафяв)

03 Green
(Зелен)

04 Violet
(Виолетов)

05 Ivory
(Бял)

06 Blue
(Син)

Стара цена: 

990
лв

ПРОМО цена: 

7 90
лв

200
лв

Спестявате: 

Молив за устни 722 _ _ 20код
Подчертава контура на устните и се 
съчетава перфектно с червилата и 
гланцовете от серията.
Активни съставки: естествен 
дървен материал, богато 
съдържание на минерални 
оцветители, масла и естествен 
восък.

Rose
(Розов)
Red
(Червен)
Bordeaux
(Бордо)

Стара цена: 

2150
лв

ПРОМО цена: 

17 20
лв

430
лв

Спестявате: 

Гланц за устни 3 мл 720 _ _ 20код
Неговата гладка 
и мека текстура 
оцветява устните, 
като им придава 
блясък. Пълни, 
повдигнати и 
хидратирани устни.

White floral
(Перлено бял)

Rose bronze
(Розов бронз)
Rose orchid
(Розова орхидея)
Red cherry
(Вишнево червен)

Активни съставки: арганово масло, соли 
от хиалуронова киселина, масло от кайсиеви 
ядки, пигменти от естествена перла.

01

02

03

04

01

02

03
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27.03.-23.04.2019

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

30

Стара цена: 

9490
лв

ПРОМО цена: 

47 45
лв

4745
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

19 75
лв

1315
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

29480
лв

ПРОМО цена: 

14740
лв

14740
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

8580
лв

ПРОМО цена: 

42 90
лв

4290
лв

Спестявате: 

За удобство 
и чистота у 

дома!

Стара цена: 

4490
лв

ПРОМО цена: 

26 95
лв

1795
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

23 90
лв

600
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

14900
лв

ПРОМО цена: 

74 50
лв

7450
лв

Спестявате: 

Neoguard Life

2000640код
Магнитен уред-бижу от ново 
поколение - високотехнологичен 
продукт предназначен за: магнито-
терапия; магнитна обработка на 

водата; енергийно-информационно структуриране 
на вода, течности и храни; защита от негативни 
въздействия; енергиен баланс на организма. 

Електронен уред за борба с гризачи

2001120код

Излъчва електро-магнитни 
импулси, които въздействат 
на слуховия апарат и нервната 
система на гризачите. Това нару-
шава жизнените им функции и 
предизвиква паника сред тях. 
Въздейства както на мишки и 
плъхове, така и на хлебарки, 
мравки и др. пълзящи насекоми. 

Предназначен за обработка на: вода, 
водни разтвори, течни хранителни 
продукти (мляко и плодови сокове) с 
цел дезинфекция и удължаване срока 
на съхранение. Алкохолни напитки 
с цел подобряване на вкусо-вите 
качества, удължаване на срока на 
съхранение и намаляване на вредни 
примеси. 2001450код

Универсален ултразвуков активатор
“VOLCANO EXPERT - M”

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. 

2090650код

Ортопедичен турмалинов колан 2 в 1 Турмалинова наколенка - 1 брой

2090240код

болка и схващане в областта на коляното; отоци и 
отпадналост на долните крайници; гонартроза, гонартрит; 
износване на колянната става; шипове в колянната област; 
болки и спазми в мускулите на прасците и бедрата; болки в 
ставите при промяна на времето; невралгии.

Препоръчва се за 
подпомагане при: 

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

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 прикре-
пени 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.

2_ _ _ _30код

Стара цена: 

1350
лв

ПРОМО цена: 

9 45
лв

405
лв

Спестявате: 

2610150код

Топ матрак от мериносова вълна 
и памук - 90 х 200 см

Идеално средство за осигуряване на добър и здравосло-
вен сън, поддържащ процесите на температурно 
равновесие и гарантиращ цялостното благотворно 
действие на качествената мериносова вълна. Премахва 
влагата, неутрализира бактерии и алергени, спомага за 
комфортен сън.

Възглавница от мериносова вълна - 40 х 78 см

2610550код

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

Състав: 
лице: 100% 
мериносова вълна, 
гръб: 100% памук.

ТОП ПРОДУКТИ  



31

ТОП ПРОДУКТИ  -50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

27.03.-23.04.2019

Стара цена: 

1150
лв

ПРОМО цена: 

9 20
лв

230
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1590
лв

ПРОМО цена: 

11 15
лв

475
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1580
лв

ПРОМО цена: 

11 00
лв

480
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2300
лв

ПРОМО цена: 

13 80
лв

920
лв

Спестявате: 

2030920код

Ефективна екологична формула 
за почистване на петна от дрехи, 
тапицерии, мека мебел, килими, 
мокети и др. текстилни тъкани. 
За отстраняване на петна от 
мазнина, кръв, кафе, мастило, 
сосове, плодове, вино и др. 
Спестява пари и време, щади 
околната среда!

Магьосник против петна 
BIONUR 220 г 

2031530код

Екологичен прах за пране със сапунено орехче 
BIONUR  - 1000 г

Естествено природно средство 
за пране на бяло и цветно пране 
- бялото става още по-бяло, а 
на цветните дрехи цветът е по-
наситен. Отстранява посивяване, 
петна, почиства и повишава 
ефективността на почистващото 
средство с помощта на сапунено 
орехче и кислород. Не съдържа 
хлор.

Кърпички Color Trap 2 in 1 против оцветяване 
и за при петна - 20 броя - 2 опак.

Цветоулавящи кърпички - улавят 
частиците от замърсителите и 
оцветителите, преди те отново да 
попаднат върху другите текстилни 
изделия. Така нежеланите оцветя-

20451230код

вания и посивявания ефективно се предотвратяват. 
Подходящи за бяло и цветно пране, при всякакви 
температура и вид тъкани. Може и при ръчно пране! 

24433код

ПРОФЕШЪНЪЛ ФИКС МОП +ПОДАРЪК

ПОДАРЪК
Резервна 

микрофибърна 
бърсалка ФИКС МОП

Тази почистваща система е продукт 
от ново поколение. Лесно може да се 
използва от всеки. Микрофибърната 
глава осигурява екологично почистване, 
без да оставя влажни петна. Въртяща 
се система на дръжката осигурява 
изстискване на почти цялата вода. 
Гъвкавият дизайн позволява лесно 
почистване под дивани и шкафове. 

Стара цена: 

9990
лв

ПРОМО цена: 

49 95
лв

4995
лв

Спестявате: 

На стойност:

8.90 лв.

25102240код
За професионално почистване 
на замърсявания навсякъде 
в дома, офиса, автомобила, 
детската градина, училището, 
университета. Освен, че премах-

Професионална универсална 
кърпа 40 х 40 см - 2 броя

ва замърсявания от всички повърхности в дома, като: 
шкафове, мивки, кранове, плочки, дръжки на врати и др., 
кърпата успешно се справя с пресни петна по мека мебел 
и дрехи, както и за подсушаване и полиране на сервизи.

Професионална кърпа за
 прозорци и автомобили 60 х 40 см 

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

2510920код

Стара цена: 

1500
лв

ПРОМО цена: 

12 00
лв

300
лв

Спестявате: 

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

Бамбукова кърпа за съдове 
2 броя

Стара цена: 

1500
лв

ПРОМО цена: 

10 50
лв

450
лв

Спестявате: 

25203230код
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Стара цена: 

1950
лв

ПРОМО цена: 

15 60
лв

390
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

12 40
лв

310
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1780
лв

ПРОМО цена: 

12 45
лв

535
лв

Спестявате: 

30201230код

2250250код

Барбекю-тиган XXL 
за шницели и риба, 

със стъклен капак

С помощта на този широк тиган могат да се приготвят 
едновременно големи количества пържоли, шишчета, 
шницели, риба, зеленчуци и др. Овалната форма 
съчетава елегантност, ефективност и дълголетие. 
Незалепващото и незагарящо дъно ще Ви позволи да 
приготвите всичко това без никаква мазнина. 

Стара цена: 

24300
лв

ПРОМО цена: 

12150
лв

12150
лв

Спестявате: 

2250150код

Квадратен 
барбекю-тиган 

с два улея (28 х 28 см) 

Оребрената повърхност на тигана позволява да се 
запазят хранителните вещества в храната, а не да се 
пържи в излишъка от претопено олио или масло. Двата 
улея, които са разположени от двете страни на тигана, 
позволяват да се отцеди излишната мазнина, след всяка 
партида от барбекюто. Равномерно разпределение на 
топлината и с ергономичната дръжка.

Стара цена: 

19990
лв

ПРОМО цена: 

99 95
лв

9995
лв

Спестявате: 

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

Кристална хималайска сол 500 г 
2 брояСертификат за качество на 

хранителен продукт - ISO-22000!

Гладко фъстъчено масло - 500 г

Редовната консумация на фъстъчено масло 
осигурява повишен прием на протеини, 
полиненаситени и мононенаситени мазнини, 
което подкрепя дейността на сърдечно-
съдовата система, подпомага баланса на 
„лошия“ и „добрия“ холестерол, подпомага 
контрола на кръвното налягане. 

3091220код3091120код

Кокосово масло Extra virgin - 400 г

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 забо-
лявания и високо кръвно налягане.

Бързо, 
вкусно и 

здравословно!


