ВАЖНО:

Как да правим поръчки през сайта на предложенията от
настоящата промоционална кампания на Еquilibra и Грийн Мастър
Всички продукти от настоящата брошура, съгласно посочените по-долу
условия, се поръчват само през Бърза поръчка(Моят профил/Бърза
поръчка) или Бланка за онлайн поръчка. Не е възможно да се поръчват
продукти от настоящата кампания със съответните отстъпки през «количка/
кошница» в сайта.
При право на подаръци те се добавят в Бърза поръчка или Бланка за онлайн
поръчка със съответните кодове за подаръците.
Поръчани продукти от настоящата брошура не се включват в сумата, даваща
право на покупка с 50% отстъпка от 1-ва страница на основната промо
брошура на Грийн Мастър, валидна за даден период.
Ако имате въпроси, моля свържете се с нас:
sales@green-master.eu
02/8022641, 8022642

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ
здраве и красота
от Италия
ТОП ПРОДУКТИ
+ НЕВЕРОЯТНИ ОТСТЪПКИ
+ ФАНТАСТИЧНИ ПОДАРЪЦИ
за периода 25.04.2019 - 24.05.2019

-20% -30% -40%

-50%

Купете продукти на промоционални цени от настоящата брошура
(без серията Love's Nature) и за всеки 29,90 лв. в една поръчка:
Получавате 1 (един) подарък по избор: Алое вера вода за уста с тройно действие - 250 мл
(код: 9211300) или Реструктуриращ и укрепващ шампоан - 250 мл (код: 9210900).
Имате ПРАВО да закупите 1 продукт с 50% отстъпка от предложените в настоящата брошура
(без серията Love's Nature).

Equilibra & Green Master

Дългогодишно ползотворно
партньорство!

Equilibra - поддържане на баланса
Думата Equilibra означава поддържане на баланса, тъй като мисията на компанията е да допринесе по етичен начин за
поддържането на здравословен начин на живот на всеки. Equilibra е италианска семейна компания, основана от инж.
Франко Бианко през 1987г. Централата и производстводството на фирмата са в гр. Торино, северо-западна Италия.
Equilibra - продуктов асортимент
Eqilibra e абсолютен лидер в разпространението на масовия италиански пазар на хранителни добавки и натурална козметика, както по
отношение на обема, така и по отношение на стойността на продажбите. 30-годишен опит и етично поведение на пазара на хранителни
добавки и натурална козметика, която е с високо съдържание на алое вера и е сертифицирана по IASC (Международния научен съвет за
Алое вера). Продуктите са произведени така, че да имат най-добра поносимост на формулите, с натурални съставки на растителна основа,
без съдържание на SLS, SLES и парабени, а ароматизирането им е без алергени. Всички продукти са дерматологично тествани! В настоящата
промоционална брошура са включени нови продукти на компанията, които са в сферата на имунитета и грижата за красиво тяло. Има нови
серии натурална козметика с масло от шеа и бадемово масло, както и нови артикули в серията с алое вера.

Промоционална кампания

Избери си подарък!

ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ
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от Италия
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Организатор на Кампанията: „Грийн Мастър Груп“ ООД, София, ул „Пиротска“№151, тел 02/8022641, www.green-master.eu
Период на кампанията: 25.04.2019 - 24.05.2019 г.
Условия на кампанията:
Всеки клиент има право да закупи неограничен брой от предложените в настоящата брошура продукти по ценовото предложение,
обявено в горната част на карето, в което е представен съответният продукт с код 1.
За всеки 29,90 лв. в една поръчка на продукти от настоящата брошура (без тези от серията Love‘s Nature), заявени по код 1
и/или други продукти на EQUILIBRA от общия каталог 2019, всеки клиент:
- Избира 1 подарък: Алое вера вода за уста с тройно действие - 250 мл или Реструктуриращ и укрепващ шампоан - 250 мл.
- Има ПРАВО да закупи 1 продукт по избор с 50% отстъпка от предложените в настоящата брошура (без серията Love‘s Nature).
При право на покупка на продукт по предложението с 50% отстъпка, за поръчка се ползва код 2.
Ако за даден продукт/комплект не е посочен код 2, това означава, че той не може да се заявява по ПРАВО с 50% отстъпка.
Продуктите заявени с 50% отстъпка (код 2) НЕ УЧАСТВАТ в сумата, даваща право на подарък и/или ПРАВО на покупка на друг/и
продукт/и с 50% отстъпка (по код 2).
При избор на подарък (за всеки 29,90 лв.), той се заявява и получава заедно с поръчката.
При ПРАВО (за всеки 29,90 лв.) и избор на продукт с 50% отстъпка (по код 2), продуктът се купува едновременно с поръчката.
Промоционалните предложения важат в указания период или до изчерпване на количествата.
Пълните условия на кампанията вижте в сайта: www.green-master.eu
Подарък 1

1
код:

9211300

Подарък 2

Алое вера вода за уста
с тройно действие - 250 мл

Със свеж вкус, комбинира успокояващото действие на
алое вера, присъстващо във формулата в количество
30%, на слеза и на исландския лишей, а намаляването
на бактериалното размножаване е гарантирано от
етеричното масло на чаеното дърво и екстракта от
грейпфрут. Ксилитолът намалява киселинността на
устната кухина и се бори с размножаването на бактериите,
отговорни за образуването на плаката и на кариеса.
Ментолът освежава устната кухина. Азиатската центела
има възстановяващо и оздравяващо действие.
Не съдържа: захарин, флуор, SLS, алергени, парабени и
глутен. Не съдържа алкохол. Клинично тествана.

2
код:

9210900

Tricologica Реструктуриращ и
укрепващ шампоан - 250 мл

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 възстановява
косъма от корена до върха.

Възможни са печатни грешки. Пълна информация за предлаганите продукти вижте в Каталог 2019 или в сайта www.green-master.eu
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код 1:

3025330

НОВО!

Витамини и минерали
за добро здраве!

Витамин C - 30 таблетки за дъвчене
Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

2990лв 2095лв 895лв

100% натурален витамин С. Всяка таблетка съдържа
витамин С от шипки, ацерола и каму-каму.

С натурален аромат на свеж портокал, таблетките на
Equilibra доставят на организма напълно усвоим и 100%
биологично активен витамин С, който активира функциите
на имунната система и се бори с инфекции, предпазва
клетките от оксидативен стрес, подобрява абсорбцията
на желязо и синтеза на колаген, допринася за намаляване
на умората, подпомага дейността на сърдечно-съдовата
система.
Цена:
Намаление:
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:
код 1:

1495лв -50%

3025350

Имунозащита - ехинацея
+ витамин С - 20 таблетки

3029130

Стара цена:

13

90

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

9

75

4

Стара цена:

24

50

15

само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3029150

Желязо с Витамин С - 60 капсули
код 1:

3021330

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

1990лв 1395лв 595лв

Equilibra препоръчва при: анемия, повишени нужди на организма от желязо; при
повишена загуба на желязо с обилни и зачестили
месечни цикли; в случаи на недостатъчен прием
или резорбция на желязо при хронично болни,
вегетарианци и др.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3021350

Цена:

Намаление:

995лв -50%

Витамин В комплекс - 30 капсули
код 1:

3026330

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

2150лв 1500лв 650лв

Equilibra препоръчва при: проблеми в
нервната система и енергийното обезпечаване
на организма, нарушени кръвотворни функции,
проблеми с кожата и косата, физически и
умствени натоварвания, стрес, преумора,
нарушения в липидната обмяна.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3026350

Цена:

10

само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

Намаление:

695лв -50%

75

лв

Намаление:

-50%

лв

ПРОМО цена:

17

15

лв

Спестявате:

735лв

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

За добър имунитет!
Equilibra препоръчва при:
намален имунитет; вирусни инфекции; възпалителни заболявания на дихателните пътища;
защита от оксидантен стрес.
Прием: 1 таблетка дневно.
Цена:

Спрей с прополис - 20 мл

3024430

код 1:

код 1:

3024450

Цена:

12

Намаление:

25

лв

-50%

Прополис плюс - 14 сашета

3025540

Стара цена:

29

НОВО!

90

лв

ПРОМО цена:

17

95

лв

Спестявате:

1195лв

Високоефективна комбинация за подкрепа
на горните дихателни пътища, имунитета и
издръжливостта на организма. Успокоява
лигавиците, подпомага при кашлици и
възпаления. Комбинацията от прополис,
пчелен мед и витамин С ефективно подпомага
имунната защита и възстановителните способности на организма. Екстрактът от бяла върба (източник на салицин)
добавя противовъзпалително действие, подпомага при проблеми със
ставите, умора, отпадналост, тежки натоварвания.

Съдържа:
ехинацея, само при ПРАВО(стр.2)
прополис, пчелен мед,
екстракт от бяла бреза, код 2: 3025550
витамин С, масло от мента и евкалипт.
код 1:

3023930

Цена:

14

95

лв

Намаление:

-50%

Енерджи плюс
разтворими витамини 20 таблетки
Стара цена:

14

90

лв

ПРОМО цена:

10

45

лв

Спестявате:

445лв

Equilibra препоръчва при: активен начин на живот;
стрес; авитаминоза; вирусни заболявания; хронична
умора, отпадналост, вялост; за жизненост и енергичност.
Съдържа: витамин С, витамин Е, ниацин (витамин В3),
пантотенова киселина (вит В5), витамин В6, витамин В2,
витамин В1, фолиева киселина, биотин, витамин В12.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3023950

Цена:

Намаление:

745лв -50%
3
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За да имате
енергия за всичко!
Магнезий + В комплекс 30 таблетки

Калий и Магнезий - 20 сашета
код 1:

3024040

Стара цена:

31

00

лв

ПРОМО цена:

18

60

Спестявате:

12

3024120

код 1:

Стара цена:

14

90

40

лв

лв

мускулни спазми, крампи, депресии;
предменструален синдром; липса
на енергия; контрол на кръвното
налягане и др.
код 2:

3024050

Цена:

15

Намаление:

50

лв

само при ПРАВО(стр.2)

-50%

3024730

Стара цена:

46

00

лв

3024150

код 2:

Чист екстра сок от Алое Вера 1000 мл
код 1:

11

90

лв

Спестявате:

300лв

Equilibra препоръчва при: лесна
уморяемост; схващания, мускулни спазми
(крампи), включително и такива по време на
сън; стрес и психическо напрежение; физически
и психически натоварвания; повишава енергията и мускулната сила; подпомага сърцето;
подобрява работоспособността.

Equilibra препоръчва при:

само при ПРАВО(стр.2)

лв

ПРОМО цена:

Цена:

7

Намаление:

45

лв

-50%

Алое Вера сок с вкус на праскова 1000 мл

ПРОМО цена:

32

20

лв

Спестявате:

13

80

лв

Стара цена:

46

00

лв

ПРОМО цена:

32

20

лв

Спестявате:

13

код 1:

80

3024530

лв

Equilibra препоръчва при:
срив на имунната система; алергии; екземи, дерматити, акне, 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.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

код 1:

3028430

3024750

Цена:

23

Намаление:

00

лв

-50%

код 2:

3024550

Цена:

23

00

Алое вера с джинджифил 1000 мл
Стара цена:

57

90

лв

ПРОМО цена:

40

55

лв

Спестявате:

17

35

само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3028450

Цена:

28

95

лв

Намаление:

-50%

Намаление:

лв

-50%
Жен-шен плюс - 60 капсули

код 1:

3023130

Стара цена:

19

90

лв

100% чист неразреден гел от алое вера,
получен при ръчна декортикация на листа
от алое с екстракт от джинджифил.
Съдържание в 50 мл: гел от алое вера(Aloe
barbadensisi Mill)– 49,89 ml, сух екстракт от
джинджифил – 100 mg (джинджерол – 1 mg).

4

само при ПРАВО(стр.2)

лв

ПРОМО цена:

13

95

лв

Спестявате:

595лв

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.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3023150

Цена:

9

95

лв

Намаление:

-50%

Избери си подарък!
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Мелатонин - 75 таблетки
код 1:

3023730

Стара цена:

21

ПРОМО цена:

00

лв

14

70

Спестявате:

лв

Equilibra препоръчва при:
проблеми със заспиването;
нарушения на съня;
недоспиване;
психическо натоварване;
стрес.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

код 1:

3023750

Цена:

630лв

Намаление:

1050лв -50%

МЕЛАТОНИН и ГРИФОНИЯ
60 таблетки

3025230

Стара цена:

25

50

лв

За
спокойствие
и баланс!

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

17

85

7

РЕЛАКС Ден и Нощ - 50 таблетки
код 1:

3023830

Стара цена:

22

50

65

код 2:

3025250

Цена:

12

Намаление:

75

лв

само при ПРАВО(стр.2)

-50%

код 2:

3025730

Стара цена:

33

00

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

23

10

9

90

код 1:

3021430

код 2:

3025750

Цена:

16

лв

код 1:

3021630

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

2990лв 2095лв 895лв

Equilibra препоръчва при:
повишени нива на холестерола и триглицеридите;
нарушена мастна обмяна; атеросклероза;
нарушения в сърдечно-съдовата система и
кръвообращението; хипертония.
Всяка таблетка съдържа екстракт от червен
ферментирал ориз (източник на монаколин К).
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3021650

Цена:

14

95

лв

Намаление:

-50%

Стара цена:

22

лв

само при ПРАВО(стр.2)

-50%

Холест ОК - 30 капсули

675лв

Цена:

11

Намаление:

25

лв

-50%

ПРОМО цена:

16

00

лв

Спестявате:

690лв

Equilibra препоръчва при:
превенция на сърдечносъдови заболявания;
хипертония; повишен холестерол; атеросклероза;
сърдечни неврози, аритмия; риск от тромбоза,
инфаркт, инсулт; вирусни заболявания.

Намаление:

50

3023850

90

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.
само при ПРАВО(стр.2)

лв

Спестявате:

Чесън и глог
32 желатинови капсули

Черна боровинка - 60 капсули
код 1:

15

75

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

Equilibra препоръчва при:
проблеми със заспиването; нарушения на
съня; недоспиване; при смяна на часови
пояс; депресии; нервност, психическо
натоварване, стрес.
само при ПРАВО(стр.2)

лв

ПРОМО цена:

код 2:
код 1:

3029740

3021450

Цена:

Намаление:

1145лв -50%

Пробио Холест - 30 таблетки
Стара цена:

32

90

лв

ПРОМО цена:

19

75

лв

Спестявате:

1315лв

Съдържа: растителни стероли от бор,
пробиотик, витамин В1 в многослойни
таблетки по специална технология.
Equilibra препоръчва: за контрол и
при повишени нива на холестерола;
за предотвратяване натрупването на
плаки; за добра еластичност и здравина
на съдовете; за добра чревна флора.

Прием: 2 таблетки дневно.
За баланс на холесте- само при ПРАВО(стр.2)
рола и чревната
код 2: 3029750
микрофлора.

Цена:

16

45

лв

Намаление:

-50%
5
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За здрава
храносмилателна
система!
Ежедневна регулация - 50 таблетки

13 билки с фибри - 100 таблетки
код 1:

3022840

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

3950лв 2370лв 1580лв

код 1:

код 2:

3022850

Цена:

19

75

лв

3028230

Стара цена:

ПРОМО цена:

Намаление:

само при ПРАВО(стр.2)

-50%
Спестявате:

2050лв 1435лв 615лв

код 2:

код 2:

3028250

Цена:

код 1:

3029430

10

лв

код 1:

Стара цена:

3026530

23

00

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

16

10

6

90

Equilibra препоръчва при: проблеми
в дейността на черния дроб и жлъчката;
детоксикация на организма; нарушен
липиден баланс; повишен холестерол;
проблеми в храносмилателната система.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:
6

3026550

Цена:

11

50

лв

Намаление:

-50%

3022650
Стара цена:

28

90

лв

само при ПРАВО(стр.2)

-50%

Бял трън + Артишок - 30 таблетки

лв

Спестявате:

445лв

Цена:

7

Намаление:

45

лв

-50%

ПРОМО цена:

20

25

лв

Спестявате:

865лв

Equilibra препоръчва при:
детоксикация на организма; нарушена
храносмилателна функция; нарушен чревен
транзит; повишено образуване на газове;
задържане на течности; подобрява функциите на
черния дроб и качеството на кожата.
Дневен прием: 25 мл разтворени в 500 мл вода.

Намаление:

25

10

45

Детокс 4 действия - 500 мл

Equilibra препоръчва:
за общо подобряване дейността на храносмилателната система. Снема възпаления,
подпомага при стомашно-чревни разстройства,
проблеми с черния дроб и жлъчката, нарушена
стомашна функция, артрити, остеоартрити и
други възпалителни заболявания.
само при ПРАВО(стр.2)

лв

ПРОМО цена:

лениви черва; запек; затруднено храносмилане; затруднен хранителен транзит;
преяждане.
Съдържа сена, американски и елшовиден
зърнастец, ревен, алое, слива, канела,
карамфил, върбинка

Куркума - 20 таблетки
код 1:

14

90

Equilibra препоръчва при:

Equilibra препоръчва при:
нередовен стомах; запек; нарушена функция
на червата и храносмилателната система;
затруднена перисталтика; повишени нива
на холестерола и триглециридите; особено
подходящ за обща детоксикация и пречистване
на храносмилателната система.
само при ПРАВО(стр.2)

Стара цена:

3022630

код 2:

код 1:

3079330

3029450
Стара цена:

23

90

лв

Цена:

14

45

лв

Намаление:

-50%

Фаст Дрена - 500 мл

ПРОМО цена:

16

75

лв

Спестявате:

715лв

Комбиниран продукт, насочен към ефективна
детоксикация на организма и подпомагане функцията
на черния дроб и отделителната система. Спомага
за извеждане на токсините и излишните течности от
тялото. Подобрява работата на бъбреците и подпомага
черния дроб и жлъчката.
Съдържа: течен екстракт от: аспержи, репей, болдо,
артишок, куркума, глухарче; екстракт от бял трън и от касис.
Дневен прием: 50 мл разтворени в 1-1,5 л вода.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3079350

Цена:

Намаление:

1195лв -50%

Избери си подарък!
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За пълноценно
функциониране на
всички системи!
Топ простата - 40 капсули
код 1:

3021230

Стара цена:

35

ПРОМО цена:

90

лв

25

15

лв

Спестявате:

10

75

лв

Соеви изофлавони - 40 капсули
код 1:

Equilibra препоръчва при:
доброкачествена хиперплазия на простатата;
простатит, аденома; често, затруднено и непълно
уриниране; възпалителни процеси в уринарния
тракт; нарушени сексуални функции.
Съдържа: масло от тиквени семки, сао-палмето,
червена боровинка, витамин Е, цинк
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3021250

Цена:

17

95

лв

3024930

Стара цена:

ПРОМО цена:

само при ПРАВО(стр.2)

-50%

2690лв 1885лв 805лв

код 2:

код 1:

3023640

Equilibra препоръчва при:
проблеми с пикочните пътища и функцията на бъбреците; цистит, парене и болка
при уриниране; възпалителни процеси
причинени от различни микроорганизми.
Съдържа: червена боровинка и D-маноза.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

3024950

Цена:

13

45

лв

код 1:

30270002

Стара цена:

ПРОМО цена:

2300лв 1150лв 1150лв

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

3025850

лв

Спестявате:

1515лв

Цена:

18

95

лв

Намаление:

-50%

ВСAА - Аминокиселини
с разклонени вериги - 100 таблетки
Стара цена:

60

00

лв

само при ПРАВО(стр.2)

-50%
Спестявате:

22

75

ПРОМО цена:

36

00

лв

Спестявате:

2400лв

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.

Намаление:

Прочистващ чай - 15 филтър
пакетчета - 2 броя

лв

ПРОМО цена:

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

Намаление:

Спестявате:

37

90

Equilibra препоръчва при:

Уринеле -12 сашета
код 1:

Стара цена:

3025840

код 2:
код 1:

3023650

3029030

Цена:

30

00

лв

Намаление:

-50%

Агаве Био сироп - 350 мл
Стара цена:

22

90

лв

ПРОМО цена:

16

00

лв

Спестявате:

690лв

100% природен подсладител!
Само 12 ккал в 1 доза (1ч.л.)!
Идеален подсладител за топли и горещи
напитки.
Подходящ за торти и сладкиши.
Безвреден и с приятен вкус.
100% усвояване от организма.
С нисък гликемичен индекс. Без ГМО.
Получен от сърцевината само при ПРАВО(стр.2)
на органично
код 2: 3029050
мексиканско агаве.

Цена:

Намаление:

1145лв -50%
7
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Луз Уейт Край на мазнините!
40 таблетки

3025440

код 1:

НОВО!

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

40
31
лв 18 лв
12
лв
Модерна комбинация за контрол и баланс
00

60

на телесното тегло. Стимулира метаболизма,
тонизира при физическа и психическа умора.
Equilibra препоръчва за регулиране на теглото,
поддържане на стройна и елегантна фигура,
изгаряне на натрупаните мазнини, препятства
отлагането на нови, подпомага за здравословен
Всяка таблетка съдържа: живот и тонизиран организъм.

моринга, сух екстракт от кола само при ПРАВО(стр.2)
(източник на кофеин), сух екстракт
код 2: 3025450
от касия, L-карнитин

Цена:

15

50

лв

Намаление:

-50%
Зелено кафе дрена - 500 мл

Луз уейт - 60 капсули

код 1:

3027830

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

45
90
45
24
лв 17 лв
7
лв
За бързо и трайно отслабване с доказана

код 1:

Equilibra препоръчва при:
хора контролиращи теглото си; изгаряне на
телесните мазнини; за намаляване на апетита;
детоксикация на организма.
Съдържа: Глюкоманан - екстракт от корени на
Amorphophallus konjac (глюкоманан), екстракт от
кафяви водорасли.
код 2:

код 1:

3027850

Цена:

12

Намаление:

45

лв

3079130

24

00

лв

ПРОМО цена:

само при ПРАВО(стр.2)

-50%

16

Спестявате:

80

лв

7

20

код 2:

код 1:

код 2:

код 1:

3079150

Цена:

12

лв

Стара цена:

ПРОМО цена:

Equilibra препоръчва за:
поддържане на идеална фигура; изгаряне
на мазнини; регулиране на теглото; целулит;
дефицит на йод.
Съдържа: КЕЛП (кафяви водорасли), спирулина,
бяла бреза, азиатска центела.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:
8

3021850

Цена:

11

45

лв

27

90

Намаление:

-50%

лв

само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

код 1:

1445лв -50%
ПРОМО цена:

19

55

лв

Спестявате:

835лв

3022050

Цена:

13

95

лв

Намаление:

-50%

Антицелулитен крио-гел
с алое вера - 200 мл

9202040

Стара цена:

Спестявате:

2290лв 1600лв 690лв

Намаление:

Equilibra препоръчва за:
контрол на теглото и апетита; намаляване
натрупването на мазнини; ефективно подпомага
за изхвърлянето на токсини и шлаки от
организма; при повишени кръвно, холестерол и
кръвна захар; чернодробни проблеми.

-50%

Водорасли за отслабване
75 таблетки

3021830

Стара цена:

лв

Намаление:

00

3079250

Цена:

Хитозан 1000 - 40 капсули

3022030

Екстрактът от ананас допринася за извеждане на
излишните течности от тялото и подпомага при
„синдром на тежки крака“. Повишава микроциркулацията в проблемните зони и спомага за
намаляване на целулита. Екстрактът от гарциния
камбоджа подобрява метаболизма на липидите, контролира чувството за глад и поддържа
нормално телесно тегло.
само при ПРАВО(стр.2)

Спестявате:

25
90
65
28
лв 20 лв
8
лв
Подпомага за: намаляване на апетита и поддържане

Дрен ананас - 14 сашета
Стара цена:

ПРОМО цена:

на нормално телесно тегло. Балансиран продукт в
течна формула с екстракти с насочено действие към
засилване на метаболитните процеси в тялото, изгаряне
на мазнините и извеждане на излишните течности и
токсините от обмяната. Съдържа: сух екстракт от: зелено
кафе, бреза, глухарче, сърцевина на ананас и зелен чай.
50 мл се разтварят в 1-1,5 л вода и се приемат през целия
ден.

ефективност!

само при ПРАВО(стр.2)

Стара цена:

3079230

35

90

лв

ПРОМО цена:

21

55

лв

Спестявате:

1435лв

С нов леден ефект! Подобрява видимо портокаловата кожа! С 20% студено обработено алое
вера, кофеин, карнитин, какао, азиатска центела
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.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

9202050

Цена:

Намаление:

1795лв -50%

Избери си подарък!
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Колаген бюти - 10 сашета

код 1:

За перфектни
форми и ...
...прекрасна
кожа!

3028640

код 1:

3022430

22

90

ПРОМО цена:

16

00

Спестявате:

6

90

лв
лв
лв
Всяка капсула съдържа: масло от морков - 826 mg;
витамин А - 400 µg; мед – 0,5 mg. 2 х 1 капс. дневно.

код 2:

3022450

Цена:

код 1:

Стара цена:

9205330

3450лв 2415лв 1035лв

код 2:

код 1:

9205350

Цена:

код 1:

9207630

17

лв

Стара цена:

ПРОМО цена:

-50%
Спестявате:

1790лв 1255лв 535лв

Подхранващо, овлажняващо и защитно масло за
лице и тяло - 100% масло от шеа.
Хидратира в дълбочина, без да омазнява. Премахва
бръчки, фини линии и белези; стимулира повърхностната
микроциркулация; стимулира производството на колаген,
което прави кожата по-еластична. Не съдържа минерални
масла, парабени, оцвети-тели. Деликатно ароматизирано,
без алергени.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

9208850

Цена:

8

95

лв

Намаление:

-50%

15

Намаление:

95

лв

26

ПРОМО цена:

90

лв

3022350

-50%

18

85

лв

Спестявате:

805лв

Цена:

13

Намаление:

45

лв

-50%

Алое вера Дермо-гел мини - 75 мл
Стара цена:

16

90

лв

само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

ПРОМО цена:

11

85

лв

Спестявате:

505лв

9207650

Цена:

Намаление:

845лв -50%

Чисто арганово масло - 30 мл

Чисто масло от шеа - 120 мл

9208830

Цена:

Световен хит! Първа помощ при множество кожни
проблеми! Мултиактивен гел с 98% алое вера. Получен
чрез студено пресоване на листата му. Съдържа 98%
сок от алое. Не съдържа: парафинни масла, парабени,
ароматизатори. Не съдържа алкохол. Ценен съюзник
на кожата на цялото семейство с възстановително и
успокояващо действие. Дава бързо облекчение във
всички случаи на дисбаланс и дискомфорт.

Намаление:

25

Стара цена:

код 2:

С 99% натурални съставки!
СУПЕР ХИТ! Край на стриите, белезите, петната
и сухата кожа! Съставки: масла от семена на
ливадина, арган, сладък бадем, гроздови
семки; витамин Е. Не съдържа парабени,
парафинни масла, минерални масла. Деликатно
ароматизирано, без алергени.
само при ПРАВО(стр.2)

3028650

код 2:

само при ПРАВО(стр.2)

1145лв -50%
Спестявате:

само при ПРАВО(стр.2)

3022330

Намаление:

ПРОМО цена:

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

Equilibra 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; за гладка и еластична кожа; за
блестяща и мека коса.

Мултиактивно дермо масло - 100 мл
код 1:

Спестявате:

Бирена мая -150 г - 375 таблетки

Equilibra препоръчва за: поддържане на
добро физиологично състояние на кожата,
особено преди и след почерняване; подпомага
зарастването на рани от изгаряне или механично
увреждане на кожата, слънчево изгаряне,
подпомага зрението, мощен антиоксидант.
само при ПРАВО(стр.2)

ПРОМО цена:

3190лв 1915лв 1275лв

Съдържа Verisol B
(патентован хидрозилиран колаген), ниацин,
цинк, мед, биотин.

Масло от морков - 32 капсули
Стара цена:

Стара цена:

код 1:

Стара цена:

9206230

36

90

лв

ПРОМО цена:

25

85

лв

Спестявате:

1105лв

Съдържа арганово масло, витамин Е. Не съдържа PEG,
силикони, парабени, минерални масла, оцветители,
източници на формалдехид. Деликатно ароматизирано, без алергени.

Богато на полиненаситени мастни киселини.
Предотвратява дехидратацията и загубата на
еластичност, забавя появата на бръчки, има силно
противовъзпалително действие.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

9206250

Цена:

18

45

лв

Намаление:

-50%
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код 1:

Крем против бръчки
с арганово масло - 50 мл

9206130

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

3490лв 2445лв 1045лв

За ежедневна употреба за зряла кожа специално създаден за борба с бръчките
и признаците на стареенето. Хидратира
и изглажда кожата. Активни съставки:
хиалуронова киселина, масла от арган, шеа,
роза, гроздови семки, екстракт от гардения,
фитокомплекс от соя, витамин Е.

Не съдържа: PEG, силикони,
парабени, минерални масла,
оцветители, източници на
формалдехид. Деликатно
ароматизиран, без алергени. само при ПРАВО(стр.2)
Дерматологично и клинично код 2:
9206150
тестван.

код 1:

Цена:

17

45

лв

Намаление:

-50%

Крем за кожата около очите
с арганово масло - 15 мл

9206530

Стара цена:

ПРОМО цена:

код 1:

Спестявате:

92068220

код 2:

9206550

Цена:

10

75

лв

ПРОМО цена:

лв

лв

9

7

20

Спестявате:

180лв

С 98% натурални съставки, масла от арган, шеа,
бадем, екстракти от гарде-ния и бял божур,
коензим Q10, вит.А и вит.Е. Омекотява, стяга,
подхранва в дълбочина кожата и се бори с бръчките.
Не съдържа PEG, силикони, пара-бени, минерални
масла, оцветители, източници на формалдехид.
Деликатно ароматизирана, без алергени.

С 98% натурални съставки, хиалуронова киселина с 2 молекулни тегла, масла от арган, бадем,
гроздови семки, екстракт от гардения, вит.Е.
Специално създаден за поддържане на нежната
кожа около очите. Изглажда, стяга, омекотява и
Не съдържа PEG, силикони, подхранва.
само при ПРАВО(стр.2)

Стара цена:

00

2150лв 1500лв 650лв

парабени, минерални масла,
оцветители, източници на
формалдехид. Деликатно
ароматизиран, без алергени.

Анти-ейдж маска за лице
с арганово масло - 2 x 7,5 мл - 2 броя

Намаление:

само при ПРАВО(стр.2)

-50%

код 2: 92068002

Цена:

4

Намаление:

50

лв

-50%

Комплект против бръчки с арганово масло
3 продукта: крем, крем за кожата около очите, маска

-50% за
комплекта

код 1:

9206103

Стара цена:

60

90

лв

ПРОМО цена:

30

45

лв

Спестявате:

3045лв

Една от най-популярните серии на Equilibra
- подхранващ комплект с арганово масло. С
98% натурални съставки и високо съдържание
на арганово масло. Перфектното почистване и
поддържане на кожата със силата на аргана и
хиалуроновата киселина.

код 1:

Натурален сапун
с арганово масло - 100 г

9205930

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

лв

7

90

5

55

2

35

Съдържа арганово масло. 100%
растителен произход. Не съдържа
SLES, SLS, оцветители. Деликатно
ароматизиран, без алергени. Помага
за поддържане на чиста и добре
подхранена кожа на ръцете.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:
10

9205950

Цена:

3

95

лв

Намаление:

-50%

код 1:

Крем за ръце с арган - 75 мл

9211140

Стара цена:

11

00

лв

ПРОМО цена:

6

60

лв

Спестявате:

440лв

Крем с мека текстура, който се абсорбира бързо, без да
омазнява. При ежедневна употреба противодейства на
напукването на кожата и загубата на еластичност. Със
защитен и анти-ейдж ефект. С 98% натурални съставки,
с арганово масло, масло от шеа, фитокомплекс от соя,
витамин Е и растителен глицерин.

Не съдържа PEG, силикони, парабени, петролни продукти,
минерални и парафинни масла, оцветители, SLES, SLS, и др.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

9211150

Цена:

Намаление:

550лв -50%

Избери си подарък!

25.04.-24.05.2019
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Анти-ейдж крем за лице
с алое вера - 50 мл

9201330

код 1:

Стара цена:

39

50

лв

ПРОМО цена:

27

65

лв

Спестявате:

1185лв

С 50% студено обработено алое вера,
серицин, Витамини А, С, Е, UVA-UVB филтри!
С мощен противобръчков и противостареещ
ефект! С подхранващо и успокояващо
действие. Кремът е с мека и копринена
текстура, абсорбира се идеално, без да
оставя омазняване.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

код 1:

9201350

Цена:

Намаление:

1975лв -50%

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

9201630

Стара цена:

35

90

лв

ПРОМО цена:

25

15

лв

Спестявате:

10

75

лв

Кадифен серум, немазен, лесно абсорбируем, който
изравнява и прави блестяща и озарена кожата
на лицето. Активни съставки: алое вера, 3 типа
хиалуронова киселина, масло от гроздови семки,
оризово масло. Не съдържа парабени, парафинни
масла и силикони. Деликатно ароматизиран, без
алергени. Дерматологично тестван.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

код 1:

9200530

9201650

Цена:

9201316

-50% за
комплекта

Намаление:

1795лв -50%

Интимен гел с алое вера - 200 мл
Стара цена:

код 1:

ПРОМО цена:

Спестявате:

1650лв 1155лв 495лв

код 1:

код 2:

код 1:

92101220

9200550

Цена:

Стара цена:

900лв

720лв

Спестявате:

180лв

код 2: 92101002

Цена:

Намаление:

450лв -50%

ПРОМО цена:

37

70

лв

Спестявате:

3770лв

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

Хидратиращ душ гел
с алое вера - 250 мл

16

лв

ПРОМО цена:

11

55

лв

Спестявате:

495лв

Специална формула за гладка и хиратирана кожа с
20% алое вера и соли от Мъртво море! Деликатен
душ гел с кремообразна формула, идеален за
употреба от цялото семейство. Не съдържа:
парабени, SLES и SLS. Деликатно парфюмиран,
без алергени.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

9200450

Цена:

Намаление:

825лв -50%

Алое вера натурален сапун - 100 г
код 1:

9200720

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

5

90

4

70

Спестявате:

120лв

100% растителен с 10% алое вера за
здрава и сияйна кожа! Деликатен сапун
за ежедневно почистване на кожата.
Образува мека пяна, която почиства и
хидратира кожата на лицето, на ръцете
и на тялото. Деликатно парфюмиран, без
алер-гени, SLS и SLES.

Освежаваща маска - почиства и подхранва
кожата 1-2 пъти седмично. Съдържа: алое вера
(40%), зелена глина, масло от ядки на андироба,
хиалуронова киселина, бадемово масло, сок от
краставица, витамин Е. Не съдържа минерални
и парафинни масла, силикони, парабени, PEG,
оцветители, източници на формалдехид.
само при ПРАВО(стр.2)

лв

50

825лв -50%
ПРОМО цена:

75

40

Стара цена:

Намаление:

Почистваща маска за лице
с алое вера - 2 x 7,5 мл - 2 броя

Стара цена:

9200430

Специална формула за хигиена и свежест с 20% алое
вера, млечна киселина и екстракт от невен! Деликатен
интимен гел с успокояващо и защитно действие.
Млечната киселина изпълнява важна функция в
поддържането на физиологичния рН на кожата (рН
4,5). Не съдържа парабени, SLES и SLS. Деликатно
парфюмиран, без алергени. Дерматологично тестван!
само при ПРАВО(стр.2)

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

само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

9200750

Цена:

2

95

лв

Намаление:

-50%
11
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Tricologica Подсилващ шампоан
против косопад - 250 мл

9202830

код 1:

Стара цена:

17

ПРОМО цена:

12

25

50

само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

Tricologica Подсилващ лосион
против косопад - 75 мл

9202930

Стара цена:

29

90

ПРОМО цена:

20

95

лв

лв

Спестявате:

код 1:

Цена:

само при ПРАВО(стр.2)

Супер
оферта!

-50% за
комплекта

895лв

14

лв

47

40

код 1:

Алое вера гел-паста за зъби
с тройно действие 75 мл
код 1:

ПРОМО цена:

Подаръкът е на
стойност 10.50 лв.

Алое вера гел-паста за зъби
с активен въглен - 75 мл
код 1:

9211430

Стара цена:

12

90

лв

ПРОМО цена:

9

00

лв

Спестявате:

390лв

96% натурални съставки!
Нова и модерна формула!
Фантастичен ефект благодарение на уникалния състав.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:
12

9211450

Цена:

6

45

лв

лв

код 1:

ПРОМО цена:

С еквивалент на 30% сок алое вера! С
деликатен вкус на мента! 97% натурални
съставки за здрави зъби, защитени
венци и свеж дъх! Не съдържа: захарин,
флуор, SLS, алергени, парабени и глутен.
С контролирана абразивност, не уврежда
зъбния емайл. Клинично тествана.

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус на мента! 96%
натурални съставки за здрави зъби и защитени венци! Не съдържа:
захарин, флуор, SLS, алергени, парабени и глутен. С контролирана
абразивност, не уврежда зъбния емайл. Клинично тествана.

Намаление:

875лв -50%
ПРОМО цена:

23

70

лв

Спестявате:

2370лв

Алое вера гел-паста за зъби
с избелващо действие 75 мл

1050лв 735лв

Спестявате:

2100лв 1470лв 630лв

НОВО!

9202430

Стара цена:

9202323

Стара цена:

Цена:

Tricologica - Подсилваща и реструктурираща
серия за коса с комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое
вера, арганово масло и кератин). Подхранва,
хидратира и реструктурира ствола на косъма.
Проучен и създаден да допринесе за мекотата
и лесното разресване на сухата коса, след всяко
измиване.

-50%

Алое вера гел-паста за
чувствителни зъби 75 мл
2 броя с -30%
+ 1 БРОЙ ПОДАРЪК

9202850

Стара цена:

Намаление:

95

9202950

1 брой
ПОДАРЪК

525лв

КОМПЛЕКТ Tricologica шампоан
и лосион против косопад

9202829

Подхранва, хидратира и реструктурира ствола
на косъма. Проучен и създаден за поддържане
на тънката коса, която пада или се чупи,
възстановява косъма. Ревитализира кожата и
косата, подобрявайки функцията на луковицата.
Не съдържа: парабени, изкуствени оцветители,
SLES и SLS.
код 2:

лв

Подхранва, хидратира и реструктурира ствола
на косъма. Проучен и създаден за поддържане
на тънката коса, която пада или се чупи,
възстановява косъма. Ревитализира кожата и
косата, подобрявайки функцията на луковицата.
БЕЗ: парабени, изкуств. оцветители, SLES и SLS.

Ежедневна
грижа!
код 1:

лв

Спестявате:

Намаление:

-50%

9202530

Спестявате:

315лв

С еквивалент на 30% сок алое вера!
С деликатен вкус на мента! 96%
натурални съставки за здрави и бели
зъби! Не съдържа: захарин, флуор,
SLS, алергени, парабени и глутен. С
контролирана абразивност, не уврежда
зъбния емайл. Клинично тествана.

Деликатен гел със свеж и приятен вкус, който съчетава:
Активен въглен - ефективно и нежно почиства; Алое вера
(30% Алое вера) - успокоява, регенерира, защитава; Чаено
дърво - действа антисептично; Ментол - добавя естествена
свежест; Стевия - за приятна и безвредна сладост.
Редовното използване премахва плаката, предпазва
зъбите от зъбен камък и увреждане, осигурява естествено
избелващо действие, заздравява венците. Гел-паста с
контролирана абразивност без да уврежда зъбния емайл.
Без Флуорид. Без SLS и алергени. Без парабени.

Избери си подарък!
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Алое вера Део Стик
50 мл
код 1:

Стара цена:

9205230

14

90

лв

ПРОМО цена:

10

45

лв

Спестявате:

445лв

Не оставя петна по дрехите!
С нова „интелигентна“ естествена молекула,
която прекъсва веригата на потта и предотвратява образуването на неприятна миризма.
Успокояващите свойства на алоето правят
продукта нежен освежител за мъже и жени.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

код 1:

9205250

Цена:

7

Намаление:

45

лв

-50%

Кърпички с арганово масло
за почистване на грим - 25 броя

9206330

Стара цена:

ПРОМО цена:

1250лв 875лв

Спестявате:

375лв

Активни съставки: масла от арган,
бадем, ориз, шеа, мицеларно масло.
Почистват идеално грима от очите,
лицето и устните, като подхранват кожата
и я оставя мека и свежа. Деликатно
ароматизирани, без алергени.

Не съдържат PEG, силикони,
парабени, минерални
само при ПРАВО(стр.2)
масла, оцветители,
източници на формалдехид. код 2: 9206350

код 1:

Грижа
за лицето!

Цена:

6

Намаление:

25

лв

-50%

код 1:

9209920

9206630

Стара цена:

15

лв

ПРОМО цена:

10

85

лв

Спестявате:

4

65

код 2:

9206650

Цена:

7

лв

9204330

Стара цена:

код 1:

9200830

15

90

лв

Спестявате:

лв

лв

11

15

4

само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

9204350

Цена:

Стара цена:

15

50

Намаление:

795лв -50%

лв

само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

120лв

Цена:

3

Намаление:

00

лв

-50%

ПРОМО цена:

10

85

лв

Спестявате:

465лв

код 1:

9200850

Цена:

7

Намаление:

75

лв

-50%

Капсули с хиалуронова киселина
за лице - 28 бр.

9204940

Стара цена:

49

90

75

Ретинолът стимулира обновяването на клетките, което помага за ексфолиране на найповърхностния слой. Също така подпомага
синтеза на колаген, подобрява цвета и степента на
еластичност на кожата, като намалява бръчките и
признаците на стареене в зоната около очите.

Спестявате:

С 20% алое вера, бадемово масло, глицерин и
бизаболол за отлични резултати! Премахва всяка
следа от грим и замърсяване, без необходимост
от изплакване, като оставя кожата мека и
хидратирана. БЕЗ парафинни масла, парабени и
алергени.

-50%

ПРОМО цена:

лв

4

80

Хидратиращо почистващо
мляко с алое вера 200 мл

лв

Капсули с ретинол за очи
7 капсули

лв

6

Не съдържат парафинни
масла, парабени, SLS, SLES,
PEG и алкохол. Деликатно само при ПРАВО(стр.2)
парфюмирани, без алергени.
Офтамологично тествани. код 2: 9209950

Намаление:

75

ПРОМО цена:

Премахват деликатно всяка следа от грим и
замърсяване, без да е необходимо изплакване.
За гладка и мека кожа. Напоени са с лосион,
обогатен с бадемово масло, което подхранва;
бизаболол, който успокоява и глицерин, който
омекотява. Наличието на алое вера и липсата
на алкохол ги правят деликатни и освежаващи.

С 98% натурални съставки, арганово масло,
хиалуронова киселина, екстракт от гардения. Не
съдържа PEG, силикони, парабени, минерални масла,
оцветители, източници на формалдехид. Деликатно
ароматизиранa, без алергени. Почиства идеално
грима от очите, лицето и устните, като подхранва
кожата и я оставя мека и тонизирана.
само при ПРАВО(стр.2)

Стара цена:

00

Мицеларна вода
с арганово масло - 75 мл
50

код 1:

Кърпички за почистване на грим
с алое вера - 10 броя

лв

ПРОМО цена:

29

95

лв

Спестявате:

1995лв

Осигурява незабавен изглаждащ ефект, помага
бръчките да станат по-малко видими, като киселината
с високото молекулно тегло има изглаждащо
действие на повърхността, а тази с ниското - действа
в дълбочина, допълвайки функцията на колагена. Не
съдържа вода, парфюм и консерванти.
само при ПРАВО(стр.2)

код 2:

9204950

Цена:

Намаление:

2495лв -50%
13

