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24.04.-21.05.2019

-40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

3041030код

мускулни крампи (спазми); бо-
лезненост на ставите, чупливост 
на ноктите; остеопороза; екземи; 
сърцебиене, сърдечно-съдови 
заболявания; безсъние, нервност 
и избухливост; нарушено хра-
носмилане и киселини.

Калций + Магнезий - 400 таблетки

Стара цена: 

4550
лв

ПРОМО цена: 

31 85
лв

1365
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6290
лв

ПРОМО цена: 

37 75
лв

2515
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

10390
лв

ПРОМО цена: 

62 35
лв

4155
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2250
лв

ПРОМО цена: 

15 75
лв

675
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1650
лв

ПРОМО цена: 

13 20
лв

330
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7750
лв

ПРОМО цена: 

46 50
лв

3100
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2100
лв

ПРОМО цена: 

12 60
лв

840
лв

Спестявате: 

3092420код

срив на имунната система; често 
боледуване, настинки, грип, респи-
раторни заболявания; алергии; 
проблеми с венците, кожата и 
костите; като общоукрепващо 
организма средство; за подкрепа 
на костите и ставите; подпомага, 
сърдечно-съдовата и нервната 
системи.

Витамин С капки - 30 мл
OstroVit препоръчва при: 

30746240код

Витамин С + облепиха 
30 капсули - 2 броя

Vitar препоръчва при: 
Отслабен имунитет, простуда, 
чести боледувания, вирусни и 
бактериални инфекции, грип, 
респираторни заболявания, 
умора, отпадналост. Подкрепя 
състоянието на кожата и функ-
циите на сърдечно-съдовата, 
нервната и храносмилателната 
системи. Всяка капсула съдържа  
Витамин С - 600 mg; екстракт от облепиха - 50 mg. 3047240код

Ацерола капсули - 300 капсули

срив на имунната система; нас-
тинки и грип; тежки физически и 
психически натоварвания; бедно 
на витамини хранене; забавяне 
стареенето на организма; алергии; 
при вирусни и бактериални 
инфекции; проблеми със зъби, 
кожа и кости.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3052340код

анемия, повишени нужди на 
организма от желязо (период на 
растеж и развитие, бременни жени 
и кърмачки, жени в репродуктивна 
възраст); чувство на отпадналост, 
умора; липса на енергия; при 
повишена загуба на желязо с 
обилни и зачестили месечни цикли; 
в случаи на недостатъчен прием или 

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Желязо + Витамин С - 180 капсули

резорбция на желязо при хронично болни, при хора 
на нискокалорични диети, при вегетарианци и др.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3041230код

Омега - 3 рибено масло - 120 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3049340код

Крил ойл - 90 капсули

мощен антиоксидант с действие 
върху сърдечно-съдовата система, 
предпазва образуването на съсиреци, 
поддържа еластичността на съдовете 
и подкрепя сърцето. Регулира 
обмяната на липидите и намалява 
лошия холестерол. Подкрепя функ-
циите на ставите и мускулите. Подоб-
рява паметта, облекчава симптомите 
на предменструален синдром. 

50 пъти по-активно от рибеното масло! 
Sanct Bernhard препоръчва при: 

50% 
повече капсули 
на същата цена

3071720код

понижен имунитет;
обща умора и отпадналост;
загуба на енергия;
витаминен дефицит;
възстановяване след заболяване;
при физически и умствени 
натоварвания.

Мулти Форте - 20 разтворими таблетки

Стара цена: 

1250
лв

ПРОМО цена: 

10 00
лв

250
лв

Спестявате: 

Vitar препоръчва при: 
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За да сте 
здрави и 

усмихнати по 
празниците!

24.04.-21.05.2019

Стара цена: 

2380
лв

ПРОМО цена: 

11 90
лв

1190
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1190
лв

ПРОМО цена: 

8 35
лв

355
лв

Спестявате: 

високоефективни антиоксиданти  
и коензим Q10, тъй като тя 
гарантира: подобряване на физи-
ческото и психическо състояние 
на организма; предпазва от 
оксидативен стрес като елиминира 
свободните радикали; активира 
имунитета; забавя процесите на 
стареене; витализира организма; 
намалява умората и изтощението.30743002код

Мултивита плюс - 30 таблетки - 2 броя
Vitar препоръчва уникална комбинация от

Стара цена: 

7990
лв

ПРОМО цена: 

47 95
лв

3195
лв

Спестявате: 

срив на имунната система; грип 
и вирусни заболявания; ангини; 
херпеси и бактериални инфекции; 
кожни инфекции - акне, афти, труд-
но зарастващи рани; пародонтити; 
възпаления на дихателните пътища 
и белите дробове - бронхити, 
пневмония; проблеми с пикочо-
половата система - цистит, пиело-
нефрит, простатит, аденом и др.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3046840код

Коластра - 90 капсули

3072630код

Билков сироп БРОНХО - 200 мл

Vitar препоръчва при: 
кашлица; бронхит; възпаления 
на горните дихателни пътища; 
респираторни инфекции, прос-
туда, грип. Съдържа: екстракт от 
живовляк (10:1) – 100 mg; екстракт 
от мащерка (10:1) – 100 mg; 
екстракт от ехинацея (4:1) – 60 mg; 
витамин С - 40 mg.

Съдържа стандартизирани екстракти от 
живовляк, мащерка, ехинацея и витамин С

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 



Стара цена: 

11490
лв

ПРОМО цена: 

57 45
лв

5745
лв

Спестявате: 

24.04.-21.05.2019

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Стара цена: 

8190
лв

ПРОМО цена: 

49 15
лв

3275
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5980
лв

ПРОМО цена: 

29 90
лв

2990
лв

Спестявате: 

103001002код

Фитнес кафе Антиоксидант 
мляно кафе 250 г - 2 броя

4

Кафе за здравословно отслабване. 
Патентована формула с много 
билки и подправки. Без изкуствени 
добавки, без оцветяване, без 
изкуствени подсладители и 
консерванти, без добавени 
овкусители, без добавена захар, 
без ГМО. Перфектен продукт за 
всеки, който активно се грижи за 
тялото и духа си. Изгаря мазнините 
и моделира фигурата. Дава повече 

Здраве 
от природата! 

3052840код

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Моринга - 240 капсули

проблеми на сърдечно-съдовата 
система и хипертония; оксидативен 
стрес; повишени нива на 
холестерола и кръвната захар; 
проблеми с черния дроб; артрит, 
ревматизъм, болки в ставите; 
понижен имунитет.  

Броколи - 60 капсули

злокачествени заболявания 
на бял дроб, стомах, дебело 
черво и др.; профилактика 
при белодробни заболявания; 
възпалителни заболявания 
от различен характер; мощен 
антиоксидант; препоръчва 
се за цялостна детоксикация 
на организма при отравяне с 
различни токсини. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3049150код

Стара цена: 

8990
лв

ПРОМО цена: 

53 95
лв

3595
лв

Спестявате: 

3041840код

АФА - 120 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2890
лв

ПРОМО цена: 

20 25
лв

865
лв

Спестявате: 

 Спирулина (Spirulina) - 40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 

3060630код

3043040код

Стара цена: 

11390
лв

ПРОМО цена: 

68 35
лв

4555
лв

Спестявате: 

Коензим Q10 плюс -150 капсули

отслабнал  имунитет; сърцебиене и 
сърдечни проблеми; прединфарктни 
и слединфарктни състояния; 
хипертония; повишен холестерол; 
безсъние, избухливост; кожни 
проблеми; възпалени венци, 
парадонтоза; хронична умора, 
стресови ситуации; мигрени; при 
напреднала възраст и еднообразно 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

хранене; физически и психически натоварвания.

ТОП ПРОДУКТИ  

Растението, което лекува повече от 300 болести!

Спрете стареенето със 100% естествен коензим Q10!

енергия на тялото и подобрява метаболизма.

Чудото на синьо-зеленото водорасло! 100% АФА!



3030220код

30310240код 30318240код

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

30308240код30302240код

Стара цена: 

7780
лв

ПРОМО цена: 

46 70
лв

3110
лв

Спестявате: 

3030820код

Стара цена: 

3890
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

780
лв

Спестявате: 
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Стара цена: 

7780
лв

ПРОМО цена: 

46 70
лв

3110
лв

Спестявате: 

3031020код

Стара цена: 

3890
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

780
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7780
лв

ПРОМО цена: 

46 70
лв

3110
лв

Спестявате: 

3031820код

Стара цена: 

3890
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

780
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%:

-40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

24.04.-21.05.2019

Медицински 
гъби за здраве!

Dr.Nature препоръчва при: проблеми на стомашно-чревния 
тракт, язви на стомаха и дванадесетопръстника; възпаления (стомах, 
панкреаса, тънките и дебелото черво); проблеми с чревната флора; 
проблеми с киселинността в стомаха -  рефлукс, гастрит; влошено 
храносмилане; болест на Крон, синдром на раздразненото черво; 
хемороиди.

30315240код

Стара цена: 

7780
лв

ПРОМО цена: 

46 70
лв

3110
лв

Спестявате: 

3031520код

Стара цена: 

3890
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

780
лв

Спестявате: 

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Гастро комплекс - 60 капсули 

Кордицепс плюс - 60 капсули 
Dr.Nature препоръчва при: проблеми с дихателната, кръвоносната, 
отделителата системи; туморни заболявания; подкрепя  организма при 
химио- и лъчетерапия; подпомага имунната система и общата деток-
сикация на организма; действа като мощен природен антибиотик;  
подпомага дейността и функциите на черния дроб - хепатопротектор; 
повишава либидото; подпомага опорно-двигателния апарат и сърдечно-
съдовата система; ефективна при синдром на умората.

Аурикулария - 60 капсули

Кориолус - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: рак на гърдата, яйчниците, простатата, 
кожа, черен дроб, левкемия и др; намалява страничните ефекти от хи-
миотерапия; подпомага при вирусни инфекции, кандидоза, инфекции 
на горните дихателни пътища, храносмилателната и отделителната 
система, диабет, ревматизъм и др. 

Dr.Nature препоръчва при: алергии;  бронхиална астма; автоимунни 
заболявания - мултиплена склероза, системен лупус еритематозус, 
склеродермия, полиартрит, енцефалопатия и др.

Алерджи комплекс - 60 капсули

Стара цена: 

7780
лв

ПРОМО цена: 

46 70
лв

3110
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3890
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

780
лв

Спестявате: 



Стара цена: 

1400
лв

ПРОМО цена: 

11 20
лв

280
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4900
лв

ПРОМО цена: 

29 40
лв

1960
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2790
лв

ПРОМО цена: 

19 55
лв

835
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5180
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

2070
лв

Спестявате: 

Царски билки За жената 250 мл - 2 броя

Стара цена: 

1690
лв

ПРОМО цена: 

13 50
лв

340
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1190
лв

ПРОМО цена: 

9 50
лв

240
лв

Спестявате: 

24.04.-21.05.2019

-40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Здраве и 
усмивки 

за цялото 
семейство!
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3072420код

Билков сироп за деца 
200 мл

кашлица;
простуда;
възпалени лигавици;
респираторни 
заболявания.
Съдържа:
живовляк, мащерка, 
витамин С.

Vitar препоръчва при: 

3007220код

Dr.Nature препоръчва при: 

Коластра с мултивитамини 
 45 таблетки за смучене 

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

30102240код

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
навлизане в менопауза; месечни 
неразположения; дисменорея; 
възпалителни процеси в 
половата система; общи 
неразположения, хормонални 
нарушения преди, по време и 
след менопауза; потиснатост, 
нервно напрежение; намалена 
работоспособност; сърцебиене, 
безсъние. 3062030код

 Фемикеър съпорт - 40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 

3042940код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Масло от вечерна роза - 200 капсули

предменструален синдром(ПМС); 
нарушен менструален цикъл; възпа-
лителни гинекологични заболява-
ния; климакс (горещи вълни, 
раздразнителност, отпадналост и 
др.); повишено ниво на холестерола 
и триглицеридите; хипертония; 
склонност към образуване на 
тромби; диабет; бронхиална астма; 
кожни проблеми. 30365220код

Фолиева киселина - 30 таблетки
2 броя

преди, по време и след бре-
менност; дефицит на фолиева 
киселина; непълноценно хране-
не; за регулиране нивата на 
хомоцистеина; хронична умора, 
нервност, депресия.

Pharm LAB препоръчва при: 

Всяка таблетка съдържа 
400 µg фолиева киселина.



Стара цена: 

2780
лв

ПРОМО цена: 

22 25
лв

555
лв

Спестявате: 

30355220код

Простамин - 30 таблетки - 2 броя

Стара цена: 

2290
лв

ПРОМО цена: 

16 00
лв

690
лв

Спестявате: 

24.04.-21.05.2019
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3061830код

Deep Ayurveda препоръчва: 
намалено либидо;
полова слабост;
еректилни дисфункции;
тежки физически натоварвания;
активно спортуване;
повишени нива на холестерола;
бъбречни заболявания;
заболявания на уринарния тракт.

Трибулус (Gokhshur) 
(бабини зъби) - 40 капсули 

доброкачествена 
хиперплазия на простатата; 
често и непълно уриниране; 
затруднено уриниране; 
простатит; 
нарушени сексуални функции; 
хормонален дисбаланс.

Pharm LAB препоръчва при: Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
възпалителни процеси;
простатит;
затруднено и болезнено 
уриниране;
аденома на простатата;
простатна хипертрофия;
намалена полова активност;
следоперативно възстановяване 
на простатната жлеза.

Царски билки За мъжа 250 мл - 2 броя

Стара цена: 

5180
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

2070
лв

Спестявате: 

30103240код



Стара цена: 

4150
лв

ПРОМО цена: 

24 90
лв

1660
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1590
лв

ПРОМО цена: 

12 70
лв

320
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

9250
лв

ПРОМО цена: 

55 50
лв

3700
лв

Спестявате: 

10

Стара цена: 

4380
лв

ПРОМО цена: 

21 90
лв

2190
лв

Спестявате: 

3035020код

Модус дрийм с мелатонин 
30 таблетки

24.04.-21.05.2019

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Баланс и 
хармония в 

цялото тяло!

8

3040540код

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

Сила за нервната система 
180 капсули

Стара цена: 

1250
лв

ПРОМО цена: 

10 00
лв

250
лв

Спестявате: 

3072520код

Vitar препоръчва при: 

Билков сироп Спокоен сън - 200 мл

нарушен сън;
стрес;
трудно заспиване;
напрегнатост;
неврози.
Съдържа:
екстракти от мента, мащерка, жълт 
кантарион, валериана, витамин С.

Добър сън и спокойствие. Стресът, преумората, 
раздразнителността са най-честите причини за проблем 
със съня. Комбинация от ефективно действащи 
компоненти, които снемат стрес и нервно напрежение и 
възстановяват емоционалния баланс.

Pharm LAB 
препоръчва за: 

3040440код

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: 
Гинко Билоба - 240 капсули

3006030код 30060002код

Цена за 2 броя 
с -50%

Цена за 1 брой 
с -30%:

Стара цена: 

2190
лв

ПРОМО цена: 

15 35
лв

655
лв

Спестявате: 

Ай кю макс - 30 таблетки
Dr.Nature препоръчва при: 
нарушено кръвооросяване на мозъка и крайниците; подпомага за по-
лесно запаметяване и повишава паметовите възможности като цяло; 
стимулира мозъчните функции и интелигентността;  благоприятства 
сърдечно-съдовата дейност; намалена концентрация; шум в ушите, 
световъртеж.
Съдържа: eкстракти от Гинко Билоба, гроздови 
семки, родиола, мента, магнезий, фосфатидилсерин, 
ДМАЕ, хуперзин, вит В6 и вит В12.



Стара цена: 

2780
лв

ПРОМО цена: 

19 45
лв

835
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6850
лв

ПРОМО цена: 

47 95
лв

2055
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2490
лв

ПРОМО цена: 

17 45
лв

745
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7690
лв

ПРОМО цена: 

46 15
лв

3075
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4490
лв

ПРОМО цена: 

26 95
лв

1795
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3590
лв

ПРОМО цена: 

21 55
лв

1435
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1900
лв

ПРОМО цена: 

13 30
лв

570
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2780
лв

ПРОМО цена: 

19 45
лв

835
лв

Спестявате: 

3040730код

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

Лутеин Мега Комплекс - 90 капсули
Sanct Bernhard препоръчва при: 

-40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

24.04.-21.05.2019

9

Баланс и 
хармония в 

цялото тяло!

нарушено и отслабено зрение; проблеми със зрението в 
сумрак и тъмнина; възрастови изменения на зрението; 
преуморени очи; продължителна работа с компютър; 
превенция на перде и макулна дегенерация. 30363230код

Оптик тотал 30 таблетки - 2 броя

Pharm LAB 
препоръчва при: 

Съдържа: Лутеин, Черна 
боровинка, Бета-каротен, 
Витамини С и Е, Цинк.

3062130код

Арджуна - 40 капсули

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

ХЕРЦФИТ - 180 капсули

3053040код

заболявания на сърдечно-
съдовата система; атеросклероза; 
сърдечни неврози; аритмии; 
нарушена сърдечна функция; 
сърдечна умора; повишен 
холестерол; хипертония; риск от 
инфаркт и инсулт; за укрепване на 
сърдечния мускул.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3042340код

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

AktiVen - 120 капсули

51305230код

Възстановяваща грижа за уморени, 
натежали, отекли и изтръпнали 
крайници. Дивият кестен още 
от древността е известен като 
аналгетик с мощно противовъз-
палително действие. Богат е на 
ескулин – вещество, което тонизира 
„чупливите“ вени, намалява тяхната 
проницаемост, прави ги по-елас-

Крем с див кестен - 250 мл - 2 броя

тични и по-здрави; намалява кръвната съсирваемост, 
т.е. опасността от образуване на тромби.

Дрена Форте Плюс - 60 капсули

3074840код

задържане на течности в организма; 
проблеми с бъбреците и отделителната 
система; за ефективна детоксикация;  
при забавен метаболизъм. Билкова 
комбинация, елиминираща задържа-
нето на вода и течности в организма, 
предизвиквано от неправилно хранене 
или нарушени бъбречни функции. 

Vitar препоръчва при: 

Съдържа червена боровинка, коприва, 
магданоз, бреза, цинк, фолиева киселин, биотин. 30735230код

Vitar препоръчва: 
проблеми с пикочните пътища и 
функцията на бъбреците; цистит, 
парене и болка при уриниране; 
възпалителни процеси причинени 
от различни микроорганизми; 
подпомагат излъчването на пи-
кочна киселина и разтварянето 
на бъбречни камъни. Съдържа: 
канадска червена боровинка, мечо 
грозде, бяла бреза.

МАКСИ Червена боровинка 
30 капсули - 2 броя

Основният сърдечен тоник в Аюрведа!



-40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

18 15
лв

775
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1490
лв

ПРОМО цена: 

10 45
лв

445
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4050
лв

ПРОМО цена: 

28 35
лв

1215
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2790
лв

ПРОМО цена: 

19 55
лв

835
лв

Спестявате: 

10

Стара цена: 

850
лв

ПРОМО цена: 

6 80
лв

170
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7990
лв

ПРОМО цена: 

47 95
лв

3195
лв

Спестявате: 

24.04.-21.05.2019

Стара цена: 

4650
лв

ПРОМО цена: 

27 90
лв

1860
лв

Спестявате: 

За перфектна 
храносмилателна 

система!

3010830код

общо подобряване функциите на 
храносмилателната система;
стомашно-чревни заболявания;
гастрити, колити, стомашна язва;
лениви черва;
нервен стомах;
жлъчни и чернодробни 
заболявания
анорексия, безапетитие.

Царски билки 
За храносмилателната система - 250 мл

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при: 

3045540код

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Артишок и Папая - 160 таблетки

подкрепа на храносмилателната 
функция; подпомага усвояването 
на храни, богати на белтъци - месо, 
яйца, млечни продукти, ядки и др.; 
нездравословно хранене; тежест и 
болка при храносмилане; проблеми 
с черния дроб и жлъчката.

3071430код

Vitar препоръчва при: 
повишено образуване на га-
зове; къркорене и подуване 
в стомашно-чревния тракт.
Всяко саше съдържа: 
симетикон – 80 mg; екстракт 
от анасон – 5 mg; екстракт от 
мента – 5 mg. 

Метеор СТОП - 16 сашета

3048830код

Ябълкови фибри
 55 таблетки за дъвчене

недостиг на фибри в основното меню; 
висок холестерол; интоксикация с 
тежки метали; язва, гастрит; газове 
в стомаха и червата; дивертикули на 
колона; хемороиди, запек и др. 

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

РЕСТАРТ  - 20 разтворими таблетки

Vitar препоръчва при: 

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

3070220код

Deep Ayurveda препоръчва при: 
понижен имунитет; чести и 
повтарящи се инфекции; слабост, 
изтощение, треска; възстановяване 
след боледуване; за ефективна 
детоксикация; проблеми с хра-
носмилателната система; артрит; 
ринит; диабет; хепатит.

 Гудучи - 40 капсули

3060330код 3043140код

чернодробни и жлъчни заболя-
вания; токсични поражения на 
черния дроб; хепатит, цироза; 
заболявания на храносмила-
телната система; панкреатит; 
повишен холестерол; диабет.

Бял трън - 90 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

30353230код

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

Глюкозин - 30 таблетки - 2 броя

Pharm LAB 
препоръчва при: 

Стара цена: 

2500
лв

ПРОМО цена: 

17 50
лв

750
лв

Спестявате: 

Мощен източник на силимарин!Мощна детоксикация и силен имунитет!
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Стара цена: 

1090
лв

ПРОМО цена: 

7 65
лв

325
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

18 15
лв

775
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4390
лв

ПРОМО цена: 

26 35
лв

1755
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2350
лв

ПРОМО цена: 

18 80
лв

470
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3100
лв

ПРОМО цена: 

24 80
лв

620
лв

Спестявате: 

За поддържане 
на добра
 форма!

Стара цена: 

5180
лв

ПРОМО цена: 

31 10
лв

2070
лв

Спестявате: 

3091720 код

OstroVit препоръчва при: 
контрол на телесното тегло; норма-
лизира нивата на холестерола и 
кръвното налягане;  подобрява 
антиоксидантната активност на 
организма; подпомага дейността на 
сърдечно-съдовата система; подпо-
мага детоксикацията на организма; 
стимулира ума, духа и тялото.

Акай бери - 90 таблетки

Пиперин - 90 таблетки

8631130код

Подходящо за частите на тялото, 
склонни към портокалова 
кожа. Етеричните масла от 
кипарис, хвойна и лавандула 
подобряват микроциркулацията, 
предотвратяват застоя на лимфа 
и ускоряват  метаболизма, 
подпомагайки борбата с целулита. 
Намаляват задържането на 
течности и образуването на стрии. 

Антицелутитно масажно масло - 200 мл 

24.04.-21.05.2019

3092320код

OstroVit препоръчва при: 
редукция на телесното тегло;
забавен метаболизъм;
регулиране нивата на липидите;
артрит, остеоратрит;
подобрява усвояването на хранителни 
вещества, витамин и минерали.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

3048140код

Ябълков оцет - 120 таблетки

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

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

Гарциния (Garcinia) - 40 капсули

Deep Ayurveda 
препоръчва при: 

3061130код

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

ЦБ За идеална фигура 250 мл - 2 броя

30114240код
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Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

11 95
лв

1795
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

4500
лв

ПРОМО цена: 

31 50
лв

1350
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2690
лв

ПРОМО цена: 

21 50
лв

540
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5190
лв

ПРОМО цена: 

31 15
лв

2075
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2980
лв

ПРОМО цена: 

20 85
лв

895
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6350
лв

ПРОМО цена: 

38 10
лв

2540
лв

Спестявате: 

-60%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

За гъвкавост 
и движение 

с лекота!

24.04.-21.05.2019

3005660код

Колаген актив терапи 20 сашета 
+ 4 сашета ПОДАРЪК

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

30467230код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Колаген плюс 120 таблетки - 2 броя

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

Глюкозамин 1000 - 90 таблетки
OstroVit препоръчва при:
скованост и болки в ставите; артрит, 
остеоартрит; артрози; дегенерация 
на ставния хрущял; загуба на 
синовиална течност; травми и 
болки. Глюкозаминът е най-важната 
съставка на съединителната тъкан. 
Основната му функция е стимулиране 
синтеза на глюкозаминоклюкани, 
необходими за възстановяване на 
ставния хрущял. 1 табл. дневно. 3092120код

Артростав - 30 таблетки
2 броя

Pharm LAB
препоръчва при: 

30352230код

болки и възпаления в ставите; артрит, остеоартрит; 
ревматизъм; артрози; ишиас, ошипяване; фрактури; 
натоварвания на ставите от физическа активност или 
повишено тегло; активни спортисти; менопауза.

3047140код

Sanct Bernhard препоръчва при: 
намалена костна плътност; остео-
пороза; артрит, остеоартрит; пробле-
ми и болки в костите и ставите; за 
здрави кости, зъби, коса, кожа и 
нокти; сърдечно-съдови проблеми. 

Супер калций от червени коралови
 водорасли - 120 капсули Sanct Bernhard препоръчва при: 

Креатин и Магнезий - 200 капсули

3044140код

лесна уморяемост; чести 
схващания; мускулни спазми 
(крампи) включително и такива 
по време на сън; повишава 
енергията и мускулната сила; 
допринася за подобряване на 
работоспособността. 

Природен калциий с най-висока 
степен на усвояемост!



Стара цена: 

990
лв

ПРОМО цена: 

7 90
лв

200
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3300
лв

ПРОМО цена: 

23 10
лв

990
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1800
лв

ПРОМО цена: 

12 60
лв

540
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1090
лв

ПРОМО цена: 

7 65
лв

325
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

13 85
лв

595
лв

Спестявате: 

-30%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

24.04.-21.05.2019

13

Съдържа концентриран 
екстракт от дяволски нокът в 
гелообразна основа.  Препо-
ръчва се при артрити, мускулна 
треска и проблеми в опорно-
двигателния апарат, особено в 
областта на врата, раменете, 
кръста и крайниците.

Гел-балсам с дявослки нокът - 250 мл 
2 броя

51201230код

5121020код

Унгвент-балсам с арника - 250 мл 
С противовъзпалително и 
болкоуспокояващо действие 
при мускулни и ревматични 
болки, артрит, скованост на 
ставите, шипове, схващания, 
при мускулни спазми след 
обездвижване. Намалява 
болката и отока след спортни 
травми. 51206230код

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

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

Загряващ крем-балсам - 250 мл
Oсигурява приятна и успокояваща 
топлина при болки в гърба, мус-
кулите, кръста и при уморени 
крака. Навлиза дълбоко и загрява 
умерено мускулите и ставите. 
Успокоява болката и напрежение-
то, подобрява подвижността на 
ставите и стимулира периферното 
кръвообращение. След нанасяне 
ръцете да се измият. 5133130код 5120930код

Масло със 110 билки - 100 мл
Средство за освежаване и масаж на 
цялото тяло. Изключително ефективно  
при главоболие. Подходящо е за ви-
тализиране преди и след спортни 
занимания, туризъм и дълги 
пътувания. При болки и преумора, при 
възпаление на мускулите и ставите. 
Подходящо е  също така за уморени 
крака и за ежедневна хигиена на 
устната кухина. Досатъчни са само 3-5 
капки на съответната зона.



Стара цена: 

2700
лв

ПРОМО цена: 

18 90
лв

810
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

890
лв

ПРОМО цена: 

7 10
лв

180
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2980
лв

ПРОМО цена: 

20 85
лв

895
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3180
лв

ПРОМО цена: 

15 90
лв

1590
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

18 15
лв

775
лв

Спестявате: 

14

50106230код Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

13 85
лв

595
лв

Спестявате: 

За прекрасни 
кожа, коса и 

нокти!

24.04.-21.05.2019

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

3052530код

Бирена мая плюс - 400 таблетки 

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Здрава коса - 30 таблетки

2 броя

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

Vitar препоръчва при: 

30708230код

Стара цена: 

1580
лв

ПРОМО цена: 

11 00
лв

480
лв

Спестявате: 

Унгвент с екстракт 
от чаено дърво - 100 мл - 2 броя

Подхранва и предпазва.  Дерма-
тологично тестван. С доказана 
грижа при: акне, малки пъпчи-
ци, дерматити, алергии, различ-
ни херпеси, малки брадавици, 

напукана и възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, 
ухапвания от насекоми, ожулвания и раздразнения, 
гъбички по кожата, грижа за интимните зони.

Екстрактът от невен има противо-
възпалително, успокояващо, регене-
риращо и овлажняващо действие, 
неутрализира свободните радикали, 
укрепва капилярите на кожата, 
като същевременно я тонизира и 
омекотява. Изключителен ефект има 
и при чувствителна и раздразнена 
кожа.

Унвент-балсам с невен 
250 мл  - 2 броя

51310230код

3004020код

Родопско чудо - 50 мл
Съхранената от столетия стара 
българска рецепта Ви дава 
възможност да се избавите от: 
екзема и псориазис; гъбични 
заболявания; сърбежи; напукани 
пети и ръце; рани от изгаряне, 
порязване, следоперативни 
рани, декубитални рани; пърхот, 
косопад; разширени вени; 
синузит; хемороиди; шипове.

51321230код

Крем със секрет от охлюв 150 мл  
2 броя

Благодарение на своя широк 
набор от активни съставки (секрет 
от охлюв (helix aspersa muller), 
глюкозаминогликани, глицерин, 
алантоин, хидролизиран колаген) 
кремът подпомага пълното 
обновяване на кожата, подсилва 
естествените й функции и има 
регенеративен ефект. 

51108002код

Крем с масло от козе мляко
 250 мл - 2 броя

За лице и тяло - за всеки 
тип кожа. Възстановява 
увредените клетки, защита-
вайки ги от преждевременно 
стареене. Има силно противо-

възпалително и успокояващо действие. Съставки: 
масло от козе мляко, екстракти от: лайка, маточина, бял 
равнец, бял имел, резене, хмел и валериан. 9010830код

Тотал ефект гел с прополис, чаено дърво и Алое 
Вера с  eстествен антибиотичен ефект - 75мл

Гел с патентована формула и уникално 
действие. Идеално подхранва и 
регенерира кожата, а също така 
я възстановява при наличие на 
възпалителни процеси. Подхранва и 
успокоява раздразнената и увредена 
кожа, включително след бръснене 
и след епилация. Подпомага 
отстраняването на малките дефекти 
по кожата /гнойни пъпки и др./.

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

20 95
лв

895
лв

Спестявате: 



5020320код

Балсам за устни LIPS HELP - 10 мл

След нанасяне създава защитен 
активен филм върху устните. 
Екстрактът от маточина огра-
ничава размножаването на вируса 
(херпес симплекс). Останалите 
активни съставки ускоряват 
регенерацията на епидермиса и 
намаляват лезиите.

Стара цена: 

1190
лв

ПРОМО цена: 

9 50
лв

240
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

20 95
лв

895
лв

Спестявате: 

-30%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

24.04.-21.05.2019

15

За всички типове кожа, 
включително чувстви-
телна, нежна, склонна 
към раздразнение. 
Почиства, тонизира и 
овлажнява кожата на 
лицето. С неутрално рН. 

Мицеларен разтвор с екстракт от лайка 
за почистване на грим 3 в 1 - 250 мл

8622130код Стара цена: 

790
лв

ПРОМО цена: 

5 55
лв

235
лв

Спестявате: 

Подходящ за ежедневна грижа. Не е 
необходимо изплакване. Не съдържа: 
парабени, сапуни, изкуствени оцвети-
тели и ароматизатори.

За деликатна и чувстви-
телна кожа, склонна 
към раздразнения, 
изискваща регенери-
ране. Почиства, тони-
зира и овлажнява 
кожата на лицето.

Мицеларен разтвор с екстракт от овес
за почистване на грим 3 в 1 - 250 мл

8622230код Стара цена: 

790
лв

ПРОМО цена: 

5 55
лв

235
лв

Спестявате: 

С неутрално рН. Подходящ за ежедневна 
грижа. Не е необходимо изплакване. Не 
съдържа: парабени, сапуни, изкуствени 
оцветители и ароматизатори.

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

9122030код

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

9122130код

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

Богато на мастни киселини Омега-3 и 
Омега-9, които спомагат за поддър-
жането на добра хидратация на 
кожата, еластичност и устойчивост 
на външни фактори. Композицията 
от подхранващи съставки хидратира, 
регенерира и изглажда кожата, 
подобрявайки еластичността й. 
Подсилва и възстановява блясъка и 
състоянието на косата и тялото.

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

20 95
лв

895
лв

Спестявате: 



Bielenda LIFT е иновативна лифтинг терапия за зряла кожа, базирана на супер-
модерна технология на синхронна инфузионна матрица. Уникалната и течно-
кристална структура се синхронизира с кожата, а интелигентната система за 
транспорт, включваща ADVANCED PROMO COMPLEX, подпомага проникването на 
активни съставки в дълбочинните слоеве на кожата за постигането на интензивно 
овлажняване и намаляване на бръчките.

Bielenda LIFT -
 стягаща терапия 

за зряла кожа!

Стара цена: 

1900
лв

ПРОМО цена: 

13 30
лв

570
лв

Спестявате: 

LIFT Лифтинг маска 
против бръчки 2 бр.

91001230код

LIFT Лифт серум против бръчки 
за лице, шия и деколте 30 мл                       

Стара цена: 

3450
лв

ПРОМО цена: 

20 70
лв

1380
лв

Спестявате: 

Лифтинг маска в хиропластичен 3D лист, която 
идеално покрива формата на лицето. Мигновено 
изпъва кожата, изглажда и намалява 
бръчките, подобрява еластичността, отлично 
възстановява овала на лицето. Изсветлява 
петната и интензивно овлажнява кожата. 

Ефективно подмладява чертите на лицето, 
съхранява отличен овал и хармонични 
пропорции. Ефективно стяга кожата и я 
прави еластична. Образува повърхностна 
микромрежа, която интензивно овлажнява и 
препятства отпускането на кожата. 

9100240код

Моментално (за 10 сек) стяга и изглажда ко-
жата като постига ефект, сравним с лифтинг 
процедури в естетичната медицина. Още след 
първото прилагане мигновено се заглаждат и 
запълват бръчките под очите, челото, около 
устните и в другите зони на лицето. 

Стара цена: 

3190
лв

ПРОМО цена: 

22 35
лв

955
лв

Спестявате: 

LIFT Овлажняващ дневен лифт-крем 
против бръчки  40+ SPF 10  50 мл                  

9104130код

Изключително ефективно под-
младява чертите на лицето, 
съхранява отличен овал и 
хармонични пропорции Ефектив-
но стяга кожата и я прави 
еластична. Образува повърхностна 
микромрежа, която интензивно 
овлажнява и препятства отпускане 
на кожата. 

LIFT Стягащ нощен лифт-крем концентрат 
против бръчки  40+  50 мл        

9104230код

Подхранва и възстановява в 
дълбочина. Намалява съществу-
ващите и препятства образуването 
на нови бръчки. Изсветлява 
петната, придава младежко 
сияние. Действа през нощта, когато 
процеса на регенерация на кожата 
е най-интензивен.

LIFT Изглаждащ дневен крем 
против бръчки 50+ SPF 10  50 мл                       

9105230код

Ефективно подмладява чертите на 
лицето. Стимулира производството 
на колаген, т.е. възстановява 
фундамента на кожата, а ли-
цето придобива идеален овал, 
кожата става стегната и изпъната. 
Изглажда бръчките и предотвра-
тява появата на нови, препятства 
отпускането на кожата.

LIFT Възстановяващ нощен лифт-крем 
концентрат против бръчки 50+  50 мл

9105130код

Изглажда бръчките и предотвра-
тява появата на нови, препятства 
отпускането на кожата и интензивно 
я овлажнява. Изсветлява петната, 
повишава еластичността. Ефектив-
но защитава от бързо стареене. 
Действа през нощта, когато 
процесите на регенерация са най-
интензивни. 16

LIFT Коректор за бръчки 
лифт експрес 15 мл

9100340код

24.04.-21.05.2019 ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

Стара цена: 

3450
лв

ПРОМО цена: 

20 70
лв

1380
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3190
лв

ПРОМО цена: 

22 35
лв

955
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3190
лв

ПРОМО цена: 

22 35
лв

955
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3190
лв

ПРОМО цена: 

22 35
лв

955
лв

Спестявате: 



Bielenda LIFT  50+КОМПЛЕКТ Неустоимо 
предложение!

Bielenda LIFT  40+КОМПЛЕКТ Неустоимо 
предложение!

910414код

Стара цена: 

7330
лв

ПРОМО цена: 

36 65
лв

3665
лв

Спестявате: 

910515код 17

Комплект BIELENDA LIFT 40+ 
Дневен крем, нощен крем и маска

Комплект BIELENDA LIFT 50+ 
Дневен крем, нощен крем и маска

-50%

Перфектният подарък 
за дама, която обича да 
поддържа атрактивен 

въшнен вид и е в 
прекрасната възраст 40+!

Перфектният подарък за 
дама, която поддържа 

привлекателен въшнен вид и 
е в прекрасната възраст 50+!

-50%

ИДЕЯ 
за 

ПОДАРЪК
за 

ВЕЛИКДЕН 
-50%

ИДЕЯ 
за 

ПОДАРЪК
за 

ВЕЛИКДЕН 
-50%

Стара цена: 

7330
лв

ПРОМО цена: 

36 65
лв

3665
лв

Спестявате: 



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

CARBO DETOX  Шампоан за коса 
с активен въглен 250 мл

9191130код

Детоксикиращо душ-масло с двойно 
действие - превъзходно измива и 
освежава тялото, като същевременно 
обезпечава грижа и интензивно 
овлажняване по време на измиването. 
Ефективно почиства кожата от токсини 
и други замърсители.

CARBO DETOX Душ гел - масло 
с активен въглен  440 мл

9191230код

CARBO DETOX Овлажняващ и матиращ 
крем за лице с активен въглен 

ден & нощ 50 мл

9191030код

CARBO DETOX Мицеларен 
разтвор  за почистване 

и сваляне на грим  200 мл

9191330код

Стара цена: 

6670
лв

ПРОМО цена: 

33 35
лв

3335
лв

Спестявате: 

Комплект за лице CARBO DETOX  
3 продукта: крем, паста 

и мицеларен разтвор 
с -50% намаление

919104код

Стара цена: 

2250
лв

ПРОМО цена: 

15 75
лв

675
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1790
лв

ПРОМО цена: 

12 55
лв

535
лв

Спестявате: 

Ефективно почиства, освежава 

Стара цена: 

1390
лв

ПРОМО цена: 

9 75
лв

415
лв

Спестявате: 

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

CARBO DETOX Почистваща паста 
за лице 3 в 1 за мазна и 

комбиниран тип кожа 150 г

9191430код

Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

18 15
лв

775
лв

Спестявате: 

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

Стара цена: 

2690
лв

ПРОМО цена: 

18 85
лв

805
лв

Спестявате: 

Ефективно подобрява състоя-
нието на мазна и комбиниран тип кожа, както 
и пигментирана и сива кожа с разширени пори.  

-50%

24.04.-21.05.2019

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

CARBO DETOX
детоксикиращата сила 

на активния въглен!

Стара цена: 

4040
лв

ПРОМО цена: 

20 20
лв

2020
лв

Спестявате: 

Комплект за тяло CARBO DETOX  
2 продукта: шампоан и душ-гел масло 

с -50% намаление

919112код
18

-50%
за 

комплекта

-50%
за 

комплекта



Vis Plantis - серия за 
чувствителна кожа!

Стара цена: 

1590
лв

ПРОМО цена: 

11 15
лв

475
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6170
лв

ПРОМО цена: 

30 85
лв

3085
лв

Спестявате: 

19

24.04.-21.05.2019

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

Стара цена: 

2290
лв

ПРОМО цена: 

16 00
лв

690
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

17 95
лв

1195
лв

Спестявате: 

За чувствителна кожа, склонна към раздраз-
нения, причинени от влиянието на вредни 
външни фактори, особено UV радиация и 
дразнещи детергенти. Активно и дълбоко 
овлажнява. Намалява зачервяванията, омеко-
тява и изглажда.

8422630код

Vis Plantis Успокояващ дневен крем 
за чувствителна кожа 50 мл

Vis Plantis Успокояващ нощен крем
 за чувствителна кожа 50 мл

За чувствителна кожа, склонна към раздраз-
нения, причинени от влиянието на вредни 
външни фактори, особено UV радиация и 
дразнещи детергенти. Дълбоко подхранва и 
подсилва действието на дневния крем.

8422730код
За чувствителна кожа, склонна към 
раздразнения, причинени от влиянието на 
вредни външни фактори, особено UV радиация 
и дразнещи детергенти. С още по-активно 
действие - да се нанася преди дневния и 
нощния крем.

8422840  код

Vis Plantis Успокояващ серум 
за чувствителна кожа 30 мл

8422930  код

Vis Plantis Деликатен гел за почистване 
на чувствителна кожа 300 мл

За почистване на чувстви-
телна кожа, склонна към 
раздразнения, причинени 
от влиянието на вредни 
външни фактори, особено 
UV радиация и дразнещи 
детергенти. 

Комплект Vis Plantis Успокояваща серия за чувствителна кожа   
3 продукта: дневен и нощен крем, гел за почистване с -50% намаление

842263код

Серията се препоръчва за: чувствителна кожа, склонна към раздразнения, причинени от 
влиянието на вредни външни фактори, особено UV радиация и дразнещи детергенти. Активно 
и дълбоко овлажнява. Намалява зачервяванията, омекотява и изглажда. Тествана под 
наблюдението на дерматолози върху група от хора с чувствителна кожа. Екстрактът от овес  e 
признат по целия свят като средство против раздразнения. Физиологично и противоалергично 
действие, стимулира клетъчното обновяване, успокоява раздразненията. Екстрактът от синя 
метличина е с успокояващи и изглаждащи свойства, успешно се бори със свободните радикали. 
Има стягащо и омекотяващо действие. Свива и укрепва капилярите. Допълнителни активни 
съставки: масла от маслина, роза, шеа и лен; витамин Е; глицерин; алантоин. Аромати, без 
алергени. Не съдържа парабени.

Стара цена: 

2290
лв

ПРОМО цена: 

16 00
лв

690
лв

Спестявате: 

-50%
за 

комплекта



Отслабва действието на ензимите, 
които причиняват косопада. Стимулира 
микроциркулацията в скалпа, подоб-
рява храненето на космените фоликули. 
С противопърхотно действие и подпомат 
възстановяването, както на структурата 
на косъма, така и на кожата, увредени 
при някои фризьорски дейности. 

Натурално масло за коса с репей 
и Bh Intensive+ complex 100 мл

8670420код

Нежно почиства кожата на главата и 
я подготвя за максимално усвояване 
на активните съставки. Те подпомагат 
да се подсили растежа на космите, 
подхранването на корените и стимулират 
подновяването на косата. Подобряват 
състоянието на кератиновата  структура 
на косъма и го предпазват от нараняване.

Шампоан с репей  
 и Bh Intensive+ complex 200 мл

8670120код

Укрепва и засилва ефекта на шампоана 
от серията. Тя прониква в структурата 
на косъма и предпазва повърхността 
му от по-нататъшно увреждане чрез 
създаване на защитен слой. Придава 
блясък и енергия на косата, като я 
прави по-лесна за разресване.

Възстановяваща балсам-маска за коса 
с репей и Bh Intensive+ complex 200 мл

8670220код

Стара цена: 

1290
лв

ПРОМО цена: 

10 30
лв

260
лв

Спестявате: 

Подхранва скалпа и корените на косата, 
подобрявайки техните функции. При 
редовна употреба косопадът намалява, 
възстановява се кератиновата струк-
тура на косъма и се стимулира растежа 
на нова коса. Тя става по-силна, по-
плътна и пълна с блясък. 

Серум за коса с репей и
 Bh Intensive+ complex 100 мл

8670320код

Стара цена: 

1450
лв

ПРОМО цена: 

11 60
лв

290
лв

Спестявате: 

867014код

Комплект Bh Intensive+ за растеж на косата 
4 продукта: масло, шампоан, балсам, серум с 40% намаление

Bh Intensive+ комплекс е цялостно решение за отслабена коса. Той е с 
оптимална формула, съставена от тонизиращи, подхранващи и стимулиращи 
съставки, необходими за подобряване структурата на косъма, неговия 
растеж и забавянето на косопада. Комплексът предпазва от много фактори, 
предизвикващи косопад, значително подобрява фиксирането на косъма в 
кожата, създавайки условия за поява на нова, млада и здрава коса. Доставя 
хранителните съставки директно в корена на косъма и луковицата. 

Активираща терапия за 
растеж на коса 

(на основата на РЕПЕЙ)

Bh Intensive+ 
complex

-40%

24.04.-21.05.2019

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

Стара цена: 

1090
лв

ПРОМО цена: 

8 70
лв

220
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1190
лв

ПРОМО цена: 

9 50
лв

240
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5020
лв

ПРОМО цена: 

30 10
лв

2010
лв

Спестявате: 

-40%
за 

комплекта
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За суха и изтощена коса!

8430130код

843011код

24.04.-21.05.2019ТОП ПРОДУКТИ  
с до -50%

O’Herbal
За придаване на обем!

O’Herbal

Стара цена: 

1890
лв

ПРОМО цена: 

13 25
лв

565
лв

Спестявате: 

Шампоан за суха 
и изтощена коса - 500 мл

Съдържат екстракт от лен, маслиново масло 
и млечни протеини. Нежно почистват сухата 
и изтощена коса, правят я копринено мека и 
възстановяват блясъка й. Не съдържат SLES, 
SLS, силикони и изкуствени оцветители.

8430830код

Балсам за суха 
и изтощена коса - 500 мл

8431530код

Стара цена: 

2150
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

650
лв

Спестявате: 

Маска за суха 
и изтощена коса - 500 мл

Стара цена: 

5930
лв

ПРОМО цена: 

29 65
лв

2965
лв

Спестявате: 

Комплект O’Herbal за суха и изтощена коса:
3 продукта - шампоан, балсам и маска с -50%намаление

Стара цена: 

1890
лв

ПРОМО цена: 

13 25
лв

565
лв

Спестявате: 

-50%
за 

комплекта

8430430код

Шампоан за придаване 
на обем на косата 500 мл

8431130код

Балсам за придаване 
на обем на косата 500 мл

8431830код

Маска за придаване 
на обем на косата 500 мл

843041код

Комплект O’Herbal за придаване на обем на косата 
3 продукта: шампоан, балсам, маска с 50% намаление

Съдържат екстракт от арника, кератин 
и млечни протеини. Нежно почистват 
тънката коса, като увеличават обема и 
еластичността й. Не съдържат SLES, SLS, 
силикони и изкуствени оцветители. 

Стара цена: 

1890
лв

ПРОМО цена: 

13 25
лв

565
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2150
лв

ПРОМО цена: 

15 00
лв

650
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

1890
лв

ПРОМО цена: 

13 25
лв

565
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5930
лв

ПРОМО цена: 

29 65
лв

2965
лв

Спестявате: 

-50%
за 

комплекта
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ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

8410220код

Тонизиращ душ гел 
с драконов плод и 
макадамия - 500 мл 

8410320код

Освежаващ душ гел
с лимонова трева и 
ванилия - 500 мл

8410520код

24.04.-21.05.2019

-50%

Хидратиращ душ 
гел с маракуя и 

магнолия 500 мл

8410620код

Енергизиращ душ 
гел с мандарина и 

авапухи 500 мл

Fresh Juice
Ароматна и освежаваща 

грижа под душа!

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

Масло за тяло с масло от карите 
и зелено кафе 200 мл

Омекотява, овлажнява, подхранва и регенерира кожата, като същевре-
менно действа като естествен UV филтър. Екстрактът от зърна на зелено 
кафе е богат на фитостероли и линолова киселина, прави кожата по-
стегната, хидратирана и еластична. Същевременно се бори със сво-
бодните радикали и запазва младостта на кожата.  

86334002код

Масло за тяло с арганово масло 
и смокиня 200 мл - 2 броя

Аргановото масло има свойството да овлажнява и подхранва кожата, 
като й помага да запази своята младост, изпълвайки я с жизненост и 
енергия. А екстрактът от смокиня й придава мека, кадифена гладкост.

Стара цена: 

3100
лв

ПРОМО цена: 

15 50
лв

1550
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3100
лв

ПРОМО цена: 

15 50
лв

1550
лв

Спестявате: 

86331002код
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Стара цена: 

690
лв

ПРОМО цена: 

5 50
лв 140

лв

Спестявате: 



Най-добрата интимна грижа!

Успокояващ интимен гел 
с млечна киселина, дъбова 

кора и лайка 300 мл 

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

Всички продукти от линията PHARMA CARE съдържат екстракт от дъбова кора, който има противовъзпалителни и антибактериални свойства, както 
и млечна киселина, която е с доказано действие за възстановяването на киселинно-алкалния баланс в интимната област. Геловете подсилват 
функционирането на „добрата” бактериална микрофлора, спомагат за поддържането й в естествено физиологично равновесие. Също така успокояват 
раздразненията, сърбежа и паренето. Не съдържат: сапуни, SLS, SLES, парабени, оцветители. 

Защитен интимен гел 
с млечна киселина, дъбова кора 

и червена боровинка 300 мл

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

24.04.-21.05.2019

Стара цена: 

1350
лв

ПРОМО цена: 

10 80
лв

270
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2700
лв

ПРОМО цена: 

16 20
лв

1080
лв

Спестявате: 

Цена за 2 броя 
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

8640420код 8640520код

Код за 1 брой с -20%

8640720код8640620код

Код за 1 брой с -20%

86407240код86406240код

Код за 2 броя с -40%

86404240код 86405240код
Код за 2 броя с -40%

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

23



24.04.-21.05.2019

-40%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 

За да ухаете 
неустоимо!

  79_ _ _5020код

UB Parfums парфюм
Дамски аромат - 50 мл (22%) 

Предназначен за предизвикателните и чаровни жени, но също така и за скромните 
и нежни жени, за известните и неизвестните, за жените на различна възраст, за 
изтънчените и небрежните. 

Цена за 1 брой:
Цена за 1 брой при покупка минимум 

2 броя едновременно по избор

1 парфюм с -20% или  
2 по избор (дамски, мъжки аромат) с -40% отстъпка 

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

23 90
лв

600
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

17 95
лв

1195
лв

Спестявате: 

с -20% с -40%

  79_ _ _5040код

UB Parfums парфюм
Мъжки аромат - 50 мл (18%) 

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

24
  79_ _ _20код

Цена за 1 брой:
Цена за 1 брой при покупка минимум 

2 броя едновременно по избор

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

23 90
лв

600
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2990
лв

ПРОМО цена: 

17 95
лв

1195
лв

Спестявате: 

с -20%

  79_ _ _40код

с -40%



24317код

Паста за зъби Dr. Silver
+ Четка за зъби Nano Silver

Перфектната грижа за 
устната кухина! 

С  антибактериалното 
действие на 

наносреброто, както и с 
противовъзпалителното 
действие на алое вера и 

хималайската сол! 

Стара цена: 

1480
лв

ПРОМО цена: 

10 35
лв

445
лв

Спестявате: 

24316код

Паста за зъби Dr. Silver
+ Четка за зъби Nano Gold

Перфектната грижа за 
устната кухина! 

С  антибактериалното 
действие на 

наносреброто и 
нанозлатото, както и с 

противовъзпалителното 
действие на алое вера и 

хималайската сол! 

-50%
ТОП ПРОДУКТИ  

с до 
Ежедневна грижа 

за всяка част на тялото!
24.04.-21.05.2019

Стара цена: 

1480
лв

ПРОМО цена: 

10 35
лв

445
лв

Спестявате: 

51302002код

Балсам за стъпала - 250 мл
2 броя

Стара цена: 

1980
лв

ПРОМО цена: 

9 90
лв

990
лв

Спестявате: 

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

8651_240код8651_20код

Цена за 2 броя  
с -40%

Цена за 1 брой 
с -20%:

Стара цена: 

450
лв

ПРОМО цена: 

3 60
лв

090
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

900
лв

ПРОМО цена: 

5 40
лв

360
лв

Спестявате: 

Билкови кремове за ръце и нокти 100 мл
Кремовете за ръце и нокти с билки на Green Pharmacy се абсорбират добре 
от кожата и ноктите, попиват бързо и действат ефективно, възстановяват 
мекотата и гладкостта на кожата, без да създават усещане за омазняване. 
Всички кремове съдържат: глицерин, бял пчелен восък, ланолин, хамамелис, 
пантенол, тиамин (вит.В1), арника, биотин, хидролизиран кератин, алантоин. 

Крем за ръце и 
нокти с жълтениче 
- за хидратиране 
и успокояване на 
раздразнения

Крем за ръце 
и нокти 
с алое - за 
хидратиране и 
омекотяване

1 2

3 4 5 6

Крем за ръце 
и нокти с 
лайка - за 
регенериране и 
успокояване на 
раздразнения

Крем за ръце и 
нокти с маслина 
- за защита и 
подхранване

Крем за ръце и 
нокти с арган - 
за подхранване 
и защита

Крем за 
ръце и нокти 
с роза - за 
подхранване и 
овлажняване

25



Изберете 1 продукт с -20% или  2 продукта с -30%

Стара цена: 

4500
лв

ПРОМО цена: 

31 50
лв

1350
лв

Спестявате: 

с -30%

Цена за 2 броя 
едновременно:

2323_30  
2324_30

код

Стара цена: 

2250
лв

ПРОМО цена: 

18 00
лв

450
лв

Спестявате: 

с -20%

Цена за 1 брой:

2323_20код
1 2 3 4

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

с -20%

Цена за 1 брой:

2324_20код

Стара цена: 

2250
лв

ПРОМО цена: 

18 00
лв

450
лв

Спестявате: 

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

1 2

3 4

КОМПЛЕКТ DAFI:  Бутилка за пречистване на вода - 500 мл
+ Комплект 2 бр. резервни филтриращи елементи  + 1 бр. цветна капачка 

(в произволна комбинация)

+ или + или + 

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

24.04.-21.05.2019

-30%

26

Цената е валидна при едновременна поръчка на: 1 бутилка + 1 комплект резервни филтри или 
2 бутилки (по избор) или 2 комплекта резервни филтри (по избор). 

Задължително се заявяват в една поръчка с двата кода на избраните цветове. 

код

Примерни комбинации:



Dr. Silver Генератор на сребърни йони

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

Дава повече от 40 000 литра сребърна вода.
Помага за здравето и красотата. 
Помага за хигиената на дома.
Спестява много пари. 
Може да се използва навсякъде.
Сменяема батерия. 
Сменяем сребърен електрод (2 грама).
Три управляващи програми.
Изключително малки размери. 
Уникален дизайн, надеждност и качество.

10 предимства на Dr.Silver:

Само сега с уреда Dr.Silver
 получавате и 4 невероятни подаръка:

Паста за зъби Dr.Silver 
със сребро, алое и 

хималайска сол  Четка за зъби с 
нано сребро

Спрей флакон за използване на 
приготвената  сребърна вода

Книга “Лечебната сила 
на сребърната вода”

2007040код

Стара цена: 

11400
лв

ПРОМО цена: 

68 40
лв

4560
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

24.04.-21.05.2019

-40%
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Идеалният подарък 
за всяко семейство!



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

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

24.04.-21.05.2019

-40%
SB 437 SB 504 SB 507

19 см 10150440код
111437240код23 см

21.5 см 101437240код

11150740код21 см
19 см 10150740код

24301код

 КОМПЛЕКТ 
VOLCANO ZAPPER

+ Царски билки Detoxin
 250 мл

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

20029240код

Стара цена: 

900
лв

ПРОМО цена: 

5 40
лв

360
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2380
лв

ПРОМО цена: 

11 90
лв

1190
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

2590
лв

ПРОМО цена: 

18 15
лв

775
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

6690
лв

ПРОМО цена: 

40 15
лв

2675
лв

Спестявате: 

Magnolia Silver

2000830код

Магнитен декарбонизатор с дезин-
фекционен ефект - два ефекта, 
за по-добро пране и миене на 
съдове. Прибор от ново поколение, 
с помощта на който успешно се 
решават проблемите с твърдата 
вода и се повишава качеството на 
пране и миене на съдове.  

Dr. Silver Гел за чисти ръце 50 мл 2 бр.
Бързо почиства и хигиенизира кожата 
на ръцете без измиване. Образува 
предпазен слой от сребърни йони върху 
ръцете и ги защитава дълготрайно 
от вируси и бактерии. Хидратира, 
омекотява и подхранва кожата на 
ръцете. Надеждна защита срещу 
повече от 650 вида вируси и бактерии.

2002740код

Магнетон БИО
Уред за нискочестотна импулсна 
магнитотерапия - съвременен 
метод за физиотерапия, при 
който върху организма на човека 
се въздейства с постоянни 
или импулсни нискочестотни 
магнитни полета, оказващи 
седативно и болкоуспокояващо 
действие.

WAVE GUARD - 2  броя
Защитава и предпазва централната 
нервна система и целия организъм 
от развитие на заболявания в 
резултат на използване на средства 
за комуникация. Представялва 
електронен модул, предназначен 
за локална защита на човешкия 
организъм от вредното действие на 
електроманитни излъчвания.20007002код

Стара цена: 

17490
лв

ПРОМО цена: 

10495
лв

6995
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  
с до 

24.04.-21.05.2019

-50%
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-40%
за 

комплекта



страници: от 16 до 19

страници: от 26 до 27

страници: 
от 6 до 9

53 лв.53 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.

37.50 лв.

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.

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_Gutschein_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

24.04.-21.05.2019

4071 
S, M,  
L, XL 
75 лв.4550 M, 

L, XL, 
XXL 

84 лв. 4548 M, 
L, XL, 

106 лв.

4547 
S, M, 
L, XL, 

84 лв.
4549 
S, M,  L, XL, 
106 лв.

42 лв.

42 лв.

4535| 16 - 20
71 лв.

4537| 16 - 20
76 лв.

4536| 16 - 20
76 лв.

4535| 16 - 20
71 лв.

4536| 16 - 20
76 лв.

4536| 16 - 20
76 лв.

38 лв.

38 лв.

38 лв.

38 лв.

35.50 лв.

35.50 лв.

страници: 
от 34 до 35

страници: 
от 52 до 59

319
M, L, XL, XXL

50 лв.

2138  
63 лв. 

1305 | 16–23 
63 лв.

25 лв.

31.50 лв.

31.50 лв.

 4431 | M, L,  
XL, XXL, Cu** 97 лв.

 486 65 лв.
 494* | M, L, XL, XXL65 лв.

 1050  63 лв.
 2417* S-XL, L-XXL 82 лв.1,800 Гауса

31.50 лв.
41 лв.

32.50 лв.

32.50 лв.

48.50 лв.

– ––––– –

4657i

4709i

4705i

4706i

4704i

4703i

4708i

4707i

4804i

4663i

4662i

4721i

4659i

4661i

4710i

4702i

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

информация вижте каталога.

– ––––– –

4657i

4709i

4705i

4706i

4704i

4703i

4708i

4707i

4804i

4663i

4662i

4721i

4659i

4661i

4710i

4702i

 4465* 13 лв. 
 44781  50 лв. 

4658i 
дължина 

50 cm  
33 лв.16.50 лв.

6.50 лв.

25 лв.

Поръчайте преди: 19.05.2019 , за да 
получите преди 1 юни - Деня на детето! 

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

4721i 
33 лв. 

Корда Комплект от 6 цвята 
392*  13 лв.

4724i 
30 лв.

4725i 
30 лв.

4723i 
30 лв.

4659i 
33 лв.

6.50 лв.

15 лв.

15 лв.
15 лв.

16.50 лв.

16.50 лв.
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4537| 16 - 20
76 лв.

38 лв.



ТОП ПРОДУКТИ  
с до -40%

Чисто и уютно у дома!

24.04.-21.05.2019

Уникално тънкото влакно и специалния 
патентован метод на сплитане правят 
тези кърпи незаменим помощник за 
почистване и полиране на стъклени 
и метални повърхности: прозорци, 
огледала, атомобили, маси, шкафове, 
батерии, екрани на телевизори и друга 
техника. Бактериите, акарите и другите 
микрооганизми са отстранени над 99, 2%!

Професионална кърпа 
за прозорец 40 х 40 см 

25101220код

Стара цена: 

2300
лв

ПРОМО цена: 

18 40
лв

460
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

3450
лв

ПРОМО цена: 

24 15
лв

1035
лв

Спестявате: 

Цена за 3 броя  
с -30%

Цена за 2 броя 
с -20%:

25101330код

25206240код

Изключително фино тъканото 
влакно и специалния патен-
тован метод на сплитане 
правят тази кърпа най-
добрата сред бамбуковите 
кърпи за домакинството! За 
подсушаване, дезинфекциране 
и почистване на прозорци, 
кухненски плотове и шкафове, 
мивки, плочки, мебели, посуда, 
очила, екрани, подове и др.

Универсална бамбукова кърпа 
8 слоя 36 х 36 см - 2 броя

Стара цена: 

2300
лв

ПРОМО цена: 

13 80
лв

920
лв

Спестявате: 

2043440код

Универсален почистващ гел 
1000 мл

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

Стара цена: 

3250
лв

ПРОМО цена: 

19 50
лв

1300
лв

Спестявате: 

20312240код

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

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

Стара цена: 

2180
лв

ПРОМО цена: 

13 10
лв

870
лв

Спестявате: 

2031130код

Препаратите, съдържащи сапуне-
но орехче са хипоалергенни. Имат 
антибактериални и антимикробни 
свойства. С ефект и на естествен 
омекотител.  Подходящ за цветно 
и бяло пране, за всякакъв вид 
материи – от грубата вълна до 
фината коприна. Премахва петна 
от дрехи и текстилни тъкани, като 
не променя цветовете. 

Eкологичен течен перилен препарат 
BIONUR със сапунено орехче  1000 мл 

Стара цена: 

1550
лв

ПРОМО цена: 

10 85
лв

465
лв

Спестявате: 
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Стара цена: 

3290
лв

ПРОМО цена: 

19 75
лв

1315
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

5280
лв

ПРОМО цена: 

31 70
лв

2110
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

7990
лв

ПРОМО цена: 

39 95
лв

3995
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

38280
лв

ПРОМО цена: 

15310
лв

22970
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

43780
лв

ПРОМО цена: 

17510
лв

26270
лв

Спестявате: 

ТОП ПРОДУКТИ  
с до -60%

24.04.-21.05.2019

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

Топ матрак 3 в 1 от 
мериносова вълна с 

магнитно поле и карбонови 
нишки - 90*200 см

2610460код

Одеяло от мериносова 
вълна и памук 

140*200 см

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

2610260код

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

Препоръчва се за 
подпомагане при: 

Турмалинов колан Hign Line 
125 см 

2090150код

2092040код

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

2610840код

Магнитен колан с мериносова 
вълна, магнити и сребро

Изключително съчетание на висококачествена мери-
носова вълна, магнитно поле и сребърни йони. Наред 
с терморегулиращото и оздравително действие 
на мериносовата вълна, в този продукт е добавен 
източник на постоянно магнитно поле. Като резултат 
употребата води до бързо и ефективно снемане на 
болка от различен характер. 31
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с до -50%

2251250код

Квадратен тиган със стъклен 
капак и капачка-дозатор (28 х 28 см) 

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

2250350код

Тиган за палачинки (Ø 25 см) 

Великолепни постни домашни палачинки можете да 
си приготвяте сега, без никаква мазнина, без да се 
притеснявате, че ще се залепи блата. Не съдържа PFOA. 
Бамбуковата кърпа ще почисти тигана само с вода!

Стара цена: 

2150
лв

ПРОМО цена: 

17 20
лв

430
лв

Спестявате: 

Фъстъчено масло със сусам - 500 г
3091420код

Фъстъченото масло освен 
полезно е и с много приятен 
вкус и може да бъде част от 
нашето дневно хранително 
меню. То разполага с 

хранителни стойности и ползи за здравето. Сусамо-
вите семена съдържат висока концентрация на 
фитостероли, антиоксиданти и ненаситени киселини. 3091020код

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

Кокосово масло - 900 г

Предотвратява сърдечно-съдови 
заболявания и високо кръвно налягане.

Стара цена: 

2350
лв

ПРОМО цена: 

18 80
лв

470
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

29600
лв

ПРОМО цена: 

14800
лв

14800
лв

Спестявате: 

Стара цена: 

14700
лв

ПРОМО цена: 

7350
лв

7350
лв

Спестявате: 

Екстрактор на хранителни вещества VOLCANO - 12 части 

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

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

Стара цена: 

21990
лв

ПРОМО цена: 

129 90
лв

9000
лв

Спестявате: 
202009код

Превърнете храната в енергия и здраве!

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

ТОП ЦЕНА
на комплект от 
12 части!

Бързо и  
вкусно за 
празни-

ците!


