ЩАСТЛИВАТА ДЕТЕЛИНА
Промоционална
кампания

22.05.-21.06.2019 г.

Купете продукти на
промоционални цени от
настоящата брошура по Код 1
или целия Каталог 2019 и за всяка
отделна поръчка за поне ...

25,90 лв. имате ПРАВО

Предложените продукти в
настоящата брошура с отстъпка
по Код 1 може да се купуват без
ограничение в количествата.

39,90 лв. имате ПРАВО

да закупите 1 продукт
с до 60% отстъпка от
маркираните със специален
символ - четирилистна
детелина (Код 2);

да закупите 2 продукта
с до 60% отстъпка от
маркираните със специален
символ - четирилистна
детелина (Код 2);

59,90 лв. имате ПРАВО

Закупуването на продукт по
цените с Код 2 е възможно САМО
след предварителна покупка за
поне 25,90 лв. (виж по-горе).

да закупите 3 продукта
с до 60% отстъпка от
маркираните със специален
символ - четирилистна
детелина (Код 2).

Покупки при право закупени
по Код 2 НЕ УЧАСТВАТ в сумата,
даваща право на избор на нови
продукти с отстъпка по Код 2.

22.05.-21.06.2019

Витамин E - 90 таблетки
код 1:

3091920

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

2250лв 1800лв 450лв

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

код 1:

Витамин C + Цинк
с удължено освобождаване - 180 таблетки
Стара цена: ПРОМО цена:
Спестявате:
3042130

Витамини и минерали
за добро здраве!
код 1:

4890лв 3425лв 1465лв
Sanct Bernhard препоръчва при:

30731002

Витамин C с удължено
освобождаване 30 капсули - 2 броя
Стара цена:

код 2:

код 1:

30747230

3042150

Цена:

24

45

лв

Vitar препоръчва при:

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

Намаление:

-50%

Витамин К2 - 60 таблетки - 2 броя

Селен + цинк - 30 таблетки - 2 броя
Стара цена:

19

80

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

13

85

5

95

код 1:

код 2: 30747002

9

лв

-50%

Магнезий + B6 30 таблетки - 2 броя
код 1:

2

30727220

Стара цена:

13

80

лв

ПРОМО цена:

11

00

лв

Спестявате:

2

код 1:

11

90

Спестявате:

510

Витамини ГОЛД А-Я Dr.Naturе
60 таблетки

3007630

Стара цена:

80

ПРОМО цена:

2550лв 17

лв

Vitar препоръчва при:
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; нормализира обмяната
на веществата и доброто функциониране на
нервната система.

ПРОМО цена:

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

Намаление:

90

17

00

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

Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.

Цена:

Стара цена:

30364230

Vitar препоръчва при:
защита от свободните радикали и оксидативен
стрес; чести инфекции; проблеми с щитовидната
жлеза; проблеми със сърдечно-съдовата система; дерматологични проблеми; проблеми с
черния дроб; психически натоварвания.
само при ПРАВО(стр.1)

Спестявате:

2700лв 1350лв 1350лв

чести настинки и грип, възстановяване след
боледуване; стресови ситуации; проблеми със сетивата
за вкус и мирис; проблеми с храносмилателния тракт;
проблеми с ноктите (изтъняване, чупене и бели петна);
кожни проблеми и акне; бавно зарастване на рани; при
вирусни и грипни заболявания; хронична умора.
само при ПРАВО(стр.1)

ПРОМО цена:

85

лв

Спестявате:

765лв

Dr.Nature препоръчва при:
намален имунитет; недостиг на витамини и
минерали; отпадналост, липса на енергия; за
защита на клетките от свободните радикали;
след боледуване; за добра кожа, кости и нокти; за
здраво сърце; за здрави очи.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3007650

Цена:

12

75

лв

Намаление:

-50%

Омега 3 рибено масло 1000
90 капсули

22.05.-21.06.2019
код 1:

3006430

Стара цена:

19

90

лв

само при ПРАВО(стр.1)

3006450

код 2:

код 1:

лв

Спестявате:

595лв

3043730

Стара цена:

48

Стара цена:

67

50

лв

ПРОМО цена:

47

25

лв

Тайната на китайските владетели за здрава
кръвоносна система, кожа, нокти, коса!
Sanct Bernhard препоръчва при:
заболявания на сърцето и мозъка; проблеми с
кръвното налягане и нивата на холестерола и триглицеридите; проблеми с капилярите, кръвни
съсиреци, разширени вени; акне и кожни проблеми;
чупливи нокти; стерилитет, предменструален синдром
(ПМС); артрит и проблеми със ставите; възпалителни
процеси; депресии и психически натоварвания.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3048050

Цена:

3074430

Стара цена:

24

50

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

17

15

7

35

Vitar препоръчва при:
понижен имунитет; вирусни инфекции; лесна
уморяемост; за защита от оксидативен стрес;
при проблеми със сърдечно-съдовата система;
подобрява хранителния и енергиен метаболизъм;
активира възстановяването след заболявания или
натоварвания; гарантира устойчив имунитет.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3074450

код 1:

3007030

Цена:

12

25

лв

Намаление:

-50%

-50%

ПРОМО цена:

33

95

лв

Спестявате:

1455лв

Цена:

Намаление:

2425лв -50%

Стара цена:

ПРОМО цена:

25 лв 18
Dr.Nature препоръчва при:
90

15

лв

Спестявате:

775лв

срив на имунната система; грип и вирусни
заболявания; ангини; херпеси и бактериални
инфекции; кожни инфекции; възпаления на
дихателните пътища и белите дробове; проблеми
с пикочо-половата система; проблеми с
храносмилателната система; проблеми с костите и
ставите; подагра, диабет, регулира холестерола.

3375лв -50%

Имунен стимулатор форте+ 45 таблетки

лв

Коластра 35 - 30 капсули

35% имуноглобулин G(lgG)

Намаление:

Съдържа нуклеотиден микс, вит. С, екстракт от облепиха.

3043750

код 2:

25

лв

лв

само при ПРАВО(стр.1)

Спестявате:

20

9

Намаление:

95

Sanct Bernhard препоръчва при:
повишен холестерол и триглицериди; проблеми със
сърдечно-съдовата система и кръвоносните съдове;
артрит и проблеми с опорно-двигателната система;
за подобряване на паметта и функцията на мозъка;
хипертония; астма; за здрави кости, стави, кожа, нокти,
коса; при възпалителни процеси; наднормено тегло.

Omega 3 Perilla oil - 150 капсули
3048030

Цена:

Омега 3 - 6 - 9 Ленено масло
180 капсули
50

код 1:

13

95

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

Имунна
система
в баланс!

код 1:

ПРОМО цена:

само при ПРАВО(стр.1)

3007050

код 2:

Цена:

12

95

лв

Намаление:

-50%

Септангин с исландски лишей - 16 пастили
За 1 брой с -20%:
код 1:

3074920

За 2 броя с -30%:
код 1:

30749230

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

8

90

Стара цена:

17

80

лв

7

10

ПРОМО цена:

12

45

лв

Спестявате:

180лв

Спестявате:

535лв

VITAR препоръчва при: болки и възпаления в гърлото; проблеми в горните
дихателни пътища; кашлици; ринити;
простуда, настинки.
Фантастична комбинация с исландски
лишей, сладък корен (женско биле),
живовляк, лайка, липа и витамин С.
3

22.05.-21.06.2019
Боров прашец - 120 таблетки

НОВО

За 1 брой с -20%:
код 1: 3007320

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

За 2 броя с -30%:
код 1: 30073230

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

3990лв 3190лв 800лв

79

80

лв

55

85

лв

2395лв

Dr.Nature препоръчва защото:
Повишава имунитета и подпомага възстановяването при
изтощен и често боледуващ организъм.
Противодейства на различни възпаления в организма;
Неутрализира свободни радикали от различен произход мощен антиоксидант;
Премахва умората, възстановява жизнеността и тонуса на
тялото.
Подпомага при заболявания и възпале-ния на дихателната
система;
Регулира липидната обмяна, нормализира стойностите на
холестерола и триглицеридите;
Подкрепя функциите на сърцето, подпомага сърдечно-съдовата система, регулира
артериалното налягане;
Нормализира кръвоснабдяването, тонизира кръвоносните съдове
Защитава и подпомага възстановяването на черния дроб, нормализира отделянето на
жлъчни сокове;
Подобрява храносмилането, подпомага при възпалителни и хронични заболявания на
стомаха и червата (гастрити, колити, язви, запек).

Енергия от природата!

Астаксантин - 90 капсули
код 1:

3092620

Стара цена:

38

50

лв

ПРОМО цена:

30

80

лв

Спестявате:

770лв

код 1:

3040930

OstroVit препоръчва при:
за защита от разрушителното действие на свободните
радикали; натоварване и преумора на очите; намалено
зрение и зрителна острота; предпазва от катаракта и
макулна дегенерация; възстановяване след операции.
Предоставя изключителна защита и подкрепа на мозъка,
очите, нервната система. Оказва мощно противовъзпалително действие, забавя процесите на стареене на
клетъчно ниво, подкрепя имунитета, намалява нивата
на холестерола, стабилизира сърдечно-съдовата
система и кръвното налягане, подпомага функциите на
стомаха.

код 1:

4

3041940

68

00

лв

ПРОМО цена:

40

80

лв

Спестявате:

27

20

Стара цена:

Спестявате:

5650лв 3955лв 1695лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
алергии; астма; главоболие, мигрена; срив на имунната
система; паразитни заболявания и противопаразитно
въздействие; хипертония; повишен холестерол; язва,
гастрит, газове; отпадналост, хронична умора. С уникален
състав и основни действия: имуностимулиращо,
противотуморно, антибактериално.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

код 1:

3006820

3040950

Цена:

28

Намаление:

25

лв

-50%

Dr.Nature Коензим Q 10 - 30 капсули
Стара цена:

23

90

лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
дисбактериоза; хронични и остри възпалителни процеси
от вирусен и бактериален произход; остри респираторни
заболявания; атеросклероза; профилактика на туморни
заболявания; предменструален синдром; заболявания
на нервната система.
Хлорелата е най-богата от всички храни на ДНК и
РНК и това я прави изключителна храна за мозъка и
за дълголетие. Тя е по-богата на хлорофил (28.9 гр/
кг) от което и да е растение, откъдето идва и името й.
Хлорофилът има кръвотворен и анти-раков ефект.

ПРОМО цена:

В Черното семе има лек за всичко, освен смъртта!

Хлорела - 180 капсули
Стара цена:

Масло от черен кимион + витамини
и мастни киселини - 180 капсули

лв

ПРОМО цена:

19

10

лв

Спестявате:

480лв

Dr.Nature препоръчва при:
отслабнал имунитет; сърцебиене и сърдечни проблеми; прединфарктни и слединфарктни състояния; хипертония; повишен холестерол; безсъние,
избухливост; кожни проблеми; възпалени венци,
хронична умора, стресови ситуации; мигрени;
при напреднала възраст и еднообразно хранене;
физически и психически натоварвания.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3006850

Цена:

11

95

лв

Намаление:

-50%

22.05.-21.06.2019

Майтаке плюс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: като съпътстваща терапия при раково
болни; при отслабена имунна система; регулира хормоналния баланс;
регулира мазнините и теглото; регулира нивото на кръвната захар;
има положително действие при остеопороза; подобрява състоянието
при хепатит и заболявания на черния дроб; също и сърдечно-съдовата
система.

За 1 брой с -20%:

За 2 броя с -40%

Стара цена:

Стара цена:

90
38
лв
ПРОМО цена:

Силата на
фунготерапията!

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 10лв

46 70лв

7

3110лв

Спестявате:

Спестявате:

80

лв

3030420

код 1:

30304240

код 1:

Кардио комплекс - 60 капсули

Брейн комплекс - 60 капсули

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

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

За 1 брой с -20%:

За 2 броя с -40%

Стара цена:

Стара цена:

90
38
лв
ПРОМО цена:

Стара цена:

Стара цена:

38 лв
ПРОМО цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

90

46 70лв

31 10лв

46 70лв

780лв

3110лв

780лв

3110лв

3031320

код 1:

30313240

Dr.Nature препоръчва при: настинки, бронхит, астма; вирусни и бактериални инфекции; срив на имунната система; алергии при деца и възрастни;
гъбични заболявания; автоимунни заболявания; стомашно-чревни
проблеми; заболявания на обмяната; умора, отпадналост, липса на енергия.

За 1 брой с -20%:

За 2 броя с -40%

Стара цена:

Стара цена:

90
38
лв
ПРОМО цена:

46 70лв

780лв

3110лв

3031720

код 1:

Спестявате:

код 1:

30317240

3031420

Спестявате:

код 1:

30314240

Мегавитал комплекс - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: при срив в имунната система; съпътстваща
терапия при болни от рак; за подпомагане на организма при химио- и
лъчетрапия; като общоукрепващо средство; по-добрява сърдечносъдовата, храносмилателната, отделителната и кръвоносната системи;
нормализира хормоналния баланс; за регулиране стойностите на кръвната
захар, кръвното налягане и нивата на холестерола и триглицеридите.

За 1 брой с -20%:

За 2 броя с -40%

Стара цена:

Стара цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

31 10лв
Спестявате:

Спестявате:

Спестявате:

Киндер комплекс - 60 капсули

код 1:

За 2 броя с -40%

31 10лв
Спестявате:

код 1:

За 1 брой с -20%:

38 лв
ПРОМО цена:

80
77
лв
ПРОМО цена:

90

31 10лв

46 70лв

7

3110лв

Спестявате:

Спестявате:

80

код 1:

лв

3030120

код 1:

30301240

5

Витамини за деца - 240 таблетки
код 1:

3042230

Стара цена:

46

50

лв

ПРОМО цена:

32

55

лв

Спестявате:

1395лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
чести инфекции и настинки; за деца във фаза
на развитие за изграждане на здрава имунна
система; при непълноценно и бедно на витамини
и минерали хранене; за добър имунитет и
издръжливост; за добра памет и концентрация.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

код 1:

3042250

Цена:

23

25

лв

22.05.-21.06.2019

Намаление:

За здрави и
палави деца ...

-50%

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

3045930

Стара цена:

25

50

лв

ПРОМО цена:

17

85

лв

Спестявате:

765лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
Произведени са по традиционни рецепти с
внимателно подбрани съставки. Наличието на
вит. А, С и Е - най-мощните антиоксиданти, е
предпоставка за подсилване на имунната система.
Куркумата също е естествен антиоксидант, има
противовъзпалително действие.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3045950

Цена:

12

75

лв

Намаление:

-50%

НОВО За първи път в България!

... и за енергия да
тичаме след тях!
Cannabissimo - Гурме кафе с коноп
код 1:

10300630

Стара цена:

39

ПРОМО цена:

27

Спестявате:

11

95
90
95
Съдържа:
лв
лв
лв
8% коноп (2,5mg CBD в 1 чаша кафе)
92% кафе (Арабика+Робуста)
Съчетайте вълшебния вкус на ароматно кафе с невероятната сила на CBD за подкрепа и възстановяване на организма.
Защо кафе със CBD?
Канабидиолът (CBD) е основното активно вещество в индустриалния коноп (Cannabis Sativa L), чиято главна функция е да
поддържа хомеостазата (баланса) в организма, оказвайки влияние върху ендоканабиноидната му система, без да има
психотропно действие.
Основните ефекти на CBD:
• Непознат по сила противовъзпалителен ефект;
• Облекчава състоянието при хронична болка;
• Помага при депресии, тревожност, безпокойство, посттравматичен стрес;
• Релаксира нервната система, възстановява здравия и тонизиращ сън;
• Контролира нивата на кръвната захар;
• Подпомага обмяната на липидите и намалява риска от проблеми на сърдечно-съдовата система;
• Потиска растежа на ракови клетки;
• Възстановява функциите на червата и дейността на храносмилателната система;
• Действа като мощен антиоксидант.

6

Cannabissimo - Гурме кафе с коноп е за всеки, който обожава
невероятния, неподправен вкус на кафе, а в същото време желае да
води здравословен начин на живот.

само при ПРАВО(стр.1)

код 2: 10300650

Цена:

Намаление:

1995лв -50%

22.05.-21.06.2019

Мумио (Shilajit) - 40 капсули
код 1:

3060220

Стара цена:

27

90

ПРОМО цена:

лв

22

30

лв

Спестявате:

560лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
хронична или мускулна умора; обща слабост; тежки
физически и умствени натоварвания; липса на енергия
и издръжливост; вирусни и бактериални инфекции;
алергии; хашимото; заболявания на черния дроб и далака;
заболявания на храносмилателната система - язви, колити,
гастрити; хемороиди и разширени вени; възпалителни
заболявания; сексуална дисфункция.

За жените ...

само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3060250

Цена:

13

95

лв

... и
за мъжете!

Намаление:

-50%
Панер - 30 таблетки

Соя и Калций - 120 капсули
код 1:

3044730

Стара цена:

62

50

лв

ПРОМО цена:

43

75

лв

Спестявате:

18

75

код 1:

лв

3036020

Стара цена:

код 2:

3044750

Цена:

31

25

лв

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

Намаление:

-50%

Вечерна роза - 30 таблетки - 2 броя
код 1:

30356220

Стара цена:

31

80

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

25

45

6

35

Проферт - 60 таблетки
код 1:

3036230

Стара цена:

18

90

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

код 1:

3080830

Нони комплекс за жени - 946 мл
Стара цена:

69

90

лв

ПРОМО цена:

48

95

лв

Спестявате:

20

95

код 2:

3080850

Цена:

34

95

лв

Намаление:

-50%

лв

ПРОМО цена:

13

25

лв

Спестявате:

565лв

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

код 1:

3080730

Нони комплекс за мъже - 946 мл
Стара цена:

69

90

лв

Dr.Nature препоръчва тази уникална течна формула,
богата на естествени витамини, минерали, ензими,
антиоксиданти, фитонутриенти и биофлавоноиди, като
най-добрата за специфичните нужди, баланса и здравето
на женското тяло, особено при напредване на възрастта.
Подобрява състоянието при всички проблеми, свързани
с хормонален дисбаланс, както и състоянието преди, по
време и след менопауза.
само при ПРАВО(стр.1)

Спестявате:

1450лв 1160лв 290лв

Sanct Bernhard препоръчва:
по време и след менопауза;
при хормонален дисбаланс;
при остеопороза и понижена костна плътност;
горещи вълни;
нарушен сън;
повишен холестерол.
само при ПРАВО(стр.1)

ПРОМО цена:

лв

ПРОМО цена:

48

95

лв

Спестявате:

2095лв

Dr.Nature препоръчва тази уникална
течна формула, богата на естествени
витамини, минерали, ензими, антиоксиданти,
фитонутриенти и биофлавоноиди, като найдобрата за специфичните нужди, баланса
и здравето на мъжкото тяло, особено при
напредване на възрастта.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3080750

Цена:

34

95

лв

Намаление:

-50%
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За спокойствие
и баланс!

код 1:

30351230

Стара цена:

Модус спокоен ден
30 таблетки - 2 броя
ПРОМО цена:

Спестявате:

2980лв 2085лв 895лв

Царски билки За съня - 250 мл
код 1:

3011030

код 2: 30351002

Цена:

14

90

лв

Намаление:

30367002

Стара цена:

ПРОМО цена:

-50%

1700лв 850лв

Спестявате:

850лв

код 2:

код 1:

8

2380лв 1665лв 715лв

Dr.Nature препоръчва при:
отслабване на паметта; старческа
деменция; нарушено оросяване и
кръвоснабдяване на крайниците;
намалено внимание; болест на
Алцхаймер; шум в ушите; световъртеж,
главоболие;
сърдечна
аритмия;
глаукома; периферни съдови смущения;
нервно изтощение, стрес.
Съдържа Гинко Билоба и екстракт от гроздови семки.

3011050

лв

Цена:

12

95

лв

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

9

90

НОВО

Спестявате:

775лв

Намаление:

-50%

7

90

Спестявате:

200лв

Pharm LAB препоръчва по време на
активна мозъчна дейност или учене, при
усещане за умора, изтощение и преумора
от работа (ментална), както и при
намалена способност за концентриране и
използване на менталните фукнции.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

код 1:

18

15

STUDENT - 30 таблетки

3037620

Pharm LAB препоръчва при:
дискомфорт и неразположение при
пътуване.
Всяка таблетка съдържа:
сух екстракт от джинджифил - 75 mg,
витамин В6 - 0,5 mg.

Dr.Nature Гинко плюс 30 капсули - 2 броя
Стара цена: ПРОМО цена:
Спестявате:
30061230

лв

само при ПРАВО(стр.1)

Амарин 30 таблетки - 2 броя
код 1:

25

ПРОМО цена:

90

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
нарушен и неспокоен сън;
превъзбуденост;
кошмарни сънища;
трудно заспиване;
неврози, напрегнатост, свръхнапрежение.

Pharm LAB препоръчва
тази ефективна комбинация за преодоляване
на нервно напрежение, раздразнителност,
стрес, умора, психическо натоварване.
Съдържа екстракти от маточина, хмел,
лавандула, магнезий, витамин В6.
само при ПРАВО(стр.1)

Стара цена:

3037650

Цена:

Намаление:

495лв -50%

Здрави очи 30 таблетки - 2 броя
код 1:

30718220

Стара цена:

ПРОМО цена:

1780лв 14

25

лв

Спестявате:

355лв

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

!

22.05.-21.06.2019

За да се
наслаждаваме
на живота!
код 1:

РектоСтоп - 30 таблетки

3037520

НОВО

Стара цена:

12

ПРОМО цена:

10

лв

260лв

лв

Съдържа: диосмин, сух екстракт от горчив портокал
(стандартизиран до 90% хесперидин), сух екстракт от бодлив
залист (самодивски чемшир), витамин С, сух екстракт от европейска
червена боровинка (стандартизиран до 75% антоциани).
Pharm LAB препоръчва при: хемороиди; разширени вени; укрепва и тонизира стените на кръвоносните съдове; снема възпаления.
Цена:

само при ПРАВО(стр.1)

ДХЕА - 30 таблетки

Спрей за нос Cosinus - 60 мл
5020120

Стара цена:

ПРОМО цена:

Намаление:

645лв -50%

3037550

код 2:

код 1:

Спестявате:

30

90

код 1:

Спестявате:

1390лв 1110лв 280лв

3035720

само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

Аргинин - 150 капсули

3050530

Стара цена:

73

90

лв

ПРОМО цена:

51

75

лв

Спестявате:

22

15

код 2:

3050550

Цена:

30

лв

Спестявате:

360лв

код 1:

Намаление:

3695лв -50%

3035750

Цена:

8

95

лв

Намаление:

-50%

Царски билки За кръвоносната система - 250 мл
Стара цена: ПРОМО цена:
Спестявате:
3011330

2590лв 1815лв 775лв

лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
нужда от подобряване кръвоснабдяването към
клетките, сърдечна недостатъчност, проблеми
със сърдечно-съдовата система, затлъстяване,
еректилна дисфункция, лечение на рани.
В комбинация с фолиева киселина и
витамини В6 и В12.
само при ПРАВО(стр.1)

ПРОМО цена:

17 лв 14
Pharm Lab препоръчва при:
90

нормализира хормоналния баланс; подобрява
цялостния метаболизъм в организма; регулира
обмяната на въглехидратите; препятства стреса
и вредните му последици; подобрява мозъчната
дейност; подпомага дейността на нервната система;
активира имунната система; подпомага заздравяването на костите; забавя
процесите на стареене в организма; подкрепя сексуалната активност.

Pharm Lab препоръчва при:
Запушен нос и възпалени синуси, причинени от
настинка, сенна хрема или синузит; механично
раздразване на носните лигавици; повтарящи
се инфекции и алергичен ринит. Профилактично
при свръхчувствителност на носа и синусите към
климатик, сух въздух, високи и ниски температури,
алер-гени, замърсители.

код 1:

Стара цена:

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
възстановяване функциите на разширени вени;
при венозна недостатъчност; нарушения в паметта;
възстановяване след инсулт и инфаркт; склероза
на кръвоносните съдове; възпалителни процеси
в отделителната система; при повишено ниво на
холестерола и др.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3011350

Цена:

12

95

лв

Намаление:

-50%

9
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За да бъде
храненето винаги
удоволствие ...
... е нужен баланс
във всички
ситеми!
Дайджестив комплекс плюс - 473 мл
код 1:

Стара цена:

3080330

45

00

лв

ПРОМО цена:

31

50

лв

Спестявате:

13

50

код 1:

3062230

код 2:

3080350

Цена:

3060530

Стара цена:

2250лв -50%
Спестявате:

2790лв 1955лв 835лв

Deep Ayurveda препоръчва при:
детоксикация и защита от замърсявания и свободни
радикали; заболявания на стомашно чревния тракт гастрити, колити, язви, запек; повишена киселинност
в организма (алкализира кръвта); разширени вени,
хемороиди; проблеми с чернодробната функция;
анемия; кожни проблеми; отслабен имунитет.
само при ПРАВО(стр.1)
10

код 2:

3060550

Цена:

13

95

лв

Намаление:

-50%

лв

само при ПРАВО(стр.1)

Намаление:

ПРОМО цена:

49

90

ПРОМО цена:

34

95

лв

Спестявате:

1495лв

Deep Ayurveda препоръчва при:
детоксикация на организма; нарушен
метаболизъм; заболявания на храносмилателната система; запек, нередовен стомах;
ставни заболявания; възпалителни проблеми;
алергични и кожни заболявания.
код 2:

3062250

Цена:

24

Намаление:

95

лв

-50%

Джинджифил - 250 таблетки

Уийтграс (Wheat grass) - 40 капсули
код 1:

Стара цена:

лв

Състав: органично алое вера, папая, органично
ленено семе, псилиум хуск (фибри), пребиотикфруктоолигозахариди, юка шидигера.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
тотална детоксикация на организма; подготовка на
организма преди прием на биологично-активни
продукти; проблеми с храносмилането;
подобрява функциите на дебелото черво.
само при ПРАВО(стр.1)

ВИРОГ (VIROG) - 200 г

код 1:

3049230

Стара цена:

57

90

лв

ПРОМО цена:

40

55

лв

Спестявате:

1735лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
общи стомашни неразположения от различен
произход; болки в стомаха от преяждане; подуване
на стомаха; диспепсия, гастропареза, запек, колики;
подобрява моториката на червата; подпомага
при простудни заболявания, кашлица, бронхит,
възпаление на ставите; облекчава симптомите при
морска болест, болест при пътуване.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3049250

Цена:

28

95

лв

Намаление:

-50%

код 1:

Храносмилателни ензими
с витамин С - 90 капсули

3051130

Стара цена:

43

50

лв

ПРОМО цена:

30

45

лв

Спестявате:

13

05

САНИЛАКС Dr.Nature - 60 капсули
код 1:

3007430

Стара цена:

18

95

лв

код 2:

код 1:

3051150

Цена:

21

75

лв

Намаление:

44

90

лв

31

45

лв

само при ПРАВО(стр.1)

-50%

Minesan - Алкално - минерални таблетки
250 таблетки
Стара цена: ПРОМО цена:
Спестявате:
3046330

13

45

код 2:

код 1:

30354230

лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
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 прекалено подкисляване на телесните
течности и най-вече на кръвта).
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3046350

Цена:

22

45

лв

3061720

Стара цена:

25

90

лв

ПРОМО цена:

20

70

лв

код 2:

код 1:

3045330

3061750

Цена:

12

лв

74

90

лв

ПРОМО цена:

52

45

лв

Спестявате:

5

20

код 2:

3045350

Цена:

37

45

лв

-50%

Стара цена:

25

00

лв

ПРОМО цена:

17

50

лв

Спестявате:

750лв

Урагин - 30 таблетки - 2 броя
код 1:

30358230

лв

Стара цена:

27

00

Спестявате:

22

45

лв

Намаление:

-50%

лв

ПРОМО цена:

18

90

лв

Спестявате:

810лв

Pharm LAB препоръчва при:
цистит;
проблеми с пикочните пътища
и бъбреците;
парене при уриниране;
фалшиви позиви за уриниране;
болезнено уриниране.

-50%

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми с пикочните пътища и функцията на
бъбреците; цистит, парене и болка при уриниране;
възпалителни процеси причинени от различни
микроорганизми; подпомагат излъчването на
пикочна киселина и разтварянето на бъбречни
камъни.
само при ПРАВО(стр.1)

лв

Леверен - 30 таблетки
2 броя

Берберин - 90 таблетки

Червена боровинка - 90 капсули
Стара цена:

9

Намаление:

45

-50%

Намаление:

95

3007450

Цена:

570лв

Намаление:

Deep Ayurveda препоръчва при:
проблеми с бъбреците; нарушени бъбречни
функции; проблеми и възпаления на пикочните
пътища; камъни и пясък в бъбреците; повишен
креатинин; повишена пикочна киселина; подагра.
само при ПРАВО(стр.1)

лв

Спестявате:

Pharm LAB препоръчва при:
проблеми с черния дроб и жлъчката;
стеатоза (омазняване на черния дроб);
нарушена обмяна на липидите; за
детоксикация на черния дроб.

Урокеър хърбъл - 40 капсули
код 1:

13

25

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

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблемно храносмилане;
подуване на стомаха;
дискомфорт и газове;
повишен прием на белтъчна храна;
проблеми с жлъчката и черния дроб.
само при ПРАВО(стр.1)

лв

ПРОМО цена:

код 1:

3092720

Стара цена:

27

50

лв

ПРОМО цена:

22

00

лв

Спестявате:

550лв

OstroVit препоръчва при:
диабет II тип;
преддиабетни състояни;
фамилна обремененост от диабет;
нарушения във въглехидратния и липидния
метаболизъм;
повишени нива на холестерола;
наднормено тегло.
11

Колаген форте + 60 капсули
код 1:

3071120

Стара цена:

ПРОМО цена:

22.05.-21.06.2019

Спестявате:

2290лв 1830лв 460лв

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

само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

код 1:

3051930

11

45

3071150

лв

Намаление:

-50%

Колаген плюс на прах - 475 грама
Стара цена:

82

50

ПРОМО цена:

лв

57

75

Спестявате:

2475лв

лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
проблеми и болки в костите ставите и сухожилията;
остеопороза; кожни алергии; за здрави нокти и коса;
за блестяща кожа и забавяне на процесите на стареене;
за еластичност на кръвоносните съдове; за здрави очи;
при парадонтоза, дерматози, кожни алергии. Съдържа
колагенов хидро-лизат, калций, магнезий, Витамин С.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3051950

Цена:

41

25

лв

Намаление:

-50%

Калций + Магнезий + Цинк + Вит. D3
+ Вит. К1 - 30 таблетки - 2 броя
код 1:

30706220

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

1380лв 1100лв 280лв

код 1:

Босвелия - 180 таблетки

3049530

Стара цена:

Sanct Bernhard препоръчва при:
болки и възпаления в ставите;
артрит, остеоартрит;
ревматизъм;
астма;
възпаления на червата(колит).
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

код 1:

3350лв 2680лв 670лв

OstroVit препоръчва при:
остеоартрит;
ревматоиден артрит;
болки и скованост в ставите;
фрактури, спортни травми;
слаба коса и нокти.
наднормено тегло.
12

Спестявате:

14550лв 10185лв 4365лв

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

MSM (Метилсулфонилметан) - 90 таблетки
Стара цена: ПРОМО цена:
Спестявате:
3092020

ПРОМО цена:

3049550

Цена:

72

75

лв

Намаление:

-50%

Босвелия - оказва изключително благоприятен ефект върху ставите.
Спомага за тяхната добра подвижност и гъвкавост, стимулира
хрущялната тъкан, оказва благотворно влияние върху съединителната
тъкан, тонизира мускулите, подобрява кръвоснабдяването в засегнатите
области.
Основните активни компоненти с противовъзпалително действие в
смолата на босвелия са тритерпеноидните киселини. Те блокират
синтеза на левкотриени - хормоноподобни вещества, които са един от
основните фактори за възникването на възпалителни процеси. Наред
с това възпрепятстват проникването на левкоцити в ставната течност и
намаляват степента на увреждане на ставния хрущял. Изследванията
посочват, че босвелия въздейства върху мозъка, понижава стреса и
напрежението.

22.05.-21.06.2019

За разходки и танци
с удоволствие
и без болка!
Крем-балсам с дяволски нокът
250 мл
код 1:

5120820

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

9

90

7

90

Спестявате:

200лв

Намалява болката и отока при възпалени
стави, улеснява тяхната подвижност.
Подходящ е за продължителна употреба,
особено при хронични оплаквания като
артрит, ревматизъм и др. Глицеринът има
хидратиращо и омекотяващо действие.

код 1:

Уникална старинна
рецепта с 10 алпийски
билки и екстракт от чили!

Конски гел-балсам с люти чушки - 500 мл
Стара цена: ПРОМО цена:
Спестявате:
5135620

1390лв 1110лв 280лв

Изключително ефикасен при болезнени стави, спазми в мускулите и
хронична болка в гърба. Също така помага при натъртвания, отоци,
ревматизъм, наранявания и травми. Осигурява допълнителен комфорт
по време на масаж, поради приятния си затоплящ ефект. Екстрактът от
чили е забележително ефективен в борбата с болката поради своята
активна съставка капсаицин. Външното приложение на капсаицин
предизвика отговор от страна на ендорфина, който може да помогне
за блокирането рецепторите за болка. Това го прави изключително
полезен за тези, които страдат от болезнени състояния като артрит,
мускулни крампи или дори невропатична болка.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

код 1:

51319230

Meчи гел-балсам
с алпийски билки 250 мл - 2 броя
Стара цена:

25

80

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

18

00

7

80

Силно загряващият гел-балсам осигурява приятна
и успокояваща топлина при болки в гърба,
мускулите, кръста и при уморени крака. Подходящ
е за масажи. Успокоява болката и напрежението,
подобрява подвижността на ставите и стимулира
периферното кръвообращение. Подходящ е за
успокояване на артритни и ревматични болки.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2: 51319002

Цена:

12

90

лв

Намаление:

-50%

код 1:

5132030

5135650

Цена:

Намаление:

695лв -50%

Крем-балсам с глюкозамин - 250 мл
Стара цена:

28

90

лв

ПРОМО цена:

20

25

лв

Спестявате:

865лв

Има успокояващ и дълбоко проникващ ефект,
и е подходящ за ежедневна грижа при болки
в различни части на тялото: кръст, гръб,
врат, лакти, рамене, колене и др., като има
противовъзпалителен и антисептичен ефект.
Активни съставки: Глюкозамин фосфат, глицерин,
екстракт от евкалипт, масло от сибирска ела,
камфор. Без парабени.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

5132050

Цена:

14

45

лв

Намаление:

-50%

13

22.05.-21.06.2019

Да се подготвим за
лятото ...
... и да влезем във форма!
код 1:

CLA - Капсули за отслабване
120 капсули

3046240

Стара цена:

77

90

лв

ПРОМО цена:

46

75

лв

Спестявате:

3115лв

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

код 1:

Зелено кафе - 120 капсули

3050650

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

10290лв 5145лв 5145лв

код 1:

Супер линия
30 таблетки - 2 броя

30729220

Стара цена:

17

80

Sanct Bernhard препоръчва при:

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

Антицелулитен крем - 250 мл
код 1:

5131530

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

2150лв 1500лв 650лв

В основата на този крем влизат: етеричномаслени съставки от три растения от рода
на чаеното дърво. Етеричните масла на тези
растения лесно проникват през кожата,
стимулират циркулацията на лимфата и
кръвта, активират метаболизма, подпомагат за
изхвърляне на отделените от клетките токсини.
само при ПРАВО(стр.1)
14

код 2:

5131550

Цена:

10

75

лв

Намаление:

-50%

лв

ПРОМО цена:

14

25

лв

Спестявате:

355лв

Vitar препоръчва при:
лица контролиращи теглото си; поддържане на идеална фигура; редукция
на теглото; изгаряне на мазнини;
подобряване на метаболизма.

код 1:

3060720

Нийм (NEEM) - 40 капсули
Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

10
20
лв 16 лв
4
лв
Deep Ayurveda препоръчва при:
50

40

проблемна кожа и възпалителни заболявания на
кожата; акне; псориазис; алергии; възпалителни
заболявания на дихателната система. Нийм е една
от основните билки в аюрведичната медицина.
Има кръвопречистващи, антихелминтни, антигъбични, антидиабетни, антибактериални,
антивирусни свойства.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3060750

Цена:

10

25

лв

Намаление:

-50%

22.05.-21.06.2019

Бирена мая + Витамини - 500 таблетки
код 1:

3044830

Стара цена:

45

50

лв

ПРОМО цена:

31

Спестявате:

1365лв

85

лв

Sanct Bernhard препоръчва при:
недостиг на всички витамини от група В и витамините
А, С и Е; недостиг на ценни аминокиселини, минерали
и микроелементи; подобряване на редица кожни
проблеми - акне, екземи, себорея и др.; за гладка
и еластична кожа; за блестяща и мека коса; слаба и
изтощена коса и пърхот; за здрави блестящи нокти.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

3044850

Цена:

22

Намаление:

-50%

75

лв

Акнестоп - 30 капсули - 2 броя
код 1:

30710230

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

1780лв 1245лв 535лв

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

код 1:

3048940

Да подготвим за лятото ...
... кожата и косата!
Крем с екстракт от хайвер - 250 мл

Арганово масло - 150 капсули
Стара цена:

74

90

лв

ПРОМО цена:

44

95

лв

Спестявате:

29

95

код 1:

5111330

Стара цена:

24

90

лв

само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

Крем с вечерна роза 250 мл - 2 броя
51317002

Стара цена:

33

80

лв

ПРОМО цена:

16

90

лв

Спестявате:

16

90

лв

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

17

45

лв

Спестявате:

745лв

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

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

код 1:

лв

ПРОМО цена:

5111350

Цена:

12

45

лв

Намаление:

-50%

Крем с кокосово масло - 250 мл
код 1:

Стара цена:

5133330

ПРОМО цена:

1190лв 835лв

Спестявате:

355лв

За всички типове кожа, особено за суха, лющеща
се, груба и застаряваща кожа. За кратко време
се премахват прекалената сухота и лющене на
кожата. Подобрява общия тонус и еластичността.
Има антимикробни и противовъзпалителни
свойства.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

5133350

Цена:

5

95

лв

Намаление:

-50%

15

22.05.-21.06.2019

Невро-клетъчното подмладяване представлява алтернатива на
естетичната медицина. Невро-подмладяването блокира нервните
импулси, водещи до възникването на бръчки. Технологията е
основана на уникален невропептид, който предотвратява работата на
нервотрансмитерите, отговарящи за съкращаването на мускулите, което
води до видимо изглаждане на кожата. Продуктите от серията ефективно
предотвратяват стареенето.

NEURO HIALURON
Серум за лице ден&нощ 30 мл

9110130

код 1:

Стара цена:

34

ПРОМО цена:

24

15

50

лв

Невро-клетъчно
подмладяване!
16.01.-31.01.2019

Стара цена:

23

код 1:

16

Стара цена:

89

90

Стара цена:

Спестявате:

лв

ПРОМО цена:

44

95

31

90

лв

Спестявате:

44

95

лв

16

лв

Спестявате:

705лв

9115030

код 1:

Комплект NEURO HIALURON 40+
3 продукта: серум, мицеларна вода и крем
с -50% намаление

911403

лв

45

NEURO HIALURON
Лифт крем-концентрат
за лице ден & нощ 50+ 50 мл

9114030
ПРОМО цена:

ПРОМО цена:

50

3190лв 2235лв 955лв

-50%
за комплекта

9111030

код 1:

NEURO HIALURON Овлажняващ
крем-концентрат
за лице ден & нощ 40+ 50 мл

Стара цена:

1035лв

NEURO Овлажняваща
мицеларна вода 500 мл

NEURO HIALURON

код 1:

лв

Спестявате:

-50%
за комплекта
код 1:

лв

ПРОМО цена:

22

35

лв

Спестявате:

955лв

Комплект NEURO HIALURON 50+
3 продукта: серум, мицеларна вода и крем
с -50% намаление

911503

Стара цена:

89

90

лв

ПРОМО цена:

44

95

лв

Спестявате:

4495лв
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VIS PLANTIS

серия против бръчки
с ретинол!

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

Нощен крем против бръчки с ретинол 50 мл

Дневен крем против бръчки с ретинол 50 мл
код 1:

8422330

Стара цена:

26

90

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

18

85

8

05

код 1:

8422430

Намалява бръчките, подмладяван
и има лифтинг ефект (повдигане и
стягане на кожата). Лицето и шията
трябва да се почистят след това се
нанася дневния крем сутрин.

Серум против бръчки с ретинол 30 мл
код 1:

8422530

Стара цена:

39

90

лв

ПРОМО цена:

27

95

лв

Спестявате:

1195лв

Действие: намалява фините линии и дълбоките
бръчки, подобрява лицевия контур. Кожата е
подмладена, тонизирана и еластична. Лицето и
шията трябва да се почистят след това се нанася
серума, а след попиванео му - дневния или
нощния крем.

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

2690лв 1885лв 805лв

Подхранва кожата в дълбочина и на
сутринта тя е отпочинала, спокойна и
сияйна. Лицето и шията трябва да се
почистят след това се нанася нощния
крем вечер.

Комплект Vis Plantis серия против бръчки с ретинол 3 продукта: дневен, нощен крем и серум с -50% намаление
код 1:

842231

Стара цена:

93

70

лв

ПРОМО цена:

46

85

лв

Спестявате:

4685лв

-50%

за комплекта
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Колагеново подмладяване
Серия Колагеново подмладяване BIO 7D 40+ активни съставки:
Патентован екстракт от стволови клетки на арган - Argan Phyto Cell Tec®.
Подпомага възстановяването на стволовите клетки на кожата и стимулира
производството на нови клетки. Био колаген - отговаря за гъвкавостта
и еластичността на кожата, помага за изглаждането на бръчките. Видимо
стяга и оформя овала. Стабилен витамин С – антиоксидант, който се
освобождава постепенно, така че има дълготраен ефект върху кожата.
Забавя процесите на стареене, укрепва кожата, добавя блясък, намалява
и забавя обезцветяването. Коензим Q10 - за да се редуцират бръчките и
предотврати появата на нови, кожата се нуждае от постоянна регенерация
в дълбоките й слоеве. За целта тя има нужда от много енергия. Коензим
Q10 я подпомага, като неутрализира свободните радикали и ускорява
регенерацията на тъканите. SPF 10 – съдържа се в кремовете за дневна
употреба - предпазва кожата от фотостареене.

SILVER DETOX Детоксикираща метална маска за
смесена и мазна кожа 8 г - 2 опаковки
код 1:

код 1:

код 1:

18

91723220

Стара цена:

780лв

ПРОМО цена:

625лв

Стягащ дневен крем BIO 7D 40+ против бръчки - 50 мл
код 1:

Спестявате:

155лв

9140130

Стара цена:

33

00

лв

ПРОМО цена:

23

10

лв

Спестявате:

990лв

Бързо и ефективно подобрява състоянието
на смесена и мазна кожа с видими дефекти.
Иновативната комбинация от висококачествени
метални нано-частици, комбинирани с активен
въглен дълбоко почиства кожата от токсини и
замърсявания, незабавно освежава, отпушва
порите и намалява тяхната видимост.

Намалява бръчките, кожата става по-стегната
и по-еластична, подобрява хидратацията
и подхранването. Съдържа още: масло от
авокадо, глицерин, ниацин (вит. В3), токоферол
(вит. Е). Подходящ за нормална, комбинирана
и чувствителна кожа.

GOLD DETOX Детоксикираща метална маска
за зряла и чувствителна кожа 8 г - 2 опаковки

Стягащ нощен крем-концентрат BIO 7D 40+
против бръчки - 50 мл

91724220

Стара цена:

7

80

лв

ПРОМО цена:

6

25

лв

Спестявате:

1

код 1:

55

лв

9140230

Стара цена:

33

00

лв

ПРОМО цена:

23

10

лв

Спестявате:

990лв

Бързо и ефективно подобрява симптомите на
зрялата кожа: тънка, сива, прекалено суха, без
плътност и блясък. Инова-тивната комбинация
от високока-чествени метални наночастици,
комбинирани с активен въглен дълбоко почиства
кожата от токсини и замърсявания, незабавно освежава, дълбоко регенерира, изглажда и
уплътнява кожата.

Намалява бръчките, кожата става по-стегната
и по-еластична, подобрява хидратацията
и подхранването. Съдържа още: масло от
авокадо, масло от карите (шеа), какаово масло,
глицерин, ниацин (вит. В3), токоферол (вит.
Е). Подходящ за нормална, комбинирана и
чувствителна кожа.

BLUE DETOX Детоксикираща метална маска
за суха и чувствителна кожа 8 г - 2 опаковки

Комплект Колагеново подмладяване BIO 7D 40+
2 продукта: дневен и нощен крем с -50% намаление

91725220

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

7

80

6

25

Спестявате:

155лв

Бързо и ефективно подобря-ва състоянието
на сухата и чувствителна кожа. Иновативната комбинация от високока-чествени
метални наночастици, комбинирани с активен
въглен дълбоко почиства кожата от токсини
и замърсявания, незабавно освежава,
дълбоко хидратира и регенерира; ефек-тивно
ревитализира сивия, уморен тен, добавя блясък.

-50%

за комплекта

код 1:

91401402

Стара цена:

66

00

лв

ПРОМО цена:

33

00

лв

Спестявате:

3300лв

22.05.-21.06.2019
Серия Ефективен лифтинг BIO 7D 50+ активни съставки

50+

Ефективен лифтинг
Лифтинг дневен крем BIO 7D 50+ против бръчки - 50 мл
код 1:

9150130

Стара цена:

33

00

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

23

10

9

90

Патентован екстракт от стволови клетки на арган - Argan
Phyto Cell Tec®. Подпомага възстановяването на стволовите клетки
на кожата и стимулира производството на нови клетки. Био
хиалуронова киселина – бързо и лесно прониква в кожата,
активира фибробластите, които отделят колаген и еластин. Има силно
хидратиращо действие и играе съществена роля в заглаждането
на бръчките и забавянето на процесите на стареене. Био калций
– стяга и тонизира кожата, активно стимулира регенерацията на
клетките, подобрява плътността и структурата й. Витамини A + E
- наречени «витамини на младостта» - ефективно предпазват от
стареене. Стимулират клетките да произвеждат колаген, намаляват
повърхностните бръчки и потискат образуването на нови. Подпомагат
регенерирането, хидратират, изглаждат, омекотяват. Про-ретинол предотвратява стареенето на кожата, намалява бръчките, регенерира
кожата, изсветлява белези от пъпки и петна. SPF 10 - в кремовете за
дневна употреба - предпазва от фотостареене.

Регенериращ нощен крем-концентрат BIO 7D 50+
против бръчки - 50 мл
код 1:

Стара цена:

33

00

лв

ПРОМО цена:

23

10

лв

Спестявате:

990лв

Намалява ефектите на стареенето и видимо
подмладява лицето. Съдържа още: арганово
масло, масло от авокадо, глицерин,
токоферол (вит. Е). Подходящ за нормална,
зряла, суха и чувствителна кожа.

Намалява ефектите на стареенето и видимо
подмладява лицето. Съдържа още: масло
от авокадо, масло от карите (шеа), арганово
масло, какаово масло, глицерин, екстракт от
аспержов боб (Vigna Аconitifolia), токоферол
(вит. Е). Подходящ за нормална, зряла, суха и
чувствителна кожа.

Лифтинг маска BIO 7D 50+ против бръчки - 10 г

Лифтинг крем за кожата около очите BIO 7D
50+ против бръчки - 15 мл

код 1:

9150320

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

лв

6

90

5

50

1

40

код 1:

Едно саше от 10 g се използва за 2 процедури!
Подходящ за нормална, зряла, суха и чувствителна
кожа. Лифтинг маската предоставя на кожата дълбока
хидратация, видимо я стяга и повдига, намалява
бръчките, осигурява страхотен регенериращ и
тонизиращ ефект, видимо подмладява лицето.

-50%
за комплекта

9150230

9150430

Стара цена:

28

90

лв

ПРОМО цена:

20

25

лв

Спестявате:

865лв

Подходящ за зряла, суха и чувствителна
кожа в зоната на очите. Съдържа още
масло от авокадо, какаово масло, екстракт
от очанка (euphrasia officinalis), екстракт от
хлорела, глицерин, токоферол (вит. Е).

Комплект Ефективен лифтинг BIO 7D 50+
3 продукта: дневен и нощен крем и крем за очи с -50% намаление + ПОДАРЪК маска
ПОДАРЪК

на стойност

6.90 лв

код 1:

915011

Стара цена:

94

90

лв

ПРОМО цена:

47

45

лв

Спестявате:

4745лв

Фантастичен комплект за всяк жена на 50+! Liquid Crystal Bio Technology
7D – био технология на течните кристали 7Д - е първата подобна серия на
световния пазар и е патент на компанията Bielenda, Poland. Основата от течни
кристали съдържа напълно съвместими с кожата мембранни липиди, които
поддържат естествената й липидна бариера, осигурявайки й дълготрайна
хидратация и постепенно освобождаване на активните съставки.
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Dr.Sante

За прекрасна
и жизнена коса!
Възстановяваща маска за коса с макадамия 300 мл
код 1:

8440320

Стара цена:

950лв

ПРОМО цена:

760лв

Спестявате:

190лв

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

Възстановяващ шампоан
за коса с макадамия 250 мл

8440120

код 1:

Стара цена:

950лв

ПРОМО цена:

760лв

код 1:

Спестявате:

190лв

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

код 1:

8440220

Възстановяващ балсам
за коса с макадамия 200 мл
Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

лв

9

50

7

60

1

90

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

-40%

за комплекта

20

8440420

Възстановяващ спрей
за коса с макадамия 150 мл

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

6 лв 170лв
8
лв
Формулата подпомага възстановяването на структурата
50

80

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

код 1:

8440520

Възстановяващо масло
за коса с макадамия 50 мл

Стара цена:

18

50

лв

ПРОМО цена:

14

80

лв

Спестявате:

370лв

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

Dr.Sante Серия за коса с макадамия 5 продукта: маска, шампоан, балсам, масло и спрей с -40% намаление
код 1:

844011

Стара цена:

55

50

лв

ПРОМО цена:

33

30

лв

Спестявате:

2220лв

Серията използва уникалните, възстановителни и защитни свойства на маслото от
макадамия, богато на мастни киселини, което изглажда косата и възстановява липидния
слой. Маслата от монои и моринга покриват косата с невидим филм, който я предпазва от
вредното въздействие на околната среда. Кератинът, който е основният градивен елемент на
косата, достига до участъците, които се нуждаят от допълнително укрепване и предотвратява
чупливостта и разделянето на връхчетата. Соевите протеини подхранват косата и добавят
блясък. Пшеничните протеини намаляват чупливостта на косъма над 80%.
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O’Herbal

За боядисана коса!
Балсам
за боядисана
коса - 500 мл

Шампоан
за боядисана
коса - 500 мл

код 1:
Стара цена:

18

90

лв

ПРОМО цена:

13

25

лв

8430330
Спестявате:

5

65

лв

код 1:
Стара цена:

18

90

лв

8431030

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

13

Маска
за боядисана
коса - 500 мл

5

25

Стара цена:

21

50

65

лв

код 1:

8431730

ПРОМО цена:

Спестявате:

15

00

лв

650лв

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

-50%
за комплекта

код 1:

843031

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

5930лв 2965лв 2965лв

Съдържат екстракт от мащерка, маслиново масло, кератин и
млечна киселина. Шампоанът нежно почиства косата, без да отмива
пигмента, поддържа дълбок и наситен цвета. Балсамът и маската
улесняват разресването на косата, поддържат дълбок и наситен
цвета, с естествен блясък. Не съдържат SLES, SLS, силикони и
изкуствени оцветители.

O’Herbal

За заздравяване на косата!

Стара цена:

18

90

лв

код 1:

8430230

ПРОМО цена:

Спестявате:

13

25

лв

5

65

лв

Маска за
заздравяване
на косата 500 мл

Балсам
за заздравяване
на косата 500 мл

Шампоан
за заздравяване
на косата 500 мл

Стара цена:

18

90

лв

код 1:

8430930

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

13

25

-50%
за комплекта

5

Стара цена:

21

50

65

лв

код 1:

8431630

ПРОМО цена:

Спестявате:

15

00

лв

650лв

Комплект O’Herbal за заздравяване на косата
3 продукта: шампоан, балсам, маска с 50% намаление
код 1:

843021

Стара цена:

59

30

лв

ПРОМО цена:

29

65

лв

Спестявате:

2965лв

Фантастичен комплект за заздравяване на косата, като
подобрява еластичността й, подсилва я и я прави полесна за разресване. Не съдържа силикони и изкуствени
оцветители.
21

Fresh Juice
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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.

Енергизиращ душ гел
с мандарина
и авапухи 500 мл

Регенериращ душ гел
с авокадо и оризово
мляко 500 мл

Омекотяващ душ гел
гел с пъпеш и лимон
500 мл

7

6

1

код 1:

8410_20

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

6

90

5

Спестявате:

140лв

50

Най-добрата интимна грижа!
1

Интимен гел с лайка и алое
за чувствителна кожа 370 мл

интимен гел
2 сНормализиращ
невен и чаено дърво 370 мл

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

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

За 1 брой с -20%:

8640_20

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

лв

лв

лв

7

90

22

код 1:

6

30

1

60

Успокояващ интимен гел
с градински чай и алантоин 370 мл

3

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

За 2 броя с -40%:
Стара цена:

15

80

лв

код 1:

ПРОМО цена:

9

50

лв

8640_240
Спестявате:

630лв

22.05.-21.06.2019

Микрофибърна ръкавичка - 2 броя
20500230
- с -30%
2 броя - с -20% 3 броя11
80
лв
Стара цена:

код 1:

ПРОМО цена:

8

Спестявате:

355лв

25

лв

За чистота
и свежест!

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

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

1

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

Деликатен гел за почистване на лице
със зелен чай - за комбинирана и мазна
кожа 270 мл
Обогатен с екстракт от зелен
чайс противовъзпалителни
свойства. Подходящ и за
кожа, склонна към появата
на акне. Танинът в зеления
чай помага на порите да се
свиват. Почиства и премахва
замърсяванията
има
естествено pH. Без парабени
и изкуствени оцветители.

2

код 1:

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

8620_20

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

6

90

5

50

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

3

Спестявате:

140лв

Мицеларен гел 3 в 1 с метличина
и пантенол 150 мл
код 1:

8421820

Стара цена:

9

50

лв

ПРОМО цена:

7

60

лв

Спестявате:

1

90

код 2:

8421840

Цена:

5

70

лв

код 1:

8421920

лв

Деликатен и освежаващ гел за всеки тип кожа. Не
изисква измиване. Овлажнява кожата. Успокоява
раздразненията и омекотява. Формата на мицеларен гел е много ефективен начин за почистване и
измиване на различен тип грим.
само при ПРАВО(стр.1)

Мицеларен разтвор 3 в 1 с алое и
пантенол 150 мл

Намаление:

-40%

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

9

50

7

60

Спестявате:

190лв

Деликатен и освежаващ разтвор за всеки тип кожа.
Без измиване. Подхранва кожата. Успокоява и
омекотява. Запазва pH на сълзите. Формата на
мицеларен разтвор е много ефективен начин за
почистване и измиване на различен грим.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

8421940

Цена:

5

70

лв

Намаление:

-40%
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Dr.Silver HOMEOPATHY 75 мл - 2 броя
код 1:

90200240

Стара цена:

13

80

лв

ПРОМО цена:

8

Спестявате:

550лв

30

лв

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

За найпрекрасната
усмивка!

Защо да изберете Dr.Silver HOMEOPATHY?
Изцяло натурални съставки. Подходяща за лица, приемащи
хомеопатични продукти. Без съдържание на мента, флуорид, захар,
парабени и SLS. Без вредни оцветители и подсладители. Почиства и
дезинфекцира устната кухина, венците и зъбите. Заздравява зъбите и
венците. С избелващо действие. Освежава дъха. Икономична употреба.
Дезинфекцира четката за зъби.

Четка за зъби Nano Gold
0

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

Четка за зъби Nano Silver
За 1 брой с -20%:

За 2 броя с -30%:

За 3 броя с -40%:

код 1:

код 1:

код 1:

9012_20

9012_230

9012_340

Стара цена:

Стара цена:

Стара цена:

8 лв
ПРОМО цена:
710лв
Спестявате:
180лв
90

17 лв
ПРОМО цена:
1245лв
Спестявате:
535лв
80

2670лв
ПРОМО цена:
00
16
лв
Спестявате:
1070лв

1

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

Предимства на четките:

24

Специалната система Dual Bristle System
(система с 2 вида влакна) и уникалната
почистваща U-образна форма на четката
премахват плаката от зъбите.

Дългите влакна са тънки и меки. Те лесно
проникват по-дълбоко между зъбите и ефективно
премахват не само бактериите и плаката по линията
на венците, но и под нея.

За разлика от обикновените четки за зъби,
тази форма на влакната увеличава
многократно възможността да се достигне до
всички зони в устната кухина, включително
до най-малките отвори между зъбите.

Късите влакна са заоблени и по-твърди. Те добре
почистват повърхността на зъбите, но са нежни към
тях и венците. Краят им е полиран и благодарение на
това не нараняват лигавицата в устната кухинa.

Балсам за втвърдена кожа - 250 мл
2 броя

22.05.-21.06.2019
код 1:

51301002

Стара цена:

ПРОМО цена:

1600лв 800лв

Спестявате:

800лв

Специално предназначен за
груби пети, мазоли по краката,
втвърдени кожни участъци по
стъпалата, лактите и коленете.
Редуцира втвърдената кожа
нежно и ефективно, като съчетава
хидратиращото действие на
уреята с антисептичното, антибактериалното, антивирусното
и антигъбичното действие на
чаеното дърво.
Активни съставки: екстракт от чаено дърво, урея. Без парабени.

Билкови кремове за крака
Билковите кремове, събрали множество билки и масла за грижа и комфорт на краката. Освежават, успокояват и хидратират кожата, която става гладка и
мека, краката са с усещане за свежест. Използват се вечерно време върху чиста и суха кожа на краката с леки масажни движения.

1

Крем за крака с алфахидрокси киселина
и кедрово масло при мазоли - 75 мл

Омекотява, регенерира и
хидратира грубата и суха
кожа, улеснява отделянето
на мъртвите клетки. При
редовна употреба мазолите
и втвърдените участъци
изтъняват и изчезват.
Стъпалата стават меки и
гладки.

3

Крем за крака с дъбова
кора и жълтениче
при лоша миризма и
изпотяване - 100 мл
Подпомага естествената
защита на кожата към
бактериални и гъбични
инфекции. Намалява прекомерното
изпотяване,
предпазва от неприятната
миризма на краката.

За 1 брой с -20%:
код 1:

8660_20

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

4

50

3

60

Спестявате:

090лв

За 2 броя с -40%:
код 1: 8660_240
Стара цена:

900лв

ПРОМО цена:

540лв

Спестявате:

360лв

Крем за крака с
широколист живовляк
и орехово масло - при
напукване - 75 мл

2

Крем за уморени крака
с див кестен и червени
лозови листа - 100 мл

4

Екстракът от широколист
живовляк и алантоинът улесняват възстановяването на
кожата при рани и ожулвания.
Ореховото масло, богато на
витамин Е, омекотява удебеления епидермис, действа
противовъзпалително и успокояващо.

Ефективно облекчава състоянието на уморените крака,
намалява подуването и усещането за парене. Екстрактът
от див кестен помага при
разширени вени. Добавените
екстракти от хамамелис,
арника и мента подобряват
кръвообращението.

25
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Чиста и
вкусна вода!

Кана Atria
с филтър Classic

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

2310_20

код 1:

Стара цена:

34

50

лв

Кана Astra
с филтър Unimax

Филтрите към каните DAFI пречистват:
хлор и хлорни съединения; тежки и
радиоактивни метали; нефтопродукти;
неприятни миризми; пестициди и токсини;
високата твърдост на водата; пясък,
ръжда, глина, механични замърсители.
Изберете цвят:

ПРОМО цена:

27

60

лв

Спестявате:

6

90

лв

Нюансите на цветовете
са примерни.

Стара цена:

код 1:

2330_20

ПРОМО цена:

Спестявате:

3790лв 30

30

лв

760лв

Уредът за получаване на сребърна вода Dr. Silver Universal e устройствo
Уред за сребърна вода Dr.Silver Universal
за електролитно отделяне на сребърни йони (Ag+) във вода.
+ 2 ПОДАРЪКА
Пълен електронен контрол с програми за избор
Стара цена: ПРОМО цена:
Спестявате:
код 1: 24462
на концентрация на сребърни йони;
40
00
60
Сменяем сребърен електрод и батерия;
лв
лв
лв
Светлинна индикация за избор на програма и
изправност на електролизната клетка;
Повече от 60 000 л сребърна вода с питейна концентрация
Висока производителност;
Лекота и бързина в обслужването.

149

За максимален ефект на получаваната сребърната вода, препоръчваме да
използвате пречистена вода. Вода от чешмата или минерални води, могат
значително да намалят ефективността на сребърните йони!

26

89

59

Dr. Silver - сребърна вода - Dr. Silver Гел за чисти
ръце - 50 мл
75 мл спрей - 150 ppm

Сребърните йони има редица уникални свойства:
- най-широкоспектърният продукт за унищожаване на патогенна микрофлора, без да оказват вредно
въздействие върху здравето на човека;
- ефективни срещу повече от 650 вида бактерии, гъбички и вируси;
- повишават имунитета и кондицията;
- премахват проблемите в стомашно-чревния тракт (гастрити, язви, хиперацидитет, хранителни отравяния);
- подпомагат организма при простуда, грип, ангини и възпалителни процеси;
- подобряват състоянието при кожни проблеми и изгаряния;
- изглаждат бръчките, имат противовъзпалителен ефект;
- дезинфекцират надеждно хладилници, мивки, съдове, дрехи, детски играчки.
Подаръците са на стойност

13.40 лв.

Иновативни идеи
за дома!

-40%

за комплекта

КОМПЛЕКТ VOLCANO ZAPPER
+ Паразитоцид - 100 мл
код 1:

24416

Стара цена:

168

90

лв

ПРОМО цена:

101

35

лв

Спестявате:

6755лв

VOLCANO Zapper е цифрово електронно устройство, което убива болестотворни паразити, бактерии, вируси
и гъбички чрез електромагнитни вълни на принципа на биорезонанса без използване на медикаментозни
средства. За постигане на максимален ефект е добре да се комбинира с Паразитоцид, който е с
противопаразитно действие.

Активатор за жива и мъртва вода VODOLEK
код 1:

2006050

Стара цена:

149

00

ПРОМО цена:

74

50

Спестявате:

7450

лв
лв
лв
Активаторът VODOLEK е предназначен за електро-химична активация на питейна вода с цел получаване на католит (алкална вода,
наричана още „жива” вода) и анолит (кисела вода, наричана още „мъртва” вода). И двата вида вода притежават силна биологична
активност и могат да се прилагат външно и вътрешно за профилактика на широк кръг заболявания, както и за редица приложения в
домакинството и личното стопанство. Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство с висока антиоксидантна активност.
Тя ускорява биологичните процеси в организма, повишава кръвното налягане, подобрява апетита, придава енергия и бодрост. Стимулира
бързото зарастване на различни рани от драскотини до язви на стомаха и дванадесетопръстника. Живата вода е ефективно средство
за пране и обезмасляване на повърхности; стимулира растежа на домашни и градински цветя и растения. Мъртвата вода забавя
биологичните процеси в организма, понижава кръвното налягане, успокоява нервната система, подобрява съня, намалява болките
в ставите. Тя е мощно бактерицидно и дезинфекциращо средство и се използва за обработка на бельо, дрехи, хранителни продукти,
плодове, зеленчуци, съдове и помещения.

Йонизатор на въздуха Sistema Aeroion
код 1:

2010120

Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

4490лв 3590лв 900лв

Съживява кислорода във въздуха, който дишаме!

В битови и промишлени условия – за понижаване на уморяемостта
и повишаване на имунитета, предотвратява разпространение на вирусни
намалява токсичността на въздуха;
инфекции и замърсяване на въздуха, неутрализира вредното влияние на
нормализира кръвното налягане;
йонизиращи лъчения от компютри и телевизори.
намалява вероятността от тромбообразуване;
За медицински цели – за повишаване на имунитета, стимулиране на
подобрява съня и премахва умората;
елиминира стреса и повишава работоспособността; обменните процеси на организма, ефективна профилактика и подобряване
състоянието при бронхиална астма, остри респираторни заболявания, хроничен
активира имунната система;
повишава качеството на въздуха и забавя стареенетo. бронхит и други заболявания на дихателната система, мигрени, неврози,
проблеми в сърдечно-съдовата система и др.
27
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Готови
за парти!
S N

Urban Behaviour Parfums - Premium Collection For Men and Women 100 ml
код 1:

80_ _ _30

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

42

90

30

00

Спестявате:

990лв

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

дамски аромат

Попитайте своя консултант
за серията аромати

само при ПРАВО(стр.1)

код 2: 80_ _ _50

UB Parfums 100 мл.

мъжки аромат

Магнитна гривна Victoria Bells SB 434

19 см

код 1: 101434230

Стара цена:

ПРОМО цена:

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

код 1:

19 см

19 см

Намаление:

лв

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

92

40

21 см

-50%
39

лв

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

71

45

лв

10150150
Намаление:

-50%

Магнитна гривна Victoria Bells SB 473

Спестявате:

60

Цена:

20 см

код 1: 101473230

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

109

90

76

95

Спестявате:

3295лв

само при ПРАВО(стр.1)

код 2: 101445250

код 2: 101473250

66

00

лв

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

132

Спестявате:

само при ПРАВО(стр.1)
Цена:

00

ПРОМО цена:

14290лв 10000лв 4290лв

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

Намаление:

-50%

92

40

39

лв

54

95

лв

Намаление:

-50%

Магнитна гривна Victoria Bells SB 473

Спестявате:

60

Цена:

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

Магнитна гривна Victoria Bells SB 445
код 1: 111445230

Стара цена:

само при ПРАВО(стр.1)

54

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

10150130

код 2:

95

132

-50%

само при ПРАВО(стр.1)
Цена:

00

лв

Намаление:

код 2: 101434250

Магнитна гривна Victoria Bells SB 445
код 1: 101445230

21

45

Магнитна гривна Victoria Bells SB 501

Спестявате:

10990лв 7695лв 3295лв

Цена:

22 см

код 1: 111473230

Стара цена:

ПРОМО цена:

лв

лв

109

90

76

95

Спестявате:

3295лв

само при ПРАВО(стр.1)

само при ПРАВО(стр.1)

код 2: 111445250

код 2: 111473250

Цена:

66

00

лв

Намаление:

-50%

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

Цена:

54

95

лв

Намаление:

-50%
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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.

1411 | M–L, XL, Сu**
162 лв.

страници: от 20 до 25

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

страници: от 30 до 31

2468 | 16–23

81 лв.

54 лв.

1501
S, M–L,
XL–XXL,
Cu**
127 лв.

1413 | M–L, XL , Cu**
192 лв.

2109 | 16–21
63 лв.

1500
S, M–L,
63.50 лв. XL–XXL,
Cu**
53 лв. 106 лв.

96 лв.

1951
M–L,
XL–XXL,
Cu**
140 лв. 70 лв.

1950
31.50 лв.
M–L,
XL–XXL,
Cu**
119 лв. 59.50 лв.

1321 | 16–23
54 лв. 27 лв.

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

582*
75 лв.

1 600 Гауса

1427*
S–XL, L–XXL
58 лв.

Магнит за яка
4334 Cu** 75 лв.

29 лв.

37.50 лв.

страници: от 38 до 43
4153*

2314 16-21
84 лв.

2530*

42 лв.

4786 16-21
54 лв.

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

27 лв.

4623
S, M, L, XL Cu**
97 лв.

48.50 лв.

4557 M, L, XL
106 лв.

53 лв.

4558 M, L, XL
97 лв.

48.50 лв.
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Турмалинова наколенка - 1 брой
код 1:

2090230

Стара цена:

ПРОМО цена:

22.05.-21.06.2019

Спестявате:

3290лв 2300лв 990лв

Препоръчва се за подпомагане при:
болка и схващане в областта на коляното; отоци
и отпадналост на долните крайници; гонартроза,
гонартрит; износване на колянната става;
шипове в колянната област; болки и спазми в
мускулите на прасците и бедрата; болки в ставите
при промяна на времето; невралгии.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

2090250

Цена:

16

Намаление:

45

лв

-50%

Турмалинов накитник - 1 брой
код 1:

2090330

Стара цена:

20

90

лв

ПРОМО цена:

14

65

лв

Спестявате:

625лв

За подпомагане при: болка и схващане в
областта на китките, дланите и пръстите на
ръцете; артроза и артрит на пръстите на ръцете;
шипове, подутини и отоци по ръцете, дланите
и пръстите; болки в ставите при промяна на
времето; навяхване в областта на китките; и др.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:
код 1:

2090530

2090350

Цена:

10

Намаление:

45

лв

-50%

Турмалинова превръзка за очи
Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

2190лв 1535лв 655лв

Найуютният
дом!
Калъфка за възглавница от мериносова вълна и памук
+ Възглавница от мемори пяна 70*40*11 см
Стара цена:
ПРОМО цена:
Спестявате:
код 1: 24419

12980лв 6490лв 6490лв

Препоръчва се за подпомагане при:
За бързо възстановяване при болка и умора в очите; за подобряване на
кръвообращението в областта на очите; премахване на напрежението
от клепачите; премахване на „червените очи“ при работа с компютър; за
превенция на очни заболявания; за облекчаване и предотвратяване появата
на отоци, тъмни кръгове, подпухналост и бръчки; обекчаване на главоболие,
виене на свят и проблеми със синусите.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

2090550

Цена:

Намаление:

1095лв -50%

Идеална комбинация за спокоен сън. Предпазват от алергии и
респираторни заболявания.

Биомагнитна постелка за стол
код 1:

2611250

Стара цена:

231

00

лв

ПРОМО цена:

115

50

лв

Спестявате:

115

54780лв 32870лв 21910лв

50

лв

Продукт от ново поколение с биомагнитно
поле, карбонова мрежа за защита от
геопатогенни зони и специална мемори
структура за идеален комфорт на тялото:
с биомагнитно въздействие и защита;
ускорява възстановяването на организма;
намалява умората и отпадналостта;
поддържа и възстановява костите и др.
30

код 1:

Одеяло от мериносова вълна 140 х 200 см
Стара цена:
ПРОМО цена:
Спестявате:
2610740
Запазва прохладата през лятото
и гарантира топлина през
зимата. Поддържа оптимална
телесна температура. Подпомага
организма
при
простудни
заболявания,
възпалителни
процеси, болки. Антимикробно и
хипоалергенно действие.

само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

2610760

Цена:

Намаление:

21910лв -60%

22.05.-21.06.2019

код 1:

Професионална кърпа за прозорци
и автомобили 60 х 40 см - 2 броя

25109230

Стара цена:

30

00

лв

само при ПРАВО(стр.1)

код 2: 25109002

Течен перилен препарат
за блестящо бяло пране BIONUR - 1500 мл
код 1:

2031630

ПРОМО цена:

Спестявате:

1350лв 945лв

405лв

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

ЕКО МОП

-50% отстъпка+ ПОДАРЪК
код 1:

24434

Стара цена:

89

90

лв

ПРОМО цена:

44

21

00

лв

Спестявате:

900лв

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

Най-чистият дом!

Стара цена:

ПРОМО цена:

код 1:

Цена:

15

00

лв

Намаление:

-50%

Комплект универсални кърпи
Color Set Premium

2510320

Стара цена:

13

90

лв

ПРОМО цена:

11

10

лв

Спестявате:

280лв

Премахват замърсявания от всички повърхности
в дома и офиса, като: шкафове, мивки, кранове,
плочки, дръжки на врати и др., както и пресни
петна по мека мебел и дрехи; за подсушаване и
полиране на сервизи за хранене и чаши. Много
са удобни и за почистване на обувки.
само при ПРАВО(стр.1)

код 2:

2510340

Цена:

Намаление:

835лв -40%

Спестявате:

4495лв

95

лв

Тази почистваща система е продукт
от ново поколение. Лесно може да се
използва от всеки. Микрофибърната
глава осигурява екологично почистване,
без да оставя влажни петна. Можете
бързо да почистите всички видове
повърхности: гранит, ламинат, паркет и
кожени настилки и т.н.

Универсален екологичен почистващ
препарат BIONUR 1000 мл
За 1 брой с -20%: код 1: 2031020
Стара цена:

11

50

лв

Стара цена:

23

Подаръкът е на стойност

8.90 лв.

9

20

За 2 броя с -40%:
00

ПОДАРЪК
Резервна
микрофибърна
бърсалка

ПРОМО цена:

лв

лв

код 1:

ПРОМО цена:

13

80

лв

Спестявате:

230лв

20310240
Спестявате:

920лв

Многофункционален високо ефективен почистващ
концентрат, създаден по най-съвременни изисквания,
на основата на последните екологични тенденции.
Притежава висока ефективност при почистване на
бани, тоалетни, санитария, подови покрития, кухненско
оборудване, водопроводни батерии, фаянс и др.
31
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Кристална хималайска сол 2 кг
код 1:

3020240

Стара цена:

28

90

лв

ПРОМО цена:

17

Спестявате:

35

лв

1155лв

Сертификат за качество на
хранителен продукт - ISO-22000!

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

Бързо, вкусно и здравословно!
код 1:

2250550

Квадратен тиган със стъклен капак и
капачка-дозатор (24 х 24 см)
код 1: 2251340

Дълбок тиган за готвене (Ø 28 см)
Стара цена:

ПРОМО цена:

Спестявате:

19990лв 9995лв 9995лв

Стара цена:

209

90

Особено е подходящ, ако имате
голямо семейство или ще
посрещате гости. Устойчивото и
незалепващо каменно покритие
ще Ви позволи да сготвите бързо, в
голямо количество и най-важното
вкусна и здравословна храна за
всички. Не съдържа PFOA.

С легендарното качество на

Stoneline!

лв

ПРОМО цена:

125

95

лв

Спестявате:

8395лв

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.

Многофункционален двоен тиган 27х22 см

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

2254950

Стара цена:

299

00

лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

149 лв 14950лв
50

Многофункционален двоен тиган с две различни повърхностни структури:
- незалепваща гладка повърхност (например за тестени и яйчни ястия, пържени
картофи, зеленчуци и т.н.)
- и грил (оребрена) повърхност (например за месо и риба).
Може да се използват като 2 отделни тигана.
Отлично разпределение на топлината: спестява енергия и време.
Работи и като тенджера под налягане, но с ниско налягане - може да се отваряне по време на готвене, а излишното
налягане се освобождава през вграден изпускателен клапан.
Функцията за завъртане предотвратява пръскане на мазнини и изпускане на миризми.
Благодарение на затворената система за готвене храната ще остане сочна.
Интегрираният силиконов пръстен осигурява завъртане без изтичане.
С ергономична дръжка и уникално магнитно затваряне. Не съдържа PFOA.
За контакти:
GM 06/19
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Възможни са печатни грешки!
Промоционалните предложения важат от 22.05. до 21.06.2019 или до изчерпване на количествата!

