
Промоционална 
кампания 

Купете продукти на промо-
ционални цени от настоящата 
брошура по Код 1 или целия 

Каталог 2019 и за всяка отделна 
поръчка за поне ...

25,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 1 продукт с до 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

39,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 2 продукта с до 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

 59,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 3 продукта с до 50% 
отстъпка от маркираните със 

специален символ - четири-
листна детелина        (Код 2). 

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

Вземи талон, 
изтрий и спечели!

ЛЕТНИ 
ИЗКУШЕНИЯ!

20.07.-16.08.2019            

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

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

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

виж стр.32

ВСЕКИ ТАЛОН
ПЕЧЕЛИ ПОДАРЪК!



 

Екстрактът от листа на Бамбук представлява поликомпонентен комплекс от синергично действащи 
вещества с мощен антиоксидантен ефект, с висока концентрация на флавони. Дългогодишни 
изледвания доказват, че приемът на eкстракт от листа на бамбук ефективно подпомага при хипертония, 
хиперлипидемия, коронарни заболявания, нарушени сърдечни съкращения, нарушения в мозъчното 
кръвообращение. Наред с това:
• Регулира нивата на липидите; 
• Ефективно неутрализира свободните радикали;
• Активира ендогенната антиоксидантна активност на организма и предпазва клетъчните мембрани и 
биологични структури;
• Разширява и укрепва стените на съдовете, препятства атеросклерозата;
• Подобрява силата на сърдечните съкращения;
• Подобрява микроциркулацията, препятства тромбообразуването и сгъстяването на кръвта;
• Подкрепя възстановяването и активността на простатната жлеза;
• Подобрява храносмилането;
• Укрепва косата, ноктите, кожата; 
• Подпомага:
 • детоксикацията; 
 • пречистването на кръвта;
 • алкализирането на организма;
 • при недостиг на кислород в кръвта;
 • при проблеми с уринирането и натрупването на пикочна киселина.

Dr. Nature 
Листа от бамбук 
120 таблетки            

3990
лв

ПРОМО цена:

3007920код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1000
лв

3007950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2495
лв

ПРОМО цена:

Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

 

Всички продукти от каталог Magnetix с 40% отстъпка 
без ограничение.

Заявяват се с добавка на ...40 след кода на продукта.

Попитайте за каталога на Magnetix или го разгледайте на www.green-master.eu

Специално лятно предложение!

 СВЕТОВЕН ХИТ! 

Всяка таблетка съдържа 350мг 
екстракт от листа на Бамбук 
(Lophatherum gracile) с доказан 
произход от диви растения. 

Истинският приятел на сърцето и сърдечно-съдовата система!

Стара цена: 

4990
лв

 НОВО 

Купете продукт(комплект) от каталога Magnetix с 60% отстъпка.
Може да се поръча само при право, съгласно условията по Код 2  

с добавка на ...60 след кода на продукта.
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Нови идеи за охлаждане!

 Микрофибърна Ледена кърпа 
COOL TOUCH 100 x 30 см

 
Преносим мини климатик Jocca 7120

лв

ПРОМО цена:

2050620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1780
лв

Мини климатикът Jocca е най-практичното решение за борба с убийствените жеги. Можете да го 
носите навсякъде със себе си, благодарение на компактния си размер. Захранва се по 2 начина – 
или посредством стандартен USB порт (компютър, лаптоп) или директно в електрическата мрежа.
Вече не са ви нужни отделни уреди за охлаждане, пречистване и овлажняване на въздуха. Мини 
климатикът Jocca едновременно охлажда, овлажнява и пречиства  въздуха в помещението.
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Стара цена: 

8900
лв

 НОВО 

Насладете се на разхлаждащ въздух в горещите летни дни ... навсякъде и по всяко време с 
преносимия мини климатик Jocca. 

Как точно работи уредът. Мини климатичната система Jocca използва специален филтър, 
който засмуква горещия въздух и моментално го трансформира в охладен, освежен и с по-добро 
качество. Достатъчно е само да добавите студена вода в резервоара, след което да включите 
климатика и не ви остава нищо друго, освен да се наслаждавате на приятната температура около 
вас. Капацитетът на резервоара е 0,375 ml. Можете да налеете студена вода, както и микс от вода и 
лед. Едно пълнене ви гарантира до 8 часа прохлада и свежест.
Основни спецификации:
• резервоар с капацитет 0,375 мл,
• 3 степенна сила на охлаждане,
• Sleep mode,
• бутон за включване на светлини,
• ниско ниво на шум по време на работа.Съдържа упътване на български, USB 

кабел за захранване и накрайник за 
включване в контакт. Размери: 16 x 15.5 x 15.5 см

Тегло: 1 кг

Чудите ли се как да се спасите от жегите? Да, климатикът е решение за вкъщи и в офиса, но как 
бихте се справили на плажа или по време на джогинг? А при работа в градината, при разходка 
или излет в планината? Микрофибърната ледена кърпа Cool Touch е решението на този 
проблем!
Достатъчно е единствено да намокрите кърпата, дори и с гореща вода, след което я 
разгънете и разтръскайте силно 5-6 пъти. Резултатът ще ви смая. Кърпата моментално ще 
стане ледено студена. Можете да я сложите на главата, врата, раменете или както прецените, така 
че да постигнете желания охлаждащ и тонизиращ ефект.
Как действа? Материалът, от който е направена микрофибърната кърпа Cool Touch съдържа 
специална иновативна нишка, чиито свойства поддържат ниската температура винаги, дори 
и при употреба на много гореща вода.

100% микрофибър

Цветове, 
в които се предлага:
0 - сиво
1 - тъмно синьо
2 - зелено
3 - розово

Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

 НОВО 

Едно истиннска ледено чудо!

Използвайте вкъщи, на открито, винаги когато сте изложени на висока температура и 
имате нужда да се разхладите. Ето и някои идеи:

• Докато спортувате
• На плажа
• Докато работите в градината
• Докато се разхождате

• По време на излет или почивка
• Можете да я използвате като студен компрес при 
настинга и грип. 

2511_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1190
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

240
лв

За 1 брой 
-20% 2511_240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2380
лв 1430

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

950
лв

За 2 броя 
-40%



 

3185
лв

ПРОМО цена:

3041030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1365
лв

3041050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2275
лв

ПРОМО цена:

Калций + Магнезий 
400 таблетки
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3320
лв

ПРОМО цена:

3040620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

830
лв

3040650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2075
лв

ПРОМО цена:

Селен плюс A, C и E  
120 капсули

 

2280
лв

ПРОМО цена:

3093420код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

570
лв

Витамин С от шипки  
60 таблетки

Стара цена: 

2850
лв

 

980
лв

ПРОМО цена:

30365230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

420
лв

 

1260
лв

ПРОМО цена:

30746240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

840
лв

Витамин С 
+ облепиха 
30 капсули - 2 броя

Фолиева киселина 
30 таблетки - 2 броя

преди, по време и след бременност; 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: 

1400
лв

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

Стара цена: 

2100
лв

Гарантира максимален ефект, изключител-
на биологична активност и подкрепа за 
организма. Действа като мощен антиоксидант, 
защитава клетките от оксидативен стрес, 
активира имунитета като повишава обра-
зуването на борещите се с инфекциите бели 
кръвни клетки и интерферон. Витамин С 
се препоръчва при простудни и вирусни 
заболявания и за общо укрепване на 
организма. Подобрява кожата, косата и др.100%

натурален

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4150
лв

 

1015
лв

ПРОМО цена:

3073430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв

Билков сироп 
с желязо и коприва  
200 мл

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

Стара цена: 

1450
лв

 

1720
лв

ПРОМО цена:

3093220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Магнезий, Цинк и 
Витамин В6 (MgZB) 
90 таблетки

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

OstroVit препоръчва при: Стара цена: 

2150
лв

мускулни крампи (спазми); болезненост на 
ставите, чупливост на ноктите; остеопороза; 
екземи; сърцебиене, сърдечно-съдови забо-
лявания; безсъние, нервност и избухливост; 
нарушено храносмилане и киселини.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4550
лв

 

3055
лв

ПРОМО цена:

3044440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2035
лв

Мултивитамини и 
минерали A - Z 50+ 
150 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

5090
лв

Съдържа високоактивни форми на магнезий и цинк: 
магнезиев цитрат, магнезиев лактат, цинков лактат и вит 
В6 с изключително биологична активност за подкрепа на 
енергийния метаболизъм, мускулите, електролитния баланс, 
нервната система, здравината на кости, коса, нокти.



 

3185
лв

ПРОМО цена:

3044030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1365
лв

3044050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2275
лв

ПРОМО цена:

Масло от черен 
дроб на треска 
200 капсули
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Здрави и 
силни за летни 
приключения!

 

1800
лв

ПРОМО цена:

3041220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

3041250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1125
лв

ПРОМО цена:

Омега - 3 
рибено масло 
120 капсули

 

4795
лв

ПРОМО цена:

3046840код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Коластра 
90 капсули

 

4795
лв

ПРОМО цена:

3046940код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Капсули витамини 
+ пчелно млечице 
120 капсули

 

5195
лв

ПРОМО цена:

3049350код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5195
лв

Крил ойл
90 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: 
Стара цена: 

2250
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
лечение на заболявания на костите и 
ставите; за намаляване на холестерола 
и триглицеридите; зрителни нарушения; 
заболявания на кожата и лигавиците; 
за активиране на имунната система; за 
профилактика на сърдечно-съдовата 
система.

Стара цена: 

4550
лв

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. Подобрява 
паметта, облекчава симптомите на 
предменструален синдром. 

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

10390
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв
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2795
лв

ПРОМО цена:

10300630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1195
лв

10300650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1995
лв

ПРОМО цена:

Cannabissimo - 
гурме кафе с коноп

 

6835
лв

ПРОМО цена:

3043040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4555
лв

Коензим Q10 плюс 
150 капсули
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Енергия от 
природата!

 

4760
лв

ПРОМО цена:

3041930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

Хлорела
180 капсули

 

4915
лв

ПРОМО цена:

3052840код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

Моринга 
240 капсули

 

5745
лв

ПРОМО цена:

3049150код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5745
лв

Броколи
60 капсули

5790
лв

ПРОМО цена:

30284002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5790
лв

Алое вера с джинджи-
фил 1000 мл - 2 броя

 

2390
лв

ПРОМО цена:

3091820код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Сибирски женшен 
(Елеутерокок)
 90 таблетки

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: Стара цена: 

11490
лв Sanct Bernhard препоръчва при: 

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.  

Растението, което лекува повече 
от 300 болести!

Стара цена: 

8190
лв

Sanct Bernhard препоръчва при: 
дисбактериоза;  хронични и остри възпалителни 
процеси от вирусен и бактериален произ-ход; 
остри респираторни заболявания; атероскле-
роза; 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. 

Стара цена: 

6800
лв

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

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

Стара цена: 

11580
лв

броя 
на цената 

на един2 

OstroVit препоръчва при: 
стрес, физическо и психическо натоварване 
на организма;  хронична умора; понижен 
имунитет; хронични заболявания; грип, 
простуда; възстановяване след заболявания; 
понижени жизнени функции; полова слабост; 
намалена памет и концентрация; вредни и 
тежки условия на труд.

Стара цена: 

2990
лв

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 хранене; 
физически и психически натоварвания.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Спрете стареенето със 100% естествен коензим Q10!

Стара цена: 

11390
лв

• Непознат по сила противовъзпалителен ефект;
• Облекчава състоянието при хронична болка;
• Помага при депресии, тревожност, безпокойство;
• Релаксира нервната система, възстановява съня;
• 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.

Основните ефекти на CBD:
Стара цена: 

3990
лв



гастро комплекс - 60 капсули
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.

Шиитаке плюс - 60 капсули

3030920код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

30309240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв

3110
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

7780
лв

4670
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

3110
лв

3031520код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

30315240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв

3110
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

7780
лв

4670
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

3110
лв

3030520код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

30305240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв

3110
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

7780
лв

4670
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

3110
лв

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%

Кордицепс плюс - 60 капсули 

Фунготерапията - 
здраве от природата!
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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.

3030220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

30302240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв

3110
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

7780
лв

4670
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

3110
лв

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%

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

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



Най-доброто 
за децата, 
жените и 
мъжете!

 

1350
лв

ПРОМО цена:

3007220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

Коластра с 
мултивитамини 
45 таблетки за смучене 

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

Стара цена: 

1690
лв

 

2790
лв

ПРОМО цена:

3042240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Витамини за деца 
240 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4650
лв
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Съдържа прах от ацерола, портокал, моркови 
и комплекс от витамини и минерали специално 
подбрани за детския организъм.



 

1385
лв

ПРОМО цена:

30709230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв
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2225
лв

ПРОМО цена:

30355220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
лв

30355240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1670
лв

ПРОМО цена:

 

2940
лв

ПРОМО цена:

3042940код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1960
лв

Масло от вечерна 
роза - 200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
предменструален синдром(ПМС); нарушен 
менструален цикъл; възпалителни гинеко-
логични заболявания; климакс (горещи 
вълни, раздразнителност, отпадналост 
и др.); повишено ниво на холестерола и 
триглицеридите; хипертония; склонност към 
образуване на тромби; диабет; бронхиална 
астма; кожни проблеми.

Стара цена: 

4900
лв

 

1955
лв

ПРОМО цена:

3062030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

Фемикеър съпорт  
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: 
Стара цена: 

2790
лв

 

2275
лв

ПРОМО цена:

3025840код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1515
лв

Соеви изофлавони
40 капсули

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

Стара цена: 

3790
лв

 

2030
лв

ПРОМО цена:

30366230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

870
лв

Авенеа 
6 таблетки - 2 броя

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

Pharm LAB  препоръчва при: Стара цена: 

2900
лв

 

1555
лв

ПРОМО цена:

3011140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За истинско 
удоволствие 250 мл

нарушения в половата активност 
при мъжа и жената;
нарушена ерекция;
преждевременна еякулация;
хормонални дисфункции;
сексуални смущения на стресова основа;
фригидност.

Стара цена: 

2590
лв

2590
лв

ПРОМО цена:

30103002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За мъжа
250 мл - 2 броя

възпалителни процеси;
простатит;
затруднено и болезнено уриниране;
аденома на простатата;
простатна хипертрофия;
намалена полова активност;
следоперативно възстановяване на 
простатната жлеза.

Стара цена: 

5180
лв

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

Еректор - 15 капсули 
2 броя

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1980
лв

Простамин 
30 таблетки 
2 броя

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

Pharm LAB препоръчва при: Стара цена: 

2780
лв

броя 
на цената 

на един2 

За истински женски комфорт!



 

1535
лв

ПРОМО цена:

3006030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

3006050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1095
лв

ПРОМО цена:

Ай кю макс
30 таблетки

 

4530
лв

ПРОМО цена:

3052940код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3020
лв

Мемори Капс 
180 капсули

 

1575
лв

ПРОМО цена:

3023830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв

РЕЛАКС Ден и Нощ 
50 таблетки

 

2225
лв

ПРОМО цена:

30350230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Модус дрийм 
с мелатонин 
30 таблетки - 2 броя

 

2490
лв

ПРОМО цена:

3040540код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1660
лв

Сила за нервната 
система 
180 капсули

 

1745
лв

ПРОМО цена:

3061530код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Неврокеър 
(Nervocare)
40 капсули

Възстановяване 
на баланса и 

концентрацията!

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2490
лв

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

Стара цена: 

4150
лв

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

Стара цена: 

2250
лв Добър сън и спокойствие. Стресът, преумо-

рата, 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: Стара цена: 

3180
лв

Dr.Nature препоръчва при: 
нарушено кръвооросяване на мозъка и 
крайниците; подпомага за по-лесно запаме-
тяване и повишава паметовите възможности 
като цяло; стимулира мозъчните функции и 
интелигентността;  благоприятства сърдечно-
съдовата дейност; намалена концентрация; 
шум в ушите, световъртеж.

Стара цена: 

2190
лв натоварване на мозъчната дейност, ума, 

нервната система и паметта; нарушено 
оросяване на мозъка и крайниците; намалено 
внимание; психична умора; подобрява паметта 
и функционалността на мозъчната дейност. 

Съдържа: специален екстракт от Гинко 
Билоба, цинк и комплекс от витамини В.

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7550
лв
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835
лв

ПРОМО цена:

3072330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

Билков сироп 
Боровинка - 200 мл 

 

2225
лв

ПРОМО цена:

30363220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
лв

Оптик тотал 
30 таблетки - 2 броя

 

4110
лв

ПРОМО цена:

3040740код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Лутеин Мега 
Комплекс
90 капсули

 

1600
лв

ПРОМО цена:

3021430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Чесън и глог 
32 капсули

 

1745
лв

ПРОМО цена:

3062130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

 

1890
лв

ПРОМО цена:

30358230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

810
лв

Урагин - 30 таблетки  
2 броя

 

3290
лв

ПРОМО цена:

30297002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3290
лв

ПроБио Холест 
30 таблетки - 2 броя

11

Възстановяване 
и на другите системи!

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.

Основният сърдечен тоник в Аюрведа!Стара цена: 

2490
лв

контрол и при повишени нива на 
холестерола; подобрване на липидната 
обмяна; предотвратяване образуването на 
плаки; добра еластичност и здравина на 
съдовете; подкрепа на сърдечно-съдовата 
система; добра чревна флора; добър 
имунитет.

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

6580
лв

броя 
на цената 

на един2 

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

Стара цена: 

2290
лв

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.

Pharm LAB препоръчва при: 

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

Стара цена: 

2780
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

6850
лв

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

Pharm LAB препоръчва при:Стара цена: 

2700
лв

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.

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1190
лв

Високоефективна формула с лутеин, 
зеаксантин, бета-каротин, черни 
боровинки, цинк, селен, витамини В2 и Е.



 

 

680
лв

ПРОМО цена:

3070220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

РЕСТАРТ 
20 разтворими 
таблетки

Стара цена: 

850
лв

 

2790
лв

ПРОМО цена:

3045540код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1860
лв

Артишок и Папая  
160 таблетки

2310
лв

ПРОМО цена:

3061620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

580
лв

Куркума (Curcumin) 
40 капсули

 

1350
лв

ПРОМО цена:

3024240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

Лактик ферментс -  
пробиотик
+пребиотик - 10 сашета

 

2995
лв

ПРОМО цена:

3052640код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1995
лв

Псилиум фибри 
на прах - 300 г

 

1150
лв

ПРОМО цена:

30271002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

Чай диджестив 
15 филтър пакетчета
2 броя

 

1950
лв

ПРОМО цена:

30227002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1950
лв

Растителен въглен 
50 таблетки - 2 броя

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

Стара цена: 

2250
лв

Deep Ayurveda препоръчва при: 
възпалителни заболявания; проблеми със 
ставите; артрит, остеоартрит, ревматоиден 
артрит; нарушени стомашни функции; 
проблеми с храносмилателната система; 
язви на стомаха и дванадесетопръстника; 
повишени нива на кръвната захар; рани и 
кожни заболявания.

Стара цена: 

2890
лв

3061650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 
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.

Стара цена: 

4650
лв

Еquilibra препоръчва при:
хранителни или химически интоксикации; 
метеоризъм (газове в червата); подуване на 
стомаха; диарии; диспепсии; хиперацидитет; 
след злоупотреба с алкохол.

Стара цена: 

3900
лв

броя 
на цената 

на един2 

проблеми в стомашно-чревния тракт; сто-
машно-чревни разстройства; лениви черва; 
нарушена перисталтика; метеоризъм; запек; 
детоксикация на дебелото черво; отслабване; 
регулиране на нивата на лошия холестерол.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

4990
лв

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

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

рестартиране на тялото след „тежка вечер“; 
прекомерна употреба на алкохол; спира 
махмурлука; неутрализира повишеното 
отделяне на стомашни киселини; намалява 
дискомфорта в стомаха; повишена киселинност 
след хранене; рефлукс; прекомерна употреба 
на храни и алкохол.

Vitar препоръчва при: 

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

Ефективна стомашно-чревна детокси-
кация със 100% натурален продукт!



 

 

 

1975
лв

ПРОМО цена:

3027640код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1315
лв

Шугър контрол 
30 таблетки

 

4795
лв

ПРОМО цена:

3043140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3195
лв

Бял трън 
90 капсули

 

2550
лв

ПРОМО цена:

3050140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1700
лв

Минесан на прах 
200 г    

 

920
лв

ПРОМО цена:

3050220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

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

2515
лв

ПРОМО цена:

3074830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

Дрена Форте Плюс 
60 капсули

 

1675
лв

ПРОМО цена:

3061340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1115
лв

Диакюр (Diacure) 
40 капсули

2025
лв

ПРОМО цена:

3029430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

Детокс 4 действия 
500 мл

... спокойна почивка за 
цялото семейство!
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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). 

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Стара цена: 

4250
лв

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

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

Стара цена: 

1150
лв

чернодробни и жлъчни заболявания; токсични 
поражения на черния дроб; хепатит, цироза; 
заболявания на храносмилателната система; 
панкреатит; повишен холестерол; диабет.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Мощен източник на силимарин!Стара цена: 

7990
лв

детоксикация на организма; нарушена 
храносмилателна функция; нарушен чревен 
транзит; повишено образуване на газове; 
задържане на течности; подобрява функциите 
на черния дроб и качеството на кожата.

Equilibra препоръчва при: 

Дневен прием: 
25 мл разтворени в 500 мл вода. 

Стара цена: 

2890
лв

3029450код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

задържане на течности в организма; проб-
леми с бъбреците и отделителната система; за 
ефективна детоксикация;  при забавен метабо-
лизъм. Билкова комбинация, елиминираща 
задържането 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.

Стара цена: 

3590
лв

3074850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1795
лв

ПРОМО цена:

Deep Ayurveda при: 
диабет; преддиабетни състояния;  преодоля-
ване на последствията от лечението на 
диабет; нарушения във въглехидратната 
обмяна; повишени нива на холестерола и 
триглицеридите.

Стара цена: 

2790
лв

диабет тип II;
нарушения във въглехидратния 
метаболизъм;
предразположение към развитие 
на диабет.

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

3290
лв

За здравословен киселинно-алкален 
баланс в организма!

За добър контрол на кръвната захар!



 

4760
лв

ПРОМО цена:

3041630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2040
лв

3041650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

3400
лв

ПРОМО цена:

Зеленоуста мида 
170 капсули

 

2480
лв

ПРОМО цена:

3093120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

глюкозамин + МСМ 
+ Хондроитин 
90 таблетки

 

5875
лв

ПРОМО цена:

3043440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3915
лв

Gelenkfit 
240 капсули

 

745
лв

ПРОМО цена:

3005750код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

745
лв

Колаген актив 
терапи - 10 сашета

Здрави кости и стави ...

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

6800
лв

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

Стара цена: 

1490
лв

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

Стара цена: 

3100
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.

Стара цена: 

9790
лв

 

3635
лв

ПРОМО цена:

3047130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1555
лв

3047150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2595
лв

ПРОМО цена:

Супер калций от 
червени коралови
водорасли
120 капсули 

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

Природен калциий с най-висока степен на 
усвояемост!

Стара цена: 

5190
лв

 

3810
лв

ПРОМО цена:

3044140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2540
лв

Креатин и Магнезий 
200 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 
лесна уморяемост; чести схващания; мус-
кулни спазми (крампи) включително и такива 
по време на сън; повишава енергията и 
мускулната сила; допринася за подобряване 
на работоспособността. 

Стара цена: 

6350
лв

3 биологичнно-активни компонента за 
максимален ефект!!!

СУПЕР ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВИ СТАВИ!
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Всяка капсула съдържа: 610 mg екстракт от червени 
коралови водорасли (Lithothamnium calcareum) на прах, 
като от тях калций - 180 mg.

Коралов калций - продукт с мощна биоактивност, 
дължаща се на специфичната му структура и йонна 
форма при усвояване, което го прави  много по-
ефективен от другите форми на калция. Препоръчва 
се против загуба на костна маса, алергични и 
кожни проблеми и поражения върху черния дроб. 
Кораловият калций нормализира киселинно-алкалния 
баланс и създава леко алкална среда в организма, 
което освен, че е от жизненоважно значение за 
нормалното функциониране на клетките, от друга 
страна предотвратява възможността за изхвърлянето 
на калция от организма или натрупването му като 
отлагания в бъбреците.  



 

760
лв

ПРОМО цена:

5130520код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Крем с див 
кестен - 250 мл

 

1385
лв

ПРОМО цена:

51201230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

гел-балсам с 
дяволски нокът 
250 мл - 2 броя

 

990
лв

ПРОМО цена:

5135540код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

660
лв

Флуид с арника 
250 мл

... за кросовете край морето!

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

Стара цена: 

1980
лв

Класическа рецепта със съдържание на 
екстракт от арника, масло от алпийски 
клек, камфор, ментол! Флуидът е подходящ 
при мускулни и ревматични болки, артрит, 
скованост на ставите, шипове, схващания, 
при мускулни спазми след обездвижване. 
Намалява болката и отока след спортни 
травми, изкълчване, натъртване и др.

Стара цена: 

1650
лв

 

735
лв

ПРОМО цена:

5120730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

315
лв

Крем с черен 
оман - 250 мл

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

Стара цена: 

1050
лв

Възстановяваща грижа за уморени, натежали, 
отекли и изтръпнали крайници. Дивият 
кестен още от древността е известен като 
аналгетик с мощно противовъзпалително 
действие. Богат е на ескулин - вещество, което 
тонизира „чупливите“ вени, намалява тяхната 
проницаемост, прави ги по-еластични и по-
здрави; намалява кръвната съсирваемост, т.е. 
опасността от образуване на тромби.

Стара цена: 

950
лв

 

1360
лв

ПРОМО цена:

51202220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

51202002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

850
лв

ПРОМО цена:

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

Подходящ е при разширени вени, спукани 
капиляри, уморени и отекли крака, синини, 
мускулни болки, артрит, ревматизъм и др. 
Успокоява болката и напрежението, стимулира 
циркулацията на кръвта, има охлаждащ 
ефект, хидратира тъканите и оставя чувство 
на облекчение. Подобрява подвижността на 
ставите и има противовъзпалителен ефект. 
Подходящ е за масажи на цялото тяло. След 
нанасяне се усеща лекота и свежест! 

Стара цена: 

1700
лв
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Активни съставки: ментол, масло от листа на 
евкалипт, камфор, екстракт от лайка, екстракт 
от маточина, екстракт от бял равнец, екстракт 
от бял имел, екстракт от феникули (резене), 
екстракт от хмел, екстракт от валериана и урея.



 

1425
лв

ПРОМО цена:

30729220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

30729002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Супер линия
30 таблетки 2 броя

 

2160
лв

ПРОМО цена:

30210240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1440
лв

Зелен чай 
40 капсули - 2 броя

 

1750
лв

ПРОМО цена:

3092920код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

440
лв

CLA + Зелен чай 
+ L-карнитин 
90 капсули

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

 

2155
лв

ПРОМО цена:

9202040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1435
лв

Антицелулитен 
крио-гел с алое вера 
200 мл

 

1990
лв

ПРОМО цена:

102094002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

ХЕЛКОР 
Ад за мазнините 
30 капсули - 2 броя

 

2025
лв

ПРОМО цена:

3079230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

3079250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

Зелено кафе дрена 
500 мл

 

 

1325
лв

ПРОМО цена:

8421630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

8421650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

945
лв

ПРОМО цена:

Антицелулитен лосион 
за тяло със секрет 
от охлюв - 400 мл

Многофункционалнa подкрепа за превенция и 
намаляване на признаците на целулит, стрии и 
отпуснатост на кожата. Намаляването на мазнините 
благоприятно моделира цялото тяло и подобрява 
контура му. Подходящ за всяка възраст и всеки тип 
кожа. Съдържа Body3 ComplexTM и Poly-Helixan, 
масло от шеа, масло от памук, масло от авокадо, 
витамин Е, пантенол; аромати, без алергени. Не 
съдържа парабени, оцветители и PEG. 

Стара цена: 

2190
лв

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

Стара цена: 

1780
лв

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

Стара цена: 

2890
лв Зеленият чай помага на организма да 

се защити от агресията на свободните 
радикали и осигурява ефективна подкрепа 
при нискокалорични диети, насърчавайки 
премахването на течности и спомагайки за 
увеличаване изгарянето на калории. 

Equilibra препоръчваСтара цена: 

3600
лв

Повишаване на термогенезата. Постигане 
на бързо и трайно отслабване. Увеличаване 
на енергията. Помага за регулирането на 
апетита. Позволява да се постигне по-изразена 
мускулатура. 
Съдържа сухи екстракти от гуарана (22 % 
кофеин), листа на йерба мате (8 % кофеин), 
колеус форсколий (10 % форсколин), какао (20 
% теобромин), зелено кафе, бяла върба, черен 
пипер.

Vit.O.Best препоръчва за: Стара цена: 

3980
лв

броя 
на цената 

на един2 

1555
лв

ПРОМО цена:

3011440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

ЦБ За Идеална 
Фигура - 250 мл

наднормено тегло;
за тотално изчистване на организма;
повишен холестерол;
възстановяване след инсулти и инфаркти;
коронарна недостатъчност;
склероза на кръвоносните съдове;
нефрити, следоперативни интервенции на 
сърцето и кръвоносните съдове. 

Стара цена: 

2590
лв

С нов леден ефект! Подобрява видимо порто-
каловата кожа! С 20% студено обработено 
алое вера, кофеин, карнитин, какао, азиатска 
центела и боровинка! Свеж гел, който се 
абсорбира бързо и без масаж. Използва 
свойствата на студа, като подпомага 
периферното кръвообращение и се бори със 
задържането на вода.

Стара цена: 

3590
лв

Стара цена: 

1890
лв
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В топ форма 
за плажа!

 

1890
лв

ПРОМО цена:

9200140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1260
лв

Алое вера Дермо-гел  
150 мл 

Стара цена: 

3150
лв

 

1100
лв

ПРОМО цена:

30708230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

480
лв

Здрава коса 
30 таблетки
2 броя

 

1885
лв

ПРОМО цена:

3022330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

805
лв

Бирена мая 
150 г - 375 таблетки

 

1600
лв

ПРОМО цена:

3022430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Масло от морков 
32 капсули

 

4110
лв

ПРОМО цена:

3043940код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2740
лв

Капсули за красота 
200 капсули

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1580
лв

Всяка капсула съдържа: масло от морков - 826 
mg; витамин А - 400 µg; мед – 0,5 mg. 2 х 1 капс. 
дневно.
Equilibra препоръчва за: поддържане на 
добро физиологично състояние на кожата, 
особено преди и след почерняване; подпомага 
зарастването на рани от изгаряне или 
механично увреждане на кожата, слънчево 
изгаряне,  подпомага зрението, мощен 
антиоксидант.

Стара цена: 

2290
лв

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

Стара цена: 

6850
лв

Equilibra препоръчва при:
недостиг на всички витамини от група В 
и витамините А, С и Е; недостиг на ценни 
аминокиселини, минерали и микроелементи; 
подобряване на редица кожни проблеми - 
акне, екземи, себорея; за гладка и еластична 
кожа; за блестяща и мека коса.

Стара цена: 

2690
лв

Световен хит! Първа помощ при множество 
кожни проблеми! Мултиактивен гел с 98% 
алое вера. Получен чрез студено пресоване 
на листата му. Съдържа 98% сок от алое. 
Не съдържа: парафинни масла, парабени, 
ароматизатори. Не съдържа алкохол. Ценен 
съюзник на кожата на цялото семейство с 
възстановително и успокояващо действие. 
Дава бързо облекчение във всички случаи на 
дисбаланс и дискомфорт. 
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1550
лв

ПРОМО цена:

51353240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1030
лв

Крем с Q10 - 250 мл 
2 броя

 

1535
лв

ПРОМО цена:

5132230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

5132250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1095
лв

ПРОМО цена:

Крем против петна 
50 мл

Подпомага пълното обновяване на кожата, 
подсилва естествените й функции и има 
регенеративен ефект за намаляване/премах-
ване на пигментни и старчески петна. Предот-
вратява образуването на нови петна и придава 
по-свеж вид на кожата. Активни съставки: 
екстракти от: хибискус, бяла черница, семки на 
краставица; глицерин. Без парабени. 

8621_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

8621_240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв

920
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

230
лв

Стара цена: 

2300
лв

1380
лв

ПРОМО цена:

Спестявате:

920
лв

За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%

Кремове за лице 
Green Pharmacy

Успокояващ и бързопопиващ 
крем за лице с лайка 150 мл

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

Бързопопиващ крем против 
бръчки с роза 150 мл

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

Нормализиращ матиращ крем 
със зелен чай 150 мл

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

Освежаващ и овлажняващ 
крем за лице с невен 150 мл

Подхранващ и подсилващ крем 
за лице с алое вера 150 мл

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

Дълбоко подхранващ крем 
против бръчки с арган 150 мл

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

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

1 32

4 65

Q10 играе важна роля в енергийния баланс на 
клетката. Производството и преобразуването 
на енергията в клетки тее немислимо без 
Q10. С увеличаване на възрастта намалява 
производството му, което води до нарушаване 
процеса на регенерация на кожата. Кремът 
снабдява кожата с коензима и я хидратира в 
дълбочина.

Стара цена: 

2580
лв

Стара цена: 

2190
лв
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CARBO DETOX Почистваща маска 
за мазна и комбиниран тип кожа

 с активен въглен 8 г - 2 броя
Със силен детоксикиращ ефект. Моментално 
подобрява състоянието на мазна и комбиниран 
тип кожа, кожа с пигментации и разширени пори. 
Почиства бързо и ефективно кожата от токсини, 
освежава и свива порите, намалява секрецията 
на себум, противопоставя се на акнето. Свити и 
по-малко видими пори.

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

Със силен детоксикиращ ефект, която 
мигновено подобрява състоянието на суха 
и чувствителна кожа. Иновативна формула, 
базирана на натурален активен въглен, която 
бързо и ефективно почиства кожата от токсини, 
освежава, овлажнява и регенерира. Тонизира и 
укрепва тънката и деликатна кожа.

CARBO DETOX Почистваща маска 
за зряла кожа

 с активен въглен 8 г - 2 броя
Със силен детоксикиращ ефект. Моментално 
подобрява състоянието на мазна и комбиниран 
тип кожа, кожа с пигментации и разширени пори. 
Почиства бързо и ефективно кожата от токсини, 
освежава и свива порите, намалява секрецията 
на себум, противопоставя се на акнето. Свити и 
по-малко видими пори.

1110
лв

ПРОМО цена:

8420120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

За чувствителна, зряла кожа, склон-
на към бръчки. Има регенериращи, 
подхранващи и стягащи свойства; 
изглажда бръчките.

8420140код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

835
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

1390
лв

1240
лв

ПРОМО цена:

8420220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

310
лв

Подхранва скалпа и фоликулите на 
космите. Намалява себореята, има 
противовъзпалителни и противо-
пърхотни свойства, успокоява 
раздразненията. 

8420240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

930
лв

ПРОМО цена:

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

Стара цена: 

1550
лв

1110
лв

ПРОМО цена:

8420320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Укрепва структурата на кожата, 
косата и ноктите, помага за поддър-
жането на добра хидратация. 
Подхранва и регенерира.

8420340код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

835
лв

ПРОМО цена:

Масло от камелия за кожа, 
коса и нокти (с масло от мака-

дамия) 30 млСтара цена: 

1390
лв

625
лв

ПРОМО цена:

91720220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

625
лв

ПРОМО цена:

91721220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

625
лв

ПРОМО цена:

91722220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

155
лв

Стара цена: 

780
лв

1015
лв

ПРОМО цена:

5130640код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

675
лв 1490

лв

ПРОМО цена:

51338002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1490
лв 1015

лв

ПРОМО цена:

5020230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв
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За лице и тяло. Подходящ 
за акне, малки пъпчици, 
дерматити, алергии, раз-
лични херпеси, малки 
брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, 
лишеи, изгаряния, ухап-
вания от насекоми, 
ожулвания и кожни 

Крем с масло от чаено дърво 250 мл
Стара цена: 

1690
лв

раздразнения. Превантивно за предпазване от 
кожни проблеми, при излизане сред природата. 
Подходящ и за ежедневна грижа.

Крем с масло от коноп 250 мл - 2 бр.
За лице и тяло - подходящ 
за всеки тип кожа. Съдържа 
антиоксиданти и е естествено 
богато на Омега 3 и Омега 
6, както и полиненаситена 
мастна киселина GLA, която 
влияе добре при екзема и 
псориазис. Възстановява 
липидната бариера, успо-
коява възпалена кожа. 

Стара цена: 

2980
лв

броя 
на цената 

на един2 

Дермокозметичен продукт, пред-
назначен за грижа и защита на 
кожа, подложена на протриване 
и ожулване с различен произход. 
Освен за възпалена и зачервена 
кожа крем-балсамът се пре-
поръчва и за превенция на 
декубитални рани посредством 
ежедневен масаж на рисковите 
зони. 

Крем-балсам за проблемна кожа 
Alezin - 50 гСтара цена: 

1450
лв

броя 2 

броя 2 броя 2 



YOUTH THERAPY
Подмладяваща терапия за зряла кожа - световна 
иновация със секрет от охлюв и 24 каратово злато!
YOUTH THERAPY е иновативна козметична линия против бръчки, създадена 
специално за нуждите на зрялата кожа. Изключително ефективните формули 
се основават на абсолютното козметично откритие от последните години: 
секретът от охлюв, който осигурява дълбоко възстановяване на кожата. 
Допълнителното съдържание на 24 каратово злато и други ценни активни 
вещества гарантират дълбока хидратация и представляват изключително 
напреднала система, която забавя процесите на стареене на кожата. Секретът от 
охлюв подпомага възстановяването, подмладяването и дълбокото хидратиране 
на кожата, възстановява естествения цвят на кожата. 

Секретът от охлюв съдържа: алантоин, който стимулира регенерацията на 
епидермиса, интензивно овлажнява и успокоява раздразненията; протеини, 
които подхранват, изглаждат и подобряват структурата на кожата, озарявайки 
тена; колаген и еластин, които правят кожата по-стегната и еластична, 
предпазвайки я от увисване и премахвайки бръчките. Витамините А, С и Е, които 
подхранват и регенерират кожата с мощен противобръчков ефект. Гликолова 
киселина, която забавя процеса на стареене на кожата, изглажда, освежава и 
регенерира кожата, намалява отделянето на себум.

24-каратовото злато е под формата на наночастици. То стимулира клетките 
на кожата да произвеждат колаген; укрепва, регенерира и забавя стареенето на 
кожата, намалява обезцветяването, успокоява раздразненията.

Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл

Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл

Възстановяващ 
серум против 
бръчки 30 мл

Ревитализираща 
маска против 
бръчки - 23 г

Повдигаща 
маска против 
бръчки около 
очите 10 г

Овлажняващ 
крем против 
бръчки около 
очите 15 мл

2550
лв

ПРОМО цена:

9160120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2550
лв

ПРОМО цена:

9160220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

640
лв

Стара цена: 

3190
лв

2760
лв

ПРОМО цена:

9160320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Стара цена: 

3450
лв

760
лв

ПРОМО цена:

9160420код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

9160520код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

1510
лв

ПРОМО цена:

9160620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

380
лв

Стара цена: 

1890
лв

20



YOUTH THERAPY
Подмладяваща терапия за зряла кожа - световна 
иновация със секрет от охлюв и 24 каратово злато!

КОМПЛЕКТ 40+ (5 продукта):
Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки - 23 г
+ Овлажняващ крем против бръчки 
около очите 15 мл
+ Повдигаща 
маска против бръчки около очите 10 г

Овлажняващ крем против бръчки 
около очите 15 мл

+ 2 броя Повдигаща маска против 
бръчки около очите 10 г 

2655
лв

ПРОМО цена:

916056код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1135
лв

КОМПЛЕКТ 40+ (3 продукта)
Овлажняващ крем 
против бръчки 40+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки - 23 г

4555
лв

ПРОМО цена:

9160134код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3035
лв

Стара цена: 

7590
лв

 -30% 
за комплекта

Стара цена: 

3790
лв

 -40% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ 50+ (3 продукта)
Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки - 23 г

4555
лв

ПРОМО цена:

9160234код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3035
лв

Стара цена: 

7590
лв

 -40% 
за комплекта

5215
лв

ПРОМО цена:

916015код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

 -50% 
за комплекта

Стара цена: 

10430
лв

КОМПЛЕКТ 40+ (5 продукта):
Лифтинг крем 
против бръчки 50+ 50 мл
+ Възстановяващ серум против 
бръчки 30 мл
+ Ревитализираща маска против 
бръчки - 23 г
+ Овлажняващ крем против бръчки 
около очите 15 мл
+ Повдигаща 
маска против бръчки около очите 10 г

5215
лв

ПРОМО цена:

916025код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5215
лв

Стара цена: 

10430
лв

 -50% 
за комплекта

За всички типове кожа, включително чувствителна, 
нежна, склонна към раздразнение. Почиства, тонизира и 
овлажнява кожата на лицето. С неутрално рН. 
Подходящ за ежедневна грижа. Не е необходимо 
изплакване. Не съдържа: парабени, сапуни, изкуствени 
оцветители и ароматизатори.

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

630
лв

ПРОМО цена:

8622120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв
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630
лв

ПРОМО цена:

8622220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

За деликатна и чувствителна кожа, склонна към 
раздразнения, изискваща регенериране. Почиства, 
тонизира и овлажнява кожата на лицето.
С неутрално рН. Подходящ за ежедневна грижа. Не е 
необходимо изплакване. Не съдържа: парабени, сапуни, 
изкуствени оцветители и ароматизатори.

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

Почистване на грим от Green Pharmacy

КОМПЛЕКТ ЗА ОЧИ (3 продукта)



Регенерираща маска 
за коса с арган 300 мл

Улеснява разресването на косата, регенерира 
косата отвътре навън, подсилва я и я прави 
по-еластична и намалява значително 
заплитането и чупенето на косъма. Не 
съдържа парабени и минерални масла. 

Регенериращ спрей 
за коса с арган 150 мл

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

Регенериращо масло 
за коса с арган 50 мл

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

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

Регенерира косата отвътре и отвън, като прави 
косъма гладък, мек и еластичен, като намалява 
значително заплитането и чупенето на косъма. 
Не съдържа SLES, SLS и парабени. 

Серия за коса с арган
Dr.Sante

Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

760
лв

ПРОМО цена:

8440620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8440720код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8440820код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8440920код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

22

2760
лв

ПРОМО цена:

24471код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1840
лв

Стара цена: 

4600
лв

 -40% 
за комплекта



Регенериращ шампоан 
за коса с арган 250 мл

O’Herbal
За мазна коса!

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

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

Балсам 
за мазна коса 
500 мл

За придаване на обем!

Шампоан 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

Балсам 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

Маска 
за придаване 
на обем на косата 
500 мл

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. 

1890
лв

ПРОМО цена:

24473 код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1890
лв

Стара цена: 

3780
лв

 -50% 
за комплекта

Шампоан 
за мазна коса 
500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8430430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8431130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

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

2965
лв

ПРОМО цена:

24474код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

23

 -50% 
за комплекта



Шампоан с репей - против косопад 
за всички типове коси - 350 мл
Намалява секрецията на себум така, че косата 
не се омазнява бързо и остава красива за по-
дълго време. Подхранва корените, намалява 
косопада, стимулира растежа на косата, 
хидратира косата и кожата.

Балсам с репей  против косопад 
за всички типове коси - 300 мл
Екстрактът от репей, суспендиран в растително 
масло, укрепва корените, намалява косопада 
и стимулира растежа на нова коса.Балсамът 
овлажнява скалпа, помага за предотвратяване 
на косопад (алопеция). 

630
лв

ПРОМО цена:

8610320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

480
лв

ПРОМО цена:

8611120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Стара цена: 

600
лв

Билков еликсир против косопад 
250 мл
Укрепва и подхранва космените фоликули. 
Екстрактите от синя лупина, хвощ, конски 
кестен, репей и соев протеин намаляват 
косопада, дават жизненост на коста от корените 
до върха и я правят здрава, гъста, гъвкава 
и блестяща. Не се изплаква, не оставя косата 
лепкава и тежка.

600
лв

ПРОМО цена:

8612220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

150
лв

Стара цена: 

750
лв

Tricоlogica Шампоан 
за защита на цвета - 250 мл
С комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера,  арга-
ново масло и кератин). Проучен и създаден, за 
да защитава боядисаната коса, предпазвайки 
нейния блясък. Използван редовно, придава 
блясък на цвета и едновременно с това 
помага за неговото запазване. Меланинов 
комплекс - помага за запазване на цвета на 
косата. Слънчев филтър - предотвратява 
окисляването на цвета. 

875
лв

ПРОМО цена:

9202750код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

875
лв

КОМПЛЕКТ за коса с репей против косопад
3 продукта: шамшоан, балсам и  еликсир с -40% намаление

1285
лв

ПРОМО цена:

24472код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

855
лв

Стара цена: 

2140
лв

 -40% 
за комплекта

От векове е известно, че коренът от репей е подходящ за грижа за всички типове 
коса. Иновативните формули с екстракт от корен на репей укрепват структурата 
на косъма, подхранват космените фоликули, стимулират растежа и намаляват 
себореята. Също така имат противовъзпалително действие и се борят с пърхота. 

Стара цена: 

1750
лв

24

Прекрасна 
коса през 
лятото!



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

Билков еликсир против косопад 
250 мл

Регенериращ душ гел 
с авокадо и оризово 
мляко 500 мл

Тонизиращ душ гел 
с драконов плод и 
макадамия - 500 мл 

Освежаващ душ гел
с лимонова трева и 
ванилия - 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.

550
лв

ПРОМО цена:

8410_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

140
лв

Стара цена: 

690
лв

1

3

2

1350
лв

ПРОМО цена:

9191240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв 990

лв

ПРОМО цена:

51302002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв 1590

лв

ПРОМО цена:

51312002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1590
лв
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Стара цена: 

2250
лв

Стара цена: 

1980
лв

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

Балсам за стъпала  
250 мл - 2 броя

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.

броя 
на цената 

на един2 
броя 

на цената 
на един2 

Стара цена: 

3180
лв

Крем-масло за тяло с 
маслина и карите
250 мл - 2 броя

За тяло – подходящ за всеки тип кожа. За 
подхранване, омекотяване и хидратиране 
на кожата. Забавя процесите на стареене и 
отпускане на кожата. Особено подходящо 
за зоната на деколтето и раменете. Активни 
съставки: масло от маслина, масло от карите 
(шеа), урея.



Най-добрата 
интимна грижа за лятото!

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 

8640_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

8640_240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1350
лв 1080

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

270
лв

Стара цена: 

2700
лв 1620

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1080
лв

4 65 7

Погрешно е схващането, че телесната миризма се предизвиква от потта и високите летни температури! Тя е вторичен продукт, 
който се получава при взаимодействието на потта със специфичен вид кожна бактерия, живееща навсякъде около нас. 

Как действа Victoria Bell’s Crystal Deodorant?
Тъй като чрез потенето регулираме постоянната телесна температура и изхвърлянето на токсините, не е здравословно да 
го спираме.  Затова с Victoria Bell’s Crystal Deodorant нанасяме защитен слой, без да запушваме порите, като по този начин 
създаваме среда, невъзможна за проникването и развитието на  бактерията и така премахваме предпоставките за неприятна 
миризма по тялото и дрехите. Тъй като природният кристал е без аромат, без притеснение може да го съчетаете с любимия 
си парфюм. Освен че не позволява потта да се разлага, действа антибактерицидно и предпазва от широка гама гъбични и 
кожно-алергични фактори. Може да се ползва освен като дезодорант и за почистване на мазна кожа. 

Victoria Bell‘s Crystal Deodorant (рол-он)
920

лв

ПРОМО цена:

90600120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

230
лв

90600150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

575
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1150
лв
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За 1 брой 
-20%

За 2 броя 
-40%



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

Попитайте своя консултант 
за серията аромати 

UB Parfums 100 мл.дамски аромат мъжки аромат 80 _ _ _50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2145
лв

ПРОМО цена:

3000
лв

ПРОМО цена:

80 _ _ _30код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

Стара цена: 

4290
лв
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Четки за зъби с нано злато

Ефекти от нано среброто: 
мощно антибактериално действие, 

детоксикира, регенерира клетките и 
повишава имунитета.

Ефекти от нано златото: мощно 
антибактериално действие, 

успокоява, детоксикира и по-
чиства, подпомага при невралгия.

Четка за зъби с нано сребро

 

1110
лв

ПРОМО цена:

24469код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

275
лв

24470код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

695
лв

ПРОМО цена:

КОМПЛЕКТ пасти за зъби Dr.Silver
2 пасти

Стара цена: 

1385
лв

Dr. Silver Inovative 75 мл: Сребърни йони, 
Алое вера, Хималайска сол.
Dr.Silver ROSE&HERBS 75 мл: Сребърни йони, 
Органична розова вода, Алое вера, Мента. 
Освежават, почистват и енергизират.
Предпазват от кариеси и зъбна плака и 
заздравяват венците.

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

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.

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.

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.

Най-добрата 
устна

 хигиена!

9012_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

890
лв 710

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

180
лв

За 1 брой 
-20%

9012_240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1780
лв 1070

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

710
лв

За 2 броя 
-40%

01



 

1085
лв

ПРОМО цена:

2031130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

 

1610
лв

ПРОМО цена:

20309230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

Магьосник против 
петна BIONUR 
220 г - 2 броя

Eкологичен течен 
перилен препарат 
BIONUR със сапунено 
орехче  1000 мл 

Стара цена: 

1550
лв

 

2390
лв

ПРОМО цена:

2001120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

600
лв

Електронен 
уред за борба 
с гризачи

 

24468код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1325
лв

ПРОМО цена:

 

800
лв

ПРОМО цена:

2510230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

350
лв

Професионална 
универсална 
кърпа 40 х 40 см 

Стара цена: 

1150
лв

 

4995
лв

ПРОМО цена:

24433код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4995
лв

Стара цена: 

9990
лв

 

8940
лв

ПРОМО цена:

2001440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5960
лв

Универсален 
ултразвуков 
активатор
“VOLCANO EXPERT - M”

ПРОФЕШЪНЪЛ ФИКС 
МОП +ПОДАРЪК

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

ПОДАРЪК
Резервна 

микрофибърна 
бърсалка ФИКС МОП

На стойност:

8.90 лв.

За професионално почистване на замър-
сявания навсякъде в дома, офиса, автомобила, 
детската градина, училището, университета. 
Освен, че премахва замърсявания от всички 
повърхности в дома, като: шкафове, мивки, 
кранове, плочки, дръжки на врати и др., 
кърпата успешно се справя с пресни петна по 
мека мебел и дрехи, както и за подсушаване и 
полиране на сервизи.

КОМПЛЕКТ 
Професионална кърпи
за прозорец 40 х 40 см 
и за прозорци и автомобили 60 х 40 см 

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

Стара цена: 

2650
лв

1855
лв

ПРОМО цена:

24467код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

795
лв

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

Стара цена: 

2300
лв

Препаратите, съдържащи сапунено 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. 

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

Стара цена: 

14900
лв

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

Стара цена: 

2990
лв
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Здравословно, 
чисто и уютно!



 

2092050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1645
лв

ПРОМО цена:

2300
лв

ПРОМО цена:

2092030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

990
лв

 

2090650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

4745
лв

ПРОМО цена:

6645
лв

ПРОМО цена:

2090630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2845
лв

 

2610850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2640
лв

ПРОМО цена:

3695
лв

ПРОМО цена:

2610830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1585
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 506

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_150630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_150650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

- 19 см
Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 444

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

101444230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101444250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

19 см
Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 440

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

1_1440230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

1_1440250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 510

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

11151030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11151050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

21 см
Стара цена: 

10990
лв
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0
- 21 см1

- 19 см0
- 21,5 см1

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.

Стара цена: 

3290
лв

За подпомагане при: артрит, ревматоиден 
артрит, остеоартроза; болки в гърба, кръста, 
тазовата област; дискова херния; простудни 
заболявания; ишиас и невралгии. При 
мускулни и ревматични болки, скованост на 
ставите, шипове, схващане. 

Ортопедичен 
турмалинов колан 
2 в 1 - 130 см

Стара цена: 

9490
лв

Магнитен колан 
с мериносова 
вълна, магнити и 
сребро Изключително съчетание на високока-

чествена мериносова 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. 

Стара цена: 

5280
лв



 

1800
лв

ПРОМО цена:

2323_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

 

 

3415
лв

ПРОМО цена:

2002640код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2275
лв

Стара цена: 

5690
лв

Dr.Silver MINI

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

Повече от 10 000 л 
сребърна вода 
с питейна концентрация

1 2 3 4

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

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

1 2

3 4

1800
лв

ПРОМО цена:

2324_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

 

2240
лв

ПРОМО цена:

23004230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

960
лв

Стара цена: 

2580
лв

1800
лв

ПРОМО цена:

23002230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

780
лв

Стара цена: 

3200
лв
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Сменяем 
филтриращ елемент 

Unimax AquaMag 
Mg2+ - 2 бр.

 (за Кана Astra)

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

Филтрите пречистват:

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

 

1150
лв

ПРОМО цена:

20030002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

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

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

броя 
на цената 

на един2 

Стара цена: 

2300
лв

Силата 
на сребърните йони, 

чиста вода дори и на път!

Докоснете се до водата, обогатена с магнезий! Dafi съчета силата на магнезия с вкусна и чиста вода, и създаде ново поколение филтри-
ращи елементи, които не само пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий.

-30%
Намаление:

-30%
Намаление:

 

1815
лв

ПРОМО цена:

2000830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Magnolia Silver

Магнитен декарбонизатор с дезинфекционен 
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.  

Стара цена: 

2590
лв



 

8820
лв

ПРОМО цена:

2250340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5880
лв

 

12150
лв

ПРОМО цена:

2250250код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

12150
лв

 

1880
лв

ПРОМО цена:

3091020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

 

1720
лв

ПРОМО цена:

3091420код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

430
лв

Стара цена: 

2150
лв

 

2095
лв

ПРОМО цена:

2080430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

 

1375
лв

ПРОМО цена:

3029040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

915
лв
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Wellos Антибактериална 
кухненска дъска за 
рязане СИВА

Изключително здрави и удобни за 
рязане. С гъвкав дизайн за лесно 
изсипване на нарязаните продукти. 
Устойчиви на нагряване и влага. 
Компактна и лесни за съхранение. Със 
специално покритие, предпазващо 
повърхността от нараняване. 
Произведени от екологични материали. 
Без съдържание на ВРА (бисфенол А).

Стара цена: 

2990
лв

Агаве Био сироп 
350 мл

Идеален подсладител за топли и 
горещи напитки. 
Подходящ за торти и сладкиши.
Безвреден и с приятен вкус.
100% усвояване от организма.
С нисък гликемичен индекс. Без ГМО.

100% природен подсладител!
Само 12 ккал в 1 доза (1ч.л.)!

Получен от сърцевината 
на органично 

мексиканско агаве.

Стара цена: 

2290
лв

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

Фъстъчено масло 
със сусам - 500 г

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. 
Сусамовите семена съдържат висока 
концентрация на фитостероли, антиоксиданти 
и ненаситени киселини. 

Барбекю-тиган XXL 
със стъклен капак

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

Стара цена: 

24300
лв

Тиган за палачинки 
(Ø 25 см) 

Великолепни постни домаш-
ни 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: 

14700
лв

Бързо, 
здравословно, 

вкусно!

размер: 35 х 24 см
обем: около 2,8 л



За контакти:
GM 08/19

www.green-master.eu
Възможни са печатни грешки!

Промоционалните предложения важат от 20.07. до 16.08.2019 или до изчерпване на количествата!32

Вземи талон, 
изтрий и спечели! ЛЕТНИ ИЗКУШЕНИЯ!

ЛЕТНИ ИЗКУШЕНИЯ 
Период на кампанията: 20.07.-16.08.2019 г.
Всеки клиент, закупил съгласно условията продукт с Код 2 от настоящата брошура, получава 1 талон „Летни изкушения“ с което задължително печели един от 
15-те хиляди подаръка от Грийн Мастър. Всеки клиент може да участва неограничен брой пъти като 1 талон се получава за всеки закупен съгласно условията 
продукт с Код 2. Видът на подаръка се установява с изтриване на маркираната част на талона. На всеки номер, указан под изтритата част, съотвества подарък. 
За поръчка на съответния подарък се използва кодът, посочен по-долу в скоби.

 
Общи условия на Кампанията ЛЕТНИ ИЗКУШЕНИЯ
Организатор на Кампанията:  „Грийн Мастър Груп“ ООД, София, ул „Пиротска“№151, тел 02/8022641, www.green-master.eu.
Период на Кампанията: 20.07.-16.08.2019 г.
Право на участие имат всички клиенти на Грийн Мастър, които са закупили продукт/и с с Код 2 съгласно условията от настоящата 
брошура. Всеки клиент може да участва неограничен брой пъти съгласно общите условия на кампанията.
Продукти от актуална брошура може да се закупят или поръчат от наши представители или регионални партньори, или от 
Централен офис - гр.София, ул.Пиротска 151 съгласно условията, обявени в брошурата.
Клиентът получава 1 (един) талон за всеки закупен продукт съгласно условията на покупка на продукт с Код 2 от актуалната в 
периода брошура. При изтриване на маркираното поле на талона се установява номерът, който съответства на определените в 
Общите условия подаръци 
Клиентът получава указания подарък от мястото, където е направил покупка на продукти в срок до 14 дни. Подаръците са 
представени в сайта на компанията www.green-master.eu и в настоящата брошура
За да получи подарък клиентът трябва да предаде своя талон на представителя на компанията или регионалния партньор, или 
в Централен офис. Пълните условия на кампанията са публикувани в сайта: www.green-master.eu.

№ 1 Кухненски робот - Volcano Kitchen robot (2070000)
№ 2 Dr.Silver UNIVERSAL (2005500)
№ 3 Магнитна гривна VB SB 434 (10143400)
№ 4 Комплект YOUTH THERAPY 40+ (91601500) 
№ 5 Магнитен колан с мериносова вълна, магнити и сребро  (2610800)
№ 6 Парфюм CARAVAN 150 ml (7980000)
№ 7 Колаген Актив Терапи (3005700)
№ 8 Четка за зъби Нано голд + Паста Dr.Silver (90100120)
№ 9 Магьосник против петна BIONUR  - 220 г (2030900)
№10 Балсам за устни с бадемово масло (92094100)
№ 11 Крем за ръце Green Pharmacy (8651000)
№ 12 Сапун Green Pharmacy (8680000)
№ 13 Крем с колаген Sanct Bernhard (5030000)
№ 14 Микрофибърна ръкавичка (2050000)
№ 15 гел с екстракт от див конски кестен с розмарин
и арника - 30 мл (5010900)
№ 16 CARBO DETOX Почистваща маска с активен въглен 2 х 6 г 
(9171900)
№ 17 Слънцезащитен спрей SPF 15 - 150 мл (9211600)
№ 18 Универсална кърпа Multi-Purpose Premium 
жълта (2510400)
№ 19 В комплекс + Витамин С - 30 таблетки (3070700)
№ 20 Dr. Silver - сребърна вода
75 мл спрей - 150 ppm (2002800)
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