
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 ...

29,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 1 продукт с до 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

44,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 2 продукта с до 50% 

отстъпка от маркираните 
със специален символ - четири-

листна детелина        (Код 2);

 64,90 лв. имате ПРАВО да 
закупите 3 продукта с до 50% 
отстъпка от маркираните със 

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

ТЪРСЕТЕ ДЕТЕЛИНАТА:

ЕСЕННА 
ПАЛИТРА!

 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 29,90 лв.

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

Вземи талон, 
изтрий и спечели!

виж стр.32

ВСЕКИ ТАЛОН
ПЕЧЕЛИ ПОДАРЪК!

14.09.-11.10.2019            



 

 

2

3190
лв

ПРОМО цена:

3008020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

800
лв

3008040код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2395
лв

ПРОМО цена:

Dr.Nature Алое Вера Сок
с червена боровинка 946 мл 3590

лв

ПРОМО цена:

3080920код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

3080940код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

2695
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

3990
лв

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

за приятен вкус. 

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

Dr. Nature препоръчва за:

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 
42 гр.           

 СВЕТОВЕН ХИТ! 
Истинският приятел на сърцето и сърдечно-съдовата система!

Стара цена: 

4490
лв

 НОВО 

Екстракт от Бамбук (Lophatherum gracile) с доказан произход от диви растения, с висока кон-
центрация на флавони.

Съществуват повече от 300 разновидности на 
растението алое, но Aloe Vera Barbadensis има 
най-добрите лечебни свойства, поради което е 
известно още като „Чудото на растенията”. 
За нашия продукт се използва само вътреш-
ният, неразреден сок от пресни растения. 
Грижливата преработка, незабавно след 
брането, гарантира запазването на всички 
полезни компоненти с максимално близки 
свойства до тези на живото растение.

Действие:  Сокът от алое вера е мощен източник на: аминокиселини (в това число 8 незаменими), витамини (А, В1, В2, В6, В12, С и Е, фолиева 
киселина и никотинамид), микро- и макроелементи (калций, натрий, желязо, калий, хром, магнезий, манган, мед и цинк). Има доказано 
имуномодулиращо, антиоксидантно, противовъзпалително, противоалергично, антибактериално, болкоуспокояващо, регенеративно и 
противотуморно действие. Подобрява храносмилателната и отделителната системи. Повлиява положително подвижността на ставите и 
мускулите. Продуктът е особено благоприятен за хора с различни кожни проблеми. След като се абсорбира в кожата, растението стимулира 
фибробластните клетки и тяхната бърза регенерация. Това са клетките, които произвеждат колаген и еластин в кожата, така че се получава 
отличен подмладяващ и оздравителен ефект. Кожата се хидратира и стяга.



 

2695
лв

ПРОМО цена:

3043640код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

  

640
лв

ПРОМО цена:

3072220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

 

 

1590
лв

ПРОМО цена:

3006520код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

3006550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

995
лв

ПРОМО цена:

 

6355
лв

ПРОМО цена:

3045040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4235
лв

3

 

1715
лв

ПРОМО цена:

3024430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

735
лв

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

Спрей с прополис
20  мл

Стара цена: 

2450
лв

Пастили с лечебна 
ружа и евкалипт  
90 пастили

Sanct Bernhard препоръчва при:
възпалено гърло; дрезгав глас; кашлица от 
различен произход; изключително подходящ 
за отхрачване при заболяване на дихателните 
пътища (и при пушачи). 
Съдържа: екстракт от корен на лечебна ружа, 
ментол, пчелен восък, масло от анасон, масло 
от евкалипт, масло от феникули.

Стара цена: 

4490
лв

Джинджифил 
10 сашета

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

Разтворима гореща напитка при 
простуда и грип! Джинджифил, 

облепиха, витамин С, цинк в едно! 

Vitar препоръчва при: 

Стара цена: 

800
лв

1555
лв

ПРОМО цена:

3010640код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при:
възпаления на горните дихателни пътища; 
алергии, катари, ринити, кашлици; фарингити, 
бронхити, бронхопневмонии, белодробни 
абсцеси; спазми на дихателните пътища; 
астма, затруднено дишане. 

ЦБ за Дихателната 
система 250 мл 

Стара цена: 

2590
лв

 

2095
лв

ПРОМО цена:

3040830код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

3040850код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1495
лв

ПРОМО цена:

проблеми с кръвното налягане; проблеми 
с нивата на кръвната захар и холестерола; 
атеросклероза и плаки по стените на 
кръвоносните съдове; намален имунитет; 
смущения в храносмилането; вирусни, бакте-
риални и гъбични инфекции; дихателни 
проблеми.

Чесън 
180 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2990
лв

4055
лв

ПРОМО цена:

3046630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1735
лв

3046650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2895
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега - 3 
рибено масло 
400 капсули

профилактика и заболявания на сърцето и 
мозъка; при проблемна кожа и зъби, чупливи 
нокти; проблеми с капилярите, кръвни 
съсиреци, разширени вени; стерилитет; ПМС; 
артрит и проблеми със ставите; проблеми с 
кръвното налягане и нивата на холестерола и 
триглицеридите.

Dr.Nature препоръчва при: 

Ленено масло 1000
90 капсули  

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.

Стара цена: 

1900
лв

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Омега 7 -  Масло 
от облепиха  
100 капсули

Стара цена: 

10590
лв

Стара цена: 

5790
лв



 

4650
лв

ПРОМО цена:

3047240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3100
лв

Стара цена: 

7750
лв

 

 

1110
лв

ПРОМО цена:

3029120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

Стара цена: 

1390
лв

 

 

1470
лв

ПРОМО цена:

30746230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

630
лв

30746002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1050
лв

ПРОМО цена:

4

825
лв

ПРОМО цена:

30707230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

В комплекс + 
Витамин С 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва при:
отпадналост и умора; дисбаланс на нервната 
система; дефицит на витамини В; лющене 
на кожата, косопад, чупливи кости;  при 
небалансирано хранене; за възрастни хора 
и за подложени на повишен психически и 
физически стрес. 

Стара цена: 

1180
лв

2025
лв

ПРОМО цена:

3042030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

865
лв

3042050код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1445
лв

ПРОМО цена:

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Витамин C 
с удължено 
освобождаване 
120 таблетки

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

Стара цена: 

2890
лв

ИМУНОЗАЩИТА 
Ехинацея + Витамин С 
20 разтворими таблетки

Equilibra препоръчва при: 
намален имунитет;
вирусни инфекции;
простуда, настинки;
възпалителни заболявания на дихателните 
пътища;
защита от оксидативен стрес.

Витамин С 
+ облепиха 
30 капсули - 2 броя

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

Ацерола капсули - 300 капсули

срив на имунната система; 
настинки и грип; 
тежки физически и психически натоварвания; 
бедно на витамини хранене; 
забавяне стареенето на организма; 
алергии; 
при вирусни и бактериални инфекции;
проблеми със зъби, кожа и кости;
подпомага абсорбцията на желязото и синтеза на колаген;
предопвратява превръщането на нитратите в канцерогени.

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Палитра витамини 
за здраве 

през есента!

Плодът с най-висока концентрация на естествен витамин С!

Ацеролата е плодът с най-висока концентрация на 
естествен витамин С, което го прави най-лесно усвояемия 
за човешкия организъм. Тя съдържа два пъти повече 
магнезий, калий и витамин В5 в сравнение с портокала. 
Също така съдържа витамин А, рибофлавин и витамин 
В3. Поради този богат състав и допълнително добавеният 
витамин С, капсулите с ацерола имат мощно антиоксидантно 
действие и предпазват организма от свободните радикали. 
Освен това подпомагат организма за засилване на имунната 
система, зарастване на рани и фрактури, подсилване на 
кръвоносните съдове. 



 

1430
лв

ПРОМО цена:

30743240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

950
лв

 

1395
лв

ПРОМО цена:

3021330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

 

965
лв

ПРОМО цена:

30727230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

 

2170
лв

ПРОМО цена:

3024030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

930
лв

Equilibra препоръчва при: 

 

1385
лв

ПРОМО цена:

30747230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

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

Мултивита плюс 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва уникална комбинация отСтара цена: 

2380
лв

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

Желязо с Витамин С 
и фолиева киселина 
60 капсули

Стара цена: 

1990
лв

схващания, мускулни спазми (крампи), 
включително и такива по време на сън; 
стрес и психическо напрежение; физически 
и психи-чески натоварвания; повишава 
енергията и мускулната сила;  подпомага 
сърцето; подобрява работоспособността; 
нормализира обмяната на веществата и 
доброто функциониране на нервната система.

Магнезий + B6  
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1380
лв

Селен + цинк 
30 таблетки - 2 броя

Vitar препоръчва при: 
Съдържа селен, цинк, витамини С и Е.

защита от свободните радикали и оксидативен 
стрес; чести инфекции; проблеми с щито-
видната жлеза; проблеми със сърдечно-
съдовата систе-ма; дерматологични проблеми; 
проблеми с черния дроб; психически 
натоварвания.

Стара цена: 

1980
лв

Калий и Магнезий 
20 сашета

мускулни спазми, крампи, депресии; 
предменструален синдром; липса на 
енергия; контрол на кръвното налягане и 
др. Отлична комбинация за здравето на 
сърцето, кръвоносната система, опорно-
двигателната и нервната системи. 

Стара цена: 

3100
лв

 

2660
лв

ПРОМО цена:

3044330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1140
лв

3044350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1900
лв

ПРОМО цена:

недостиг на витамини и минерали - за 
ежедневна употреба; след прекарано леко или 
тежко заболяване; за защита от свободните 
радикали; за изграждане на добър имунитет; 
при нерационално хранене; при физическо или 
емоционално изтощение.

Мултивитамини и 
минерали A - Z 
150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: 

5

Стара цена: 

3800
лв



 

5395
лв

ПРОМО цена:

3050950код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5395
лв

 

5395
лв

ПРОМО цена:

3041840код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3595
лв

 

3450
лв

ПРОМО цена:

3081340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2300
лв

Хлорофил - 473 мл Стара цена: 

5750
лв

 

3955
лв

ПРОМО цена:

3080140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2635
лв

Здравословен комплекс от седемте супер растения 
946 мл

Стара цена: 

6590
лв

Dr.Nature препоръчва редовния прием на комплекса, като 
изключително полезен за подобряване на общото здравословно 
състояние, имунитета, енергийния тонус и антиоксидантната активност, 
както и като богат източник на важни за организма витамини (В1, В2, 
В3, С и Е), минерали (калций, магнезий, фосфор и калий), незаменими 
мастни киселини (Омега 3-6-9), незаменими аминокиселини, 
протеини, фибри и полизахариди.
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ОРС Комплекс - 90 капсули

Съдържа олигомерни проантоцианидини, полифеноли от гроздови сем-
ки, червено грозде, зелен чай, биофлавоноиди, витамин С от ацерола.

СУПЕРАНТИОКСИДАНТ

Стара цена: 

10790
лв

Олигомерните проантоцианидини са едни от малкото антиоксиданти, 
които преминават през стените на клетките на мозъка и кръвоносните съдове. 
Антиоксидантният комплекс ефективно стабилизира еластич-ността на съдовете 
и тяхата проходимост, заздравява стените, предотвратява образуването на плаки 
и тромби. Подобрява се нормалната циркулация на кръвта в периферните съдове. 
ОРС - Комплекс гарантира ефективна защита на сърдечно-съдовата система, 
стабилизира кръвния поток и артериалното налягане, подобрява функциите на 
мозъка, предоставя тотална антиоксидантна защита за борба със свободните 
радикали и стареенето на съдовете и организма като цяло.

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3010130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

3010150код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1295
лв

ПРОМО цена:

Царски билки 
Златна формула 
250 мл

хронична умора, отпадналост; нарушения в 
паметта и оросяването; понижени жизнени 
функции; тежки умствени и физически 
натоварвания; алергии; възпалителни процеси 
на ухото; нарушени функции на главния мозък; 
мигрена, мозъчна умора; парези, спазми на 
мозъчните съдове; промяна в условията на живот, 
резки климатични промени.

Маг. фарм. Н. Мангалджиев препоръчва при:
Стара цена: 

2590
лв

АФА - 120 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: 

Чудото на синьо-зеленото 
водорасло! 100% АФА!

Стара цена: 

8990
лв

Състав: годжи, мангостийн, нони, акаи, каму-каму, макуи 
и алое вера. 

Dr.Nature препоръчва за 
подпомагане при: общо 
активиране на възстанови-
телните сили на организма, 
респираторни и вирусни 
заболявания, възпалителни 
процеси, проблеми в хра-
носмилателната система, 
понижен имунитет, мено-
пауза, след употреба 
на антибиотици и други 
лекарствени препарати, за 
общо очистване на организма, 
за балансирано pH.

Уникална течна формула, която съдържа здравословен 
микс от седемте най-популярни с лечебните си свойства 
супер растения. Представлява фантастичен комплекс 
от витамини, минерали, микроелементи, фибри, 
аминокиселини, протеини и полизахариди с натурален 
произход и мощно синергично действие.  

Всяка доза от 15 мл съдържа 100 мг 100% чист хлорофил, получен 
от листа на люцерна и черница.

Течният хлорофил има мощно биологично действие - поддържа и стимулира кръвоносната 
система, има мощен детоксикиращ ефект, способства регенерацията на тъкани и бързото зарастване 
на рани, стимулира имунната система на организма. Хлорофилът подобрява алкалността, подпомага 
изхвърлянето на токсини от организма, има лек диуретичен ефект. Укрепва клетъчните мембрани, 
способства изграждането на съединителна тъкан, което помага за зарастването на ерозии, 
язви, открити рани. Участва във формирането на кръвните клетки, усилва имунната функция на 
организма, ускорява фагозитозата. Има противовъзпалително и антимикробно действие. Наред 
с тези удивителни качества, хлорофилът е способен да предотвратява патологични изменения на 
молекулите на ДНК, проявявайки антимугатенни свойства. Повишава активността на щитовидната 
и задстомашната жлеза. Помага при анемични състояния, регулира кръвното налягане, активира 
дейността на дебелото черво, поддържа полезната микрофлора в организма, премахва неприятния 
мирис в устната кухина. Активира ензимите, участващи в синтеза на витамин К, подкрепя дейността 
на млечните жлези при кърмещи. Хлорофилът е изключително полезен за хора, които по различни 
причини получават недостатъчно слънчева светлина.



 

1395
лв

ПРОМО цена:

3023130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

 

2515
лв

ПРОМО цена:

3070330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1075
лв

 

1155
лв

ПРОМО цена:

3073730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

495
лв

тежки физически натоварвания;
активен спорт;
умора, изтощение, загуба на енергия;
подпомага бързото възстановяване на 
организма;
гарантира жизненост, висока активност 
и добър тонус, както на тялото, така и на 
мозъка. 

Енергийна сила 
12 сашета

 

2990
лв

ПРОМО цена:

103001002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2990
лв

 

3955
лв

ПРОМО цена:

3040930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1695
лв

3040950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2825
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

5650
лв
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Жен-шен плюс 
60 капсули

Equilibra препоръчва при:
тежки физически и умствени натоварвания; 
стрес от различен характер, тревожност; 
промяна в средата на живот; следоперативно 
възстановяване; намален имунитет; сексуална 
дисфункция; хронична умора, отпадналост; 
вялост, липса на концентрация.

Стара цена: 

1990
лв

Vitar препоръчва при: 
отслабнал имунитет; сърцебиене и сърдечни 
проблеми; прединфарктни и слединфарктни 
състояния; хипертония; повишен холестерол; 
безсъние, избухливост; кожни проблеми; 
парадонтоза, хронична умора, стресови 
ситуации; мигрени. 

Коензим Q10 
30 капсули 
+ 30 капсули подарък

Стара цена: 

3590
лв

Фитнес кафе 
Антиоксидант 
мляно кафе 250 г - 2 бр.

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

Стара цена: 

5980
лв

броя 
на цената 

на един2 

Масло от черен кимион + витамини и мастни киселини 180 капсули

алергии; астма; главоболие, мигрена; 
срив на имунната система; паразитни 
заболявания и противопаразитно 
въздействие; хипертония; повишен 
холестерол; язва, гастрит, газове; 
отпадналост, хронична умора. 

Sanct Bernhard препоръчва при: 
В Черното семе има лек за всичко, освен смъртта!

Стара цена: 

1650
лв

Vitar препоръчва при: 

 
Палитра супер 
храни за здраве 

през есента!

Маслото от черен кимион се нарича „маслото на фараоните“, тъй като е открито в 
гробниците на Тутанкамон и други египетски фараони. То е било неотменна част от живота в 
древен Рим, Гърция, Близкия и Среден изток. Уникалният му състав определя основните му 
действия: имуностимулиращо, противотуморно, антибактериално. Регулира хормоналния и 
липиден баланс и нивата на кръвното нолягане. Подобрява функциите на тимусната жлеза, 
стимулра костния мозък, подобрява кръвоснабдяването, стимулира сексуалната активност, 
богат източник на незаменими аминокиселини. Заздравява кожата, косата и ноктите.
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3030120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30301240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40% 3030320код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30303240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

3031020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30310240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%

Медицински 
гъби за здраве!

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 
сърдечно-съдовата, храносмилателната, 
отделителната и кръвоносната системи;  
нормализира хормоналния баланс;  за 
регулиране стойностите на кръвната захар, 
кръвното налягане и нивата на холестерола и 
триглицеридите. 

Рейши плюс - 60 капсули
Dr.Nature препоръчва при: 
нарушени функции на имунната система и 
съпътстваща терапия при болни от рак и при 
заболявания предизвикани от радиация; 
нарушени адаптационни способности на 
организма, хронична умора, слаби нерви, 
страх, безпокойство, нарушен сън и др; 
подпомага всички тъкани, органи и системи 
в организма, както и при остри и хронични и 
дегенеративни заболявания и др.

Кориолус - 60 капсули

Dr.Nature препоръчва при: 
рак на гърдата, яйчниците, простатата, 
кожа, черен дроб, левкемия и др; намалява 
страничните ефекти от химиотерапия; 
подпомага при вирусни инфекции, 
кандидоза, инфекции на горните 
дихателни пътища, храносмилателната и 
отделителната система, диабет, ревмати-
зъм и др. 

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

Aгарикус блазей - 60 капсули

3031120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3890
лв 3110

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 1 брой 
-20% 30311240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

7780
лв 4670

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

3110
лв

За 2 броя 
-40%



 

 

 

1325
лв

ПРОМО цена:

3036230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

 

2480
лв

ПРОМО цена:

3091620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

 

1015
лв

ПРОМО цена:

3036030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

435
лв

 

 

3007250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

845
лв

ПРОМО цена:
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1350
лв

ПРОМО цена:

3007220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

340
лв

Коластра с 
мултивитамини 
45 таблетки 
за смучене 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

Dr.Nature препоръчва при: 

ЦБ За жената  
250 мл - 2 броя 2590

лв

ПРОМО цена:

30102002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 

Стара цена: 

5180
лв навлизане в менопауза; месечни неразпо-

ложения; дисменорея; възпалителни процеси 
в половата система; общи неразположения, 
хормонални нарушения преди, по време 
и след менопауза; потиснатост, нервно 
напрежение; намалена работоспособност; 
сърцебиене, безсъние. броя 

на цената 
на един2 

2320
лв

ПРОМО цена:

30359220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

580
лв

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

Клима стоп 
30 таблетки 
2 броя

Стара цена: 

2900
лв

Съдържа: магнезий, екстракт от маточина, 
екстракт от соя(40% флавоноиди), витамин С, 
витамин В6, витамин В1.

5145
лв

ПРОМО цена:

3050750код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5145
лв

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

Изофлавони 
от червена детелина 
90 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

10290
лв

Проферт 
60 таблетки

проблеми с мъжката фертилност;  
намалено количество на сперма-
тозоидите; намалена подвижност 
на сперматозоидите; сексуална 
дисфункция.

Pharm LAB препоръчва при: 

Стара цена: 

1890
лв

Саo палмето 
90 таблетки

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

Стара цена: 

3100
лв

3000
лв

ПРОМО цена:

3044630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1290
лв

3044650код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2145
лв

ПРОМО цена:

доброкачествена хиперплазия на простатата 
(ДХП); болка и парене по време на 
уриниране, трудно уриниране; профилактика 
на заболявания на простата; простатит и 
поддържане функциите на пикочния мехур; 
възпаление на пикочните пътища; подобрява 
мъжката сексуалност.

Масло от тиквени 
семки - 150 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4290
лв

20 капсули 
повече на 

същата цена 

Панер 
30 таблетки

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.

Стара цена: 

1450
лв



 

4915
лв

ПРОМО цена:

3049040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3275
лв

 

1470
лв

ПРОМО цена:

3023730код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

630
лв

 

1000
лв

ПРОМО цена:

3072520код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

250
лв
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обща нервност, стрес, безпокойство; неврози, 
нервно сърцебиене; нервна и психическа 
преумора; страх, тревожност, потиснатост; 
усилена умствена и физическа дейност; за 
по-лесно заспиване и поддържане на съня; 
климактерични оплаквания; подобрява 
работата на сърцето, нормализира сърдечния 
ритъм.

Sanct Bernhard препоръчва при: 
Стара цена: 

8190
лв

Валериана и 
маточина 
240 капсули 

Мелатонин 
75 таблетки

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

Стара цена: 

2100
лв

Vitar препоръчва при: 

Билков сироп 
Спокоен сън - 200 мл

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

Стара цена: 

1250
лв

2690
лв

ПРОМО цена:

30071002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2690
лв

Dr. Nature Когнисел 
20 капсули - 2 броя

когнитивни, сензорни и двигателни невроло-
гични заболявания; нарушения на мозъчното 
кръвообращение (хронична мозъчно-съдова 
болест); проблеми с паметта, свързани с 
възрастта; възстановяване след мозъчни 
травми. Съдържа цитиколин, екстракт от 
гинко билоба; витамини B1, B5 /Пантотенова 
киселина/, B6, B12, цинк, селен.

Dr.Nature препоръчва при: Стара цена: 

5380
лв

броя 
на цената 

на един2 

5550
лв

ПРОМО цена:

3040440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3700
лв

гинко Билоба 
240 капсули

Стара цена: 

9250
лв Действа като антиоксидант и неутрализира свободните радикали. Възпрепятства агрегацията (слепването) на тробмоцитите. 

Гинко билоба подобрява циркулацията по три различни начина:
Първо - предизвиква отпускане на артериите, водейки до тяхното разширяване и позволявайки с всеки удар на сърцето през 
артериалната система да преминава повече кръв. 
Второ - намалява вискозитета на кръвта, като я разрежда и по този начин улеснява движението й през малките капиляри. 
И трето - упражнява необяснима регулация на венозния и артериален съдов тонус, за оптимизиране разпространението 
на кръвта до места, които са исхемични, без да жертва кръвообращението към другите тъкани. Гинко Билоба е най-старият 
известен дървесен вид – възрастта му се оценява на повече от 200 млн. години. 

„Най-доброто гинко“
гарантирано качество на високоефективен стандартизиран екстракт от Sanct Bernhard!

Спокойствие и 
баланс във всички 

системи!



 

1735
лв

ПРОМО цена:

3029640код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1155
лв

 

1890
лв

ПРОМО цена:

30067002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1890
лв

 

 

 

 

1255
лв

ПРОМО цена:

3060930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

 

2700
лв

ПРОМО цена:

3080340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1800
лв
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Лутеин супер плюс 
30 капсули - 2 броя

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

Стара цена: 

3780
лв

броя 
на цената 

на един2 

3775
лв

ПРОМО цена:

3049840код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2515
лв

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

гЛОг плюс 
240 капсули

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

Стара цена: 

6290
лв

опаковка за 
60 дни 

2095
лв

ПРОМО цена:

3021630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

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

Холест ОК 
30 капсули

Стара цена: 

2990
лв

ПроБио Дайджест
10+10 сашета 

нарушени храносмилателни функции; 
подуване на стомаха; стомашен 
дискомфорт; затруднено усовяване 
на хранителни вещества; нарушена 
чревна микрофлора; за добър чревен 
баланс. 

Equilibra препоръчва при:

Съдържание на саше А: пробиотик Lactobacillus paracasei Lpc 37 (SD5275) 
- 2х109 C.F.U*, Bifidobacterium lactis BI 04 (SD5219) - 1 х 109 C.F.U; 
саше В: eнзимен комплекс POOLZYME AMY® - (амилаза - 1200 SKB, лактаза - 
1200 ALU, липаза - 90 FIP, целулаза - 45 CU), сух екстракт от копър. 

Стара цена: 

2890
лв

Трифала 
(Triyog Herbal) 
40 капсули

детоксикация на храносмилателната систе-
ма; забавен метаболизъм; нарушена 
перисталтика; лошо храносмилане; запек, 
подут корем; хроничен запек; нарушения във 
функциите на черния дроб. 

Deep Ayurveda препоръчва при: 

Стара цена: 

1790
лв

5070
лв

ПРОМО цена:

3052240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3380
лв

храносмилателни проблеми; проблеми 
с черния дроб и жлъчката; проблеми с 
перисталтиката и нарушена стомашна 
функция; гастрити, колити; детоксикация на 
организма; артрити, остеоартрити и други 
възпалителни заболявания.

Куркума
60 капсули

Sanct Bernhard препоръчва при:  Стара цена: 

8450
лв

Всяка капсула съдържа: екстракт от 
куркума (95% куркуминоиди), холин, екстракт 
от черен пипер.

Състав: органично алое вера, папая, 
органично ленено семе, псилиум хуск 
(фибри), пребиотик-фруктоолигозахариди, 
юка шидигера.

Дайджестив 
комплекс плюс 
473 мл

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.

Стара цена: 

4500
лв

                                                                    Всяка капсула съдържа: 
колаген хидролизат, витамин С, витамин Е, лутеин, екстракт от черна боро-
винка, рутин, зеаксантин, бета каротен, селен, мед, цинк, витамин В2 .

Трифала - комбинацията от трите плода 
чудо - Амилаки, Бибитаки, Харитаки.



 

1150
лв

ПРОМО цена:

30270002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1150
лв

 

2095
лв

ПРОМО цена:

3023030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

 

1955
лв

ПРОМО цена:

3060530код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

835
лв

 

 

2430
лв

ПРОМО цена:

3048840код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1620
лв

 

1045
лв

ПРОМО цена:

3071430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

445
лв

 

2695
лв

ПРОМО цена:

3046340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

 

1190
лв

ПРОМО цена:

3022620код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

300
лв

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

Метеор СТОП 
16 сашета

Стара цена: 

1490
лв

Ябълкови фибри
 55 таблетки 
за дъвчене

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

4050
лв

Еquilibra препоръчва при: 
проблеми в стомашно-чревния тракт; 
стомашно-чревни разстройства; ле-
ниви черва; нарушена перисталтика; 
метеоризъм; запек; детоксикация на 
дебелото черво; отслабване; регулиране 
на нивата на лошия холестерол.

Псилиум фибри 
20 сашета

Стара цена: 

2990
лв

Пречистващ чай  
15 филтър 
пакетчета - 2 броя

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

Стара цена: 

2300
лв

броя 
на цената 

на един2 

Уийтграс (Wheat 
grass) - 40 капсули

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.

Deep Ayurveda препоръчва при: 
Стара цена: 

2790
лв

1425
лв

ПРОМО цена:

30712220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

355
лв

30712240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

1070
лв

ПРОМО цена:

Vitar препоръчва при: 

Чист черен дроб 
30 таблетки - 2 броя

детоксикация на черния дроб; при заболя-
вания на храносмилателната система, черния 
дроб, жлъчката; повишени нива на холестерол 
и мазнини. 
Съдържа екстракт от бял трън, биотин; вит. 
B1; вит. В2; вит. В6, вит. В12; никотинамид; 
пантотенова киселина; фолиева киселина; 
вит.С; вит. Е.

Стара цена: 

1780
лв

Ежедневна 
регулация
50 таблетки 

лениви черва;
запек;
затруднено храносмилане;
затруднен хранителен транзит;
преяждане.

Equilibra препоръчва при: 

Супер ефективна формула при 
лениви черва и запек!Стара цена: 

1490
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). 

Minesan - Алкално - 
минерални таблетки 
250 таблетки

Стара цена: 

4490
лв
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Пшенична трева – непознатата суперхрана



 

2035
лв

ПРОМО цена:

3075140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1355
лв

 

2200
лв

ПРОМО цена:

3092720код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

550
лв

 

1555
лв

ПРОМО цена:

3011540код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Царски билки 
DETOXIN 250 мл

 

 

1345
лв

ПРОМО цена:

3024950код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1345
лв

Уринеле 
12 сашета

1675
лв

ПРОМО цена:

3079330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

715
лв

3079350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1195
лв

ПРОМО цена:

Комбиниран продукт, насочен към ефективна 
детоксикация на организма и подпомагане функцията 
на черния дроб и отделителната система. Спомага 
за извеждане на токсините и излишните течности 
от тялото. Подобрява работата на бъбреците и 
подпомага черния дроб и жлъчката. Съдържа: течен 
екстракт от: аспержи, репей, болдо, артишок, куркума, 
глухарче; екстракт от бял трън и от касис. 

Фаст Дрена - 500 мл

Стара цена: 

2390
лв

Берберин 
90 таблетки

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

Стара цена: 

2750
лв

Червена боровинка 
Форте - 30 капсули

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

Уникална комбинация със синергичен ефект за 
подкрепа на отделителната система!

Стара цена: 

3390
лв
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Стара цена: 

2590
лв

Маг. фарм. Н. Мангалджиев 
препоръчва при: 
детоксикация и очистване на организма от 
шлаки и токсини; укрепване на организма по 
време и след противопаразитното въздействие 
с уреда Zapper; за подпомагане на организма в 
процеса на освобождаване на натрупваните 
токсини и предотвратяване повторно 
заразяване; борба с паразитни инфекции; за 
укрепване на имунитета и съпротивителните 
сили на организма.

Стара цена: 

2690
лв

Край на цистита! Разтворима формула с 
максимален ефект!

Всяко саше съдържа: червена боровинка - 
60 mg, в това число проантоцианидини - 18 
mg; D-маноза - 100 mg.
Начин на употреба: 1-2 сашета дневно, 
приети директно или разтворени в малко 
вода. 

Балансирано 
здраве за спокойни 

есенни дни!

Червената боровинка е най-разпространеният природен продукт за подкрепа 
на уринарния тракт и борба с инфекциите на отделителната система. Има 
силно противовъзпалително и антимикробно действие. Основният ефект на 
бактерицидното действие се дължи на високоактивните проантоцианидини, които 
препятстват прикрепването на бактерии по стените на пикочния мехур. Заедно с 
копривата и брезата оказват комплексно диуретично действие и подпомагат 
бъбреците и отделителната система. D-манозата противодейства на инфекциите 
на отделителната система, укрепва уринарния тракт. Това е природен монозахарид, 
който има способността да се прикрепва към бактериите по-силно, отколкото те 
се прикрепват към стените на уринарния тракт. Отделяна след това чрез урината, 
спомага за извеждането на бактериите от организма.

Ефективен контрол на кръвната захар и 
теглото!



 

3600
лв

ПРОМО цена:

30467220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

900
лв

30467002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

2250
лв

ПРОМО цена:

 

2990
лв

ПРОМО цена:

30056002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2990
лв

 

1100
лв

ПРОМО цена:

30706220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

 

7275
лв

ПРОМО цена:

3049550код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7275
лв

 

 

2150
лв

ПРОМО цена:

3092120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

540
лв

 

1495
лв

ПРОМО цена:

3061440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

995
лв

 

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

Стара цена: 

4500
лв

Колаген актив
 терапи 20 сашета 
+ 4 сашета ПОДАРЪК - 2 бр.

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

Стара цена: 

5980
лв

броя 
на цената 

на един2 

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

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

Стара цена: 

1380
лв

глюкозамин 1000 
90 таблетки

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

Стара цена: 

2690
лв

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

Босвелия 
180 таблетки

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. 

Стара цена: 

14550
лв

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

Артро (Arthro) 
40 капсули

Стара цена: 

2490
лв

2095
лв

ПРОМО цена:

3042530код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

895
лв

Калций 
+ витамин D3 
150 таблетки

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2990
лв

3995
лв

ПРОМО цена:

3043850код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3995
лв

Аминокомплекс 
200 капсули

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

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

7990
лв
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Колаген плюс 
120 таблетки 
2 броя



 

900
лв

ПРОМО цена:

5135230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

390
лв

5135250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

645
лв

ПРОМО цена:

 

680
лв

ПРОМО цена:

5120220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

5120240код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

510
лв

ПРОМО цена:

Конски гел-балсам с 
екстракт от алпийски 
билки - 250 мл

 

1385
лв

ПРОМО цена:

51208230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

595
лв

51208002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-40%
Намаление:

990
лв

ПРОМО цена:

 

695
лв

ПРОМО цена:

5120530код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

295
лв

 

1030
лв

ПРОМО цена:

5131920код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

260
лв

 

870
лв

ПРОМО цена:

5135440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

580
лв

Стара цена: 

1450
лв

Конски гел-балсам 
с алпийски билки, 
кестен и лозови 
листа 250 мл 

Подходящ е при: разширени вени, 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. 

Стара цена: 

1290
лв

Крем-балсам 
с дяволски нокът
250 мл - 2 броя

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.

Стара цена: 

1980
лв

Крем с арника 
250 мл

Арниката е известна с противовъзпалителното 
си и болкоуспокояващото си действие. 
Използва се  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, 
навяхване, разтягане на сухожилия или 
мускули.

Стара цена: 

990
лв

Meчи гел-балсам
с алпийски билки 
250 мл 

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. 

Стара цена: 

1290
лв

Флуид с алпийски 
клек - 250 мл

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

Здрави кости и стави 
за вдъхновяващи 

разходки!

Стара цена: 

850
лв



 

 

1945
лв

ПРОМО цена:

3026150код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1945
лв

 

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3061230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

 

1880
лв

ПРОМО цена:

3092320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

470
лв

 

955
лв

ПРОМО цена:

5110140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

635
лв
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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.

Стара цена: 

2190
лв

ЗЕЛЕНО КАФЕ 
40 капсули

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

Equilibra препоръчва при: Стара цена: 

3890
лв

1990
лв

ПРОМО цена:

102094002код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

ХЕЛКОР 
Ад за мазнините 
30 капсули - 2 броя

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 

Пиперин 
90 таблетки

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

Стара цена: 

2350
лв

Обезит (Obesit) 
40 капсули

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

Deep Ayurveda препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

Антицелулитен и 
анти-ейдж крем 
с азиатска центела
250 мл Супер крем за подмладяване и извайване 

на тялото, подходящ за всеки тип кожа. 
Азиатската центела стимулира синтеза на 
колагенови фибри, подобрява клетъчната 
регенерация и активната микроциркулация, 
като редуцира несъвършенствата на целулита, 
на стриите и има дрениращо действие, 
повишава еластичността.

Стара цена: 

1590
лв



 

 

8335
лв

ПРОМО цена:

3052740код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

5555
лв

1180
лв

ПРОМО цена:

501053код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

 

2030
лв

ПРОМО цена:

51317240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1350
лв

 

1190
лв

ПРОМО цена:

51310240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

790
лв

 

715
лв

ПРОМО цена:

5133340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

 

950
лв

ПРОМО цена:

30708240код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

630
лв

 

1815
лв

ПРОМО цена:

3052530код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

775
лв

Във форма 
за новия сезон!
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Sanct Bernhard препоръчва при: 

Хиалуронова 
киселина 
120 капсули

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

Стара цена: 

13890
лв

Здрава коса 
30 таблетки
2 броя

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

Vitar препоръчва при: Стара цена: 

1580
лв

Бирена мая плюс
400 таблетки

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; след тежък физически труд и активен 
спорт. 

Sanct Bernhard препоръчва при: Стара цена: 

2590
лв

Подходящ при: акне, малки пъпчици, 
дерматити, алергии, различни херпеси, 
малки брадавици, напукана и възпалена 
кожа, екземи, лишеи, изгаряне, 
ухапвания от насекоми, декубитивни 
рани, гъбички по кожата.

Унгвент с екстракт от чаено 
дърво 30 мл - 2 броя 
+ 1 БРОЙ ПОДАРЪК

Подаръкът е на стойност 5.90 лв.

Атрактивна оферта:
 плащаш 2 бр., 

а получаваш 3 броя

Екстрактът от невен има противовъзпалител-
но, успокояващо, регенериращо и овлажня-
ващо действие, неутрализира свободните 
радикали, укрепва капилярите на кожата, 
като същевременно я тонизира и омекотява. 
Изключителен ефект има и при чувствителна и 
раздразнена кожа.

Унвент-балсам с невен 
250 мл  - 2 броя

Стара цена: 

1980
лв

Подходящ при невродермит. За хора с проб-
лемна 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.

Крем с вечерна роза 
250 мл - 2 броя

Стара цена: 

3380
лв

Крем с кокосово 
масло - 250 мл

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. 
Съставки: кокосово масло, глицерин. Без па-
рабени.

Стара цена: 

1190
лв

885
лв

ПРОМО цена:

50105350код 2:
само при ПРАВО(стр.1)



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

Bielenda LIFT -
 стягаща терапия 

за зряла кожа!

LIFT Лифтинг маска 
против бръчки  
2 броя

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

хиропластичен 3D 
лист, която идеално 
покрива формата на 
лицето. Мигновено 
изпъва кожата, 
изглажда и намалява 

Ефективно подмладява чер-
тите на лицето, съхранява 
отличен овал и хармонични 
пропорции.

Моментално (за 10 сек) 
стяга и изглажда кожата 
като постига ефект, сравним 
с лифтинг процедури в 
естетичната медицина. 

LIFT Овлажняващ дневен лифт-крем 
против бръчки  40+ SPF 10  50 мл                  
Изключително ефективно подмладява чертите 
на лицето, съхранява отличен овал и хармонични 
пропорции Ефективно стяга кожата и я прави 
еластична. Образува повърхностна микромрежа, 
която интензивно овлажнява и препятства 
отпускане на кожата. 

LIFT Стягащ нощен лифт-крем концентрат 
против бръчки  40+  50 мл        
Подхранва и възстановява в дълбочина. Намалява 
съществуващите и препятства образуването 
на нови бръчки. Изсветлява петната, придава 
младежко сияние. Действа през нощта, когато 
процеса на регенерация на кожата е най-
интензивен.

LIFT Изглаждащ дневен крем 
против бръчки 50+ SPF 10  50 мл                       
Ефективно подмладява чертите на лицето. 
Стимулира производството на колаген, т.е. 
възстановява фундамента на кожата, а лицето 
придобива идеален овал, кожата става стегната 
и изпъната. Изглажда бръчките и предотвратява 
появата на нови, препятства отпускането на кожата.

LIFT Възстановяващ нощен лифт-крем 
концентрат против бръчки 50+  50 мл
Изглажда бръчките и предотвратява появата 
на нови, препятства отпускането на кожата и 
интензивно я овлажнява. Изсветлява петната, 
повишава еластичността. Ефективно защитава 
от бързо стареене. Действа през нощта, когато 
процесите на регенерация са най-интензивни. 

LIFT Коректор 
за бръчки лифт 
експрес 15 мл
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1330
лв

ПРОМО цена:

91001230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

570
лв

Стара цена: 

1900
лв

бръчките, подобрява еластичността, отлично 
възстановява овала на лицето. Изсветлява 
петната и интензивно овлажнява кожата. 

2415
лв

ПРОМО цена:

9100230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

3450
лв

 Ефективно стяга кожата и я прави еластична. 
Образува повърхностна микромрежа, 
която интензивно овлажнява и препятства 
отпускането на кожата. 

2415
лв

ПРОМО цена:

9100330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1035
лв

Стара цена: 

3450
лв

Още след първото прилагане мигновено се 
заглаждат и запълват бръчките под очите, 
челото, около устните и в другите зони на 
лицето. 

2235
лв

ПРОМО цена:

9104130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв 2235

лв

ПРОМО цена:

9104230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв

2235
лв

ПРОМО цена:

9105230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв 2235

лв

ПРОМО цена:

9105130код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

955
лв

Стара цена: 

3190
лв



Bielenda LIFT  50+
КоМПлеКт

Bielenda LIFT  40+
КоМПлеКт 

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

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

Перфектна комбинация 
за дама, която обича да 
поддържа атрактивен 

въшнен вид и е в 
прекрасната възраст 40+!

Перфектна комбинация 
за дама, която поддържа 
привлекателен въшнен 

вид и е в прекрасната 
възраст 50+!
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4915
лв

ПРОМО цена:

910024код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4915
лв

Стара цена: 

9830
лв

 -50% 
за комплекта

4915
лв

ПРОМО цена:

910025код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4915
лв

Стара цена: 

9830
лв

 -50% 
за комплекта



Подмладяващ дневен крем 
със секрет от охлюв - 50 мл

Подмладяващ нощен крем 
със секрет от охлюв - 50 мл

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

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

Vis Plantis
 серия 

против 
бръчки!

Перфектен външен 
вид със силата на 

аргановото масло!

Подхранващ комплект с арганово 
масло - мицеларна вода, крем за лице, 
крем за очи и маска с -50% отстъпка
С 98% натурални съставки и високо 
съдържание на арганово масло. Перфект-
ното поддържане на кожата със силата на 
аргана и хиалуроновата киселина.

1990
лв

ПРОМО цена:

8421020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Стара цена: 

2490
лв

Мицеларна вода с арганово масло 75 мл
С 98% натурални съставки, арганово масло, хиалуронова 
киселина, екстракт от гардения. Не съдържа PEG, силикони, 
парабени, минерални масла, оцветители, източници на 
формалдехид. Деликатно ароматизиранa, без алергени. 
Почиства идеално грима от очите, лицето и устните, като 
подхранва кожата и я оставя мека и тонизирана.

1990
лв

ПРОМО цена:

8421120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

500
лв

Стара цена: 

2490
лв

2990
лв

ПРОМО цена:

8421011код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1990
лв

Стара цена: 

4980
лв

 -40% 
за комплекта

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

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

Подхранващ крем за лице с арганово масло 75 мл
С 98% натурални съставки, хиалуронова киселина, масла от 
арган, бадем, шеа, гроздови семки, екстракт от гардения, 
вит.Е. Не съдържа PEG, силикони, парабени, минерални 
масла, оцветители, източници на формалдехид. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. Крем за ежедневна употреба 
- подхранва в дълбочина и стяга кожата. 

Крем за кожата около очите с арганово масло 15 мл
 С 98% натурални съставки, хиалуронова киселина с 2 
молекулни тегла, масла от арган, бадем, гроздови семки, 
екстракт от гардения, вит.Е. Не съдържа PEG, силикони, 
парабени, минерални масла, оцветители, източници на 
формалдехид. Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Специално създаден за поддържане на нежната кожа 
около очите. Изглажда, стяга, омекотява и подхранва.

1465
лв

ПРОМО цена:

9206430код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

625
лв

Стара цена: 

2090
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

9206530код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв 360

лв

ПРОМО цена:

9206820код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

090
лв

Стара цена: 

450
лв

1085
лв

ПРОМО цена:

9206630 код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

465
лв

Стара цена: 

1550
лв3120

лв

ПРОМО цена:

920648 код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3120
лв

Стара цена: 

6240
лв

20

 -50% 
за комплекта
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Шампоан с арганово масло и нар за суха коса 
350 мл
Аргановото масло защитава косата от външни фактори, 
като укрепва и подхранва кожата на главата. Пантенолът 
овлажнява и регенерира, подобно на екстракта от нар, 
който също така освежава цвета. Редовната употреба прави 
косата лека, лъскава, еластична и добре хидратирана. Не 
съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium 
lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 

630
лв

ПРОМО цена:

8610720код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

160
лв

Стара цена: 

790
лв

Балсам с арганово масло и нар за суха коса 300 мл
Омекотява косата, прави я лъскава, мека, еластична, лесна 
за разресване и стилизиране. Предпазва я от външни 
фактори, като същевременно тя не става прекалено 
бухнала. Укрепва и подхранва кожата на главата, успокоява 
раздразненията. Екстрактът от нар овлажнява, регенерира 
и възстановява цвета на косата. Не съдържа парабени, 
изкуствени оцветители, SLS и SLES.

470
лв

ПРОМО цена:

8611420код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Стара цена: 

590
лв

Билково масло за скалп с репей и арганово масло 100 мл
Укрепва структурата на косъма, подхранва фоликулите, 
стимулира растежа, намалява себореята. Има противовъз-
палително действие и се бори с пърхота. 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, успокоява 
раздразненията. Без парабени.

520
лв

ПРОМО цена:

8614420код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

130
лв

Стара цена: 

650
лв

Комплект за коса 
с арганово масло: 
шампоан, балсам 
и билково масло - 
с -40% отстъпка.

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

Подхранващ душ 
гел  с арганово 

масло и смокиня

1

Освежаващ 
душ гел 

с лотос и жасмин

2

Хидратиращ душ 
гел с маслина 

и оризово мляко

3

Регенериращ душ 
гел с масло от 

розмарин и лавандула

5

Възстановяващ душ 
гел с масло от карите 

и зелено кафе

4

Всички душ гелове са в опаковка от 500 мл.

Масло за тяло с масло от карите 
и зелено кафе 200 мл
Омекотява, овлажнява, подхранва и реге-
нерира кожата, като същевременно действа 
като естествен UV филтър. Екстрактът от 
зърна на зелено кафе е богат на фитостероли и 
линолова киселина, прави кожата по-стегната, 
хидратирана и еластична. Същевременно 
се бори със свободните радикали и запазва 
младостта на кожата.  

Масло за тяло с арганово масло 
и смокиня 200 мл 
Аргановото масло има свойството да 
овлажнява и подхранва кожата, като 
й помага да запази своята младост, 
изпълвайки я с жизненост и енергия. А 
екстрактът от смокиня й придава мека, 
кадифена гладкост.

Стара цена: 

2030
лв

 -40% 
за комплекта

790
лв

ПРОМО цена:

8630_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

220
лв

8630_50код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

990
лв

930
лв

ПРОМО цена:

8633140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв 930

лв

ПРОМО цена:

8633440код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

620
лв

Стара цена: 

1550
лв

1220
лв

ПРОМО цена:

861071код 2:
само при ПРАВО(стр.1)



Dr.Sante
За прекрасна 

и жизнена коса!

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

Възстановяващ шампоан 
за коса с макадамия 250 мл

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

Възстановяващ балсам 
за коса с макадамия 200 мл

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. 

Възстановяваща маска за коса с макадамия 300 мл

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

Възстановяващ спрей 
за коса с макадамия 150 мл

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

Възстановяващо масло 
за коса с макадамия 50 мл

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

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%.22

760
лв

ПРОМО цена:

8440320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8440120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

760
лв

ПРОМО цена:

8440220код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

190
лв

Стара цена: 

950
лв

680
лв

ПРОМО цена:

8440420код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

170
лв

Стара цена: 

850
лв

1480
лв

ПРОМО цена:

8440520код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

370
лв

Стара цена: 

1850
лв

3330
лв

ПРОМО цена:

844011код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2220
лв

Стара цена: 

5550
лв

 - 40% 
за комплекта



  

O’Herbal За заздравяване на косата!

Балсам 
за заздравяване 
на косата 500 мл

Шампоан 
за заздравяване 
на косата 500 мл

Маска за 
заздравяване 
на косата  
500 мл

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

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

O’Herbal

Шампоан за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

1325
лв

ПРОМО цена:

8430630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

За къдрава и непокорна коса!

1325
лв

ПРОМО цена:

8431330код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Балсам за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8432030код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Маска за 
къдрава и 
непокорна 
коса 500 мл

Стара цена: 

2150
лв

Съдържат екстракт от хмел, маслиново масло и 
млечни протеини. Шампоанът нежно почиства 
къдравата коса, без да я заплита, като придава 
на къдриците еластичност и блясък. Балсамът 
и маската улесняват разресването, къдравата 
и непокорна коса става мека и еластична. 
Хидратират я в дълбочина и намаляват 
негативните ефекти свързани с разресването 
на косата, особено при стилизиране и сушене. 
Не съдържат SLES, SLS, силикони и изкуствени 
оцветители. 

Комплект O”Herbal за къдрава и непокорна 
коса: 3 продукта - шампоан, балсам и маска 2965

лв

ПРОМО цена:

843061код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв

 -50% 
за комплекта
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1325
лв

ПРОМО цена:

8430230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1325
лв

ПРОМО цена:

8430930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

565
лв

Стара цена: 

1890
лв

1500
лв

ПРОМО цена:

8431630код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

650
лв

Стара цена: 

2150
лв

 -50% 
за комплекта

2965
лв

ПРОМО цена:

843021код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2965
лв

Стара цена: 

5930
лв



3 броя - с -30%

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

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.

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.

С алое 
за суха и чувствителна кожа

Със зелен чай 
за комбинирана и мазна кожа

С градински чай  за кожа, 
склонна към възпаления 

За чистота 
и свежест!

3

470
лв

ПРОМО цена:

2050020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

120
лв

Стара цена: 

590
лв 835

лв

ПРОМО цена:

9191340код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

555
лв

Стара цена: 

1390
лв

Деликатни гелове 
за почистване на лице 270 мл - 2 броя

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.

Микрофибърна 
ръкавичка 

965
лв

ПРОМО цена:

8620_230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

415
лв

Стара цена: 

1380
лв
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CARBO DETOX Мицеларен 
разтвор  за почистване 
и сваляне на грим  200 мл

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

 

1115
лв

ПРОМО цена:

90150230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

475
лв

90150002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

795
лв

ПРОМО цена:

Паста за зъби 
Dr.Silver 
ROSE & HERBS
2 броя

  

Сребърни йони; Розово масло (органична 
розова вода с висока концентрация на 
розово масло); Алое вера; Масло от мента; 
Без флуорид, захар, парабени. Натурален 
продукт с иновативни съставки: сребърни 
йони, органична розова вода, мента и алое. 
Освежава, почиства, освежава и енергизира. 
Предпазва от кариеси и зъбна плака и 
заздравява венците.

Стара цена: 

1590
лв

1245
лв

ПРОМО цена:

90120230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

90120002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1780
лв

Ефекти от нано златото: 
мощно антибактериално 

действие, успокоява, 
детоксикира и почиства, 

подпомага при невралгия.

Четка за зъби 
Nano Gold
2 броя 1245

лв

ПРОМО цена:

90121230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

90121002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

890
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

1780
лв

Четка за зъби 
Nano Silver
2 броя

Ефекти от нано среброто: 
мощно антибактериално 
действие, детоксикира, 
регенерира клетките и 
повишава имунитета.
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80 _ _ _30код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

4290
лв 3000

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1290
лв

За 1 брой 
-30%

80_ _ _50код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ*

Стара цена: 

8580
лв 4290

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

4290
лв

За 2 броя 
-50%

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

Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те съдържат 
Патентована лентa с анионен чип с активен кислород и инфрачервено 
излъчване, които са с благоприятно въздействие върху организма. Имат 
антибактериален, противовъзпалителен и подобряващ кръвообращението 
ефект. Имат висока степен на абсорбиране.  Добавени са мента и лавандула, 
които създават чувство на свежест и успокояват. Във всяка опаковка 
вагинална карта – тест за самодиагностика на pH в интимната област.

Грижа за интимната 
хигиената!

Дневни 
дамски превръзки
SHUYA 10 броя 

Нощни 
дамски превръзки   
SHUYA 10 броя

1 2

Ежедневни 
дамски превръзки   
SHUYA 30 броя

3090320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1190
лв 950

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

240
лв

За 1 броя 
-20% 30903340код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3570
лв 2140

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1430
лв

За 3 броя 
-40%

 
Интимен гел с алое вера 200 мл

9200530код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1650
лв 1155

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

495
лв

За 1 броя 
-30% 92005002код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

3300
лв 1650

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

1650
лв

За 2 броя 
-50%

790
лв

ПРОМО цена:

3090_20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

1780
лв

ПРОМО цена:

3090122код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1190
лв

Стара цена: 

2970
лв

 - 40% 
за комплекта

КОМПЛЕКТ дамски превръзки SHUYA: 
Дневни - 2 броя + Нощни - 1 брой

Деликатен интимен гел с успокояващо и защитно действие. 
Студенообработеното алое вера е богато на полизахариди и 
осигурява ефикасно хидратиращо и освежаващо действие. 
Тенсиоактивите с растителен произход, използвани 
във формулата, почистват деликатно без да дразнят 
кожата. Млечната киселина изпълнява важна функция в 
поддържането на физиологичния рН  на кожата (рН 4,5). 
Невенът помага за подобряване на омекотяващата сила на 
формулата. Не съдържа: парабени, SLES и SLS. Деликатно 
парфюмиран, без алергени. Дерматологично тестван! 
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* Цената е за 2 броя! Задължително се поръч-
ват 2 парфюма (по избор) в една заявка!



Естествен грим от природата. 
До 100% натурални съставки.

Подходящи за чувствителна кожа.
Дерматологично тествани.

Хипоалергенни.
Не съдъжат: 

парабени, силикони, парафинни масла, 
PEG, изкуствени оцветители.

2040
лв

ПРОМО цена:

711 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв
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01 02 03
Light Beige
(Светло бежов)

Medium Beige
(Медиум бежов)

Dark Beige
(Тъмно бежов)

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

Компактен Фон дьо тен 10 г 

Стара цена: 

2550
лв

Богата и кремообразна текстура покрива несъ-
вършенствата и тъмните кръгове, и осветява 
контура на очите.

Активни съставки: aрганово масло, 
aлое вера, масло от семена на пасифлора, 
минерални оцветители, бяла глина.

Коректор стик 4 мл 

Natural Beige
(Натурално бежов)

Caramel
(Карамел)

01

02

1590
лв

ПРОМО цена:

713 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Стара цена: 

1990
лв

Копринено докосване, което подчертава скулите.
Активни съставки: арганово масло, бяла глина,  
Витамин Е,  минерални оцветители.

Руж - 8,5 г

Natural Rose
(Натурално розов)

Peach
(Праскова)

01

02

1800
лв

ПРОМО цена:

714 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

Копринена пудра, която със съвършено докосване 
извайва контурите на лицето. Матиращ ефект и 
повдигнати скули за изваяно лице.

Компактна Бронзираща пудра за лице 8,5 г  

(Интензивен
 мат)

Intense 
Matte

Активни съставки:
арганово масло, 
оризова пудра 
(прах), бяла 
глина, минерални 
оцветители, естествен 
восък.

Стара цена: 

2550
лв

2040
лв

ПРОМО цена:

716_ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

510
лв

(Перлен)Pearly
Bright01 02

Червило - 4 мл
Богати цветове и естествени 
съставки за красиви устни. 
Активни съставки:
масло от шеа, масло от 
жожоба, Витамин Е, соли 
от хиалуронова киселина, 
минерални оцветители.

Rose Camellia 
(Розова камелия)01

Delicate Rose 
(Бледо розов)02

Nude Rose
(Розово телесен)03

Natural Nude
(Натурално телесен)04

Intense Nude
(Наситено телесен)05

Marsala 
(Марсала)06

07 Red Marsala 
(Червена марсала)

08 Red Sangria 
(Червена сангрия)

09 Red Amaranth
(Червен амарант)

10 Red Magenta 
(Червена магента)

11 Burgundy
(Бургунди)

12 Intense Burgundy 
(Наситено бургунди)

1590
лв

ПРОМО цена:

721 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

400
лв

Стара цена: 

1990
лв

Молив за устни 

Подчертава контура на устните и се съчетава 
перфектно с червилата и гланцовете от 
серията.
Активни съставки: естествен дървен 
материал, богато съдържание на минерални 
оцветители, масла и естествен восък.

Rose
(Розов)

Red
(Червен)

Bordeaux
(Бордо)

01

02

03

Подсилва контура на 
очите - линията е ясно 
очертана, мека и плавна.
Активни съставки:
естествен дървен мате-
риал, богато съдържа-
ние на минерални 
оцветители, масла и 
естествен восък.

01 Black
(Черен)

02 Brown
(Кафяв)

03 Green
(Зелен)

04 Violet
(Виолетов)

05 Ivory
(Бял)

06 Blue
(Син)

790
лв

ПРОМО цена:

719 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

Стара цена: 

990
лв

Молив за очи Спирала за обем - черна 12 мл

1800
лв

ПРОМО цена:

7190020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

450
лв

Стара цена: 

2250
лв

Разресва миглите с 
богат кремообразен 
слой, който придава 
прекрасен и ефектен 
обем. 

Активни съставки:
пудра с вулканичен 
произход, маслиново 
масло, Витамин Е, 
масло от сладък бадем, 
масло от семена на 
нар. Специалната 
четириъгълна четка е 
с различни дължини 
на влакната, които 
гарантират ефективно 
постигнат обем и 
прецизност при 
нанасяне.

Стара цена: 

990
лв 790

лв

ПРОМО цена:

722 _ _ 20код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

200
лв

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



Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 434

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 502 

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

19 см

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 445

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

9240
лв

ПРОМО цена:

1_1445230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3960
лв

1_1445250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

6600
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

13200
лв

Магнитна гривна 
Victoria Bells SB 509

/  /магнити, 
инфрачервени лъчи, отрицателни 

йони, германий, турмалин

7695
лв

ПРОМО цена:

11150930код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

11150950код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

- 19  см0
- 21 см1

21 см

Избраните продукти се получават до 25 работни дни след поръчката.

 

Всички продукти от каталог Magnetix с 30% отстъпка 
без ограничение.

Заявяват се с добавка на ...30 след кода на продукта.

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

Специално предложение!

Купете продукт(комплект) от каталога Magnetix с 50% отстъпка.
Може да се поръча само при право, съгласно условията по Код 2  

с добавка на ...50 след кода на продукта.
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7695
лв

ПРОМО цена:

101434230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3295
лв

101434250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

5495
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

10990
лв

10000
лв

ПРОМО цена:

10150230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4290
лв

10150250код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

7145
лв

ПРОМО цена:

Стара цена: 

14290
лв

Intense Burgundy 
(Наситено бургунди)



Здраве и уют 
удома!

 

1535
лв

ПРОМО цена:

2090530код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

655
лв

2090550код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1095
лв

ПРОМО цена:

Турмалинова 
превръзка 
за очи

 

4745
лв

ПРОМО цена:

2090650код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4745
лв

 

27390
лв

ПРОМО цена:

2610750код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

27390
лв

 

6490
лв

ПРОМО цена:

24419код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6490
лв

Масажор за гръб Jocca + ПОДАРЪК
8400

лв

ПРОМО цена:

2050209код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Стара цена: 

10500
лв

Стара цена: 

2190
лв

За бързо възстановяване при болка и умора в 
очите; за подобряване на кръвообращението 
в областта на очите; нормализиране на 
клетъчния обмен на веществата; премахване 
на напрежението от клепачите; премахване 
на „червените очи“ при работа с компютър; 
главоболие, виене на свят и др.

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

Одеяло от 
мериносова вълна 
140 х 200 см

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. 

Стара цена: 

54780
лв

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

Калъфка за възглав-
ница от мериносова 
вълна и памук + 
Възглавница от мемори 
пяна 70*40*11 см  

Стара цена: 

12980
лв
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Дивият кестен притежава вено-
тонично, противовъзпалително, 
капиляроукрепващо и обезбо-
ляващо действие. Див кестен 
в комбинация с камфор, 
арника и розмарин подпомага 
възстановяването при навяхва-
ния, натъртвания, болки в 
мускулите и ставите, отекли и 
подути крака. А в комбинация с 
ментола има охлаждащ ефект. 

Чувстваш се напрегнат, а болките и схващането в гърба се усилват? Имаш 
нужда от отпускащ масаж, но ежедневието те притиска и не ти остава време? 
Масажорът за гръб Jocca ще реши този проблем! С него ще разполагаш със 
свой личен масажист, където и когато пожелаеш. По този начин ще пестиш 
както време, така и много пари.

Само с масажора за гръб 
Jocca получаваш:
• 8 типа масаж;
• 4 зони на вибрация;
• 4 нива на интензивност;
• Функция „Загряване“;
• Кабел за захранване в 
автомобил;
• Дистанционно управление 
за максимален комфорт;
• Инструкции на български.

Подаръкът е на стойност 5.90 лв.

ПОДАРЪК 
гел с екстракт от 

див конски кестен 
с розмарин и 

арника - 30 мл

 НОВО 

Тонизира и релаксира.
Премахва напрежението и болката в 
областта на гърба, раменете и кръстта.
Подобрява кръвообращението.
Подходящ за употреба вкъщи, офиса, 
на вилата или докато шофираш.

Размери: 55x50 см.



Бързо и 
здравословно 
почистване!

 

4495
лв

ПРОМО цена:

24434код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

4495
лв

 

1110
лв

ПРОМО цена:

2510320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

280
лв

 

 

1610
лв

ПРОМО цена:

25101230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

690
лв

25101002код 2:
само при ПРАВО(стр.1)

-50%
Намаление:

1150
лв

ПРОМО цена:

Професионална кърпи 
Кърпа за прозорец 
40 х 40 см - 2 броя 

Уникално тънкото влакно и специалният 
патентован метод на сплитане правят тези 
кърпи изключително ефикасни за почистване и 
полиране на стъклени и метални повърхности: 
прозорци, огледала, атомобили, витрини, 
маси, шкафове, кранове, батерии, кристални и 
стъклени сервизи, екрани на телевизори и друга 
техника. 

Стара цена: 

2300
лв

Комплект 
универсални кърпи
Color Set Premium

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. 

Стара цена: 

1390
лв

ЕКО МОП 
-50% отстъпка
+ 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. Можете бързо да почистите всички 
видове повърхности: гранит, ламинат, паркет и 
кожени настилки и т.н. 

Подаръкът е на стойност 8.90 лв.

ПОДАРЪК 
Резервна 

микрофибърна 
бърсалка

Стара цена: 

8990
лв

1245
лв

ПРОМО цена:

20307230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

535
лв

Почиства, полира и защитава с едно действие. 
Подходящ за: всички повърхности в дома, 
градината, офиса и др. Отличeн за банята 
и кухнята. За котлони, тенджери и тигани 
без покритие, плочки, мивки, пластмасови 
дограми и градински мебели, метални 
повърхности и др.

Универсален 
почистващ камък 
BIONUR 300 g -  2 броя

Стара цена: 

1780
лв

 

Многофункционален високо ефективен почистващ 
концентрат, създаден по най-съвременни изисквания, 
на основата на последните екологични тенденции. 
Разработен е на базата на естествени, биоразградими 
сапуни и подбрани повърхностно активни вещества. 
Лесно премахва ежедневни замърсявания в дома и 
офиса. Притежава висока ефективност при почистване на 
бани, тоалетни, санитария, подови покрития, кухненско 
оборудване, водопроводни батерии, фаянс и др. 

Универсален екологичен почистващ 
препарат BIONUR 1000 мл 

2031020код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1150
лв 920

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

230
лв

За 1 броя 
-20% 20310240код 1:

БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2300
лв 1380

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

920
лв

За 2 броя 
-40%

Продуктът притежава Ecolabel сертифи-
кат и е биоразградим и щадящ здравето 
на хората и околната среда!

 

3295
лв

ПРОМО цена:

3048540код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2195
лв

Стевия 
1000 таблетки

високи нива на кръвната захар; диабет тип 
ІІ; хора с наднормено тегло; високо кръвно 
налягане. Използва се като напълно безвреден 
заместител на захарта -  за подслаждане на 
кафе, чай, напитки, сладкарски изделия и др. 
Индианците от племето гуарани са първите, 
използвали растението.

Sanct Bernhard препоръчва при:Стара цена: 

5490
лв
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7450
лв

ПРОМО цена:

2006050код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7450
лв10135

лв

ПРОМО цена:

24416код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

6755
лв

5935
лв

ПРОМО цена:

2004040код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

3955
лв

Стара цена: 

9890
лв

КОМПЛЕКТ 
VOLCANO ZAPPER
+ Паразитоцид - 100 мл

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.

Стара цена: 

16890
лв

Активатор за жива и 
мъртва вода
VODOLEK

Активаторът VODOLEK е 
предназначен за електро-
химична активация на питейна 
вода с цел получаване на католит 

Стара цена: 

14900
лв

Стара цена: 

4490
лв

2695
лв

ПРОМО цена:

2000640код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

1795
лв

Neoguard Life

Магнитен уред-бижу от ново поколение - 
високотехнологичен продукт предназначен 
за: магнитотерапия; магнитна обработка 
на водата; енергийно-информационно 
структуриране на вода, течности и храни; 
защита от негативни въздействия; енергиен 
баланс на организма. 
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Dr. Silver М
генератор на сребърни йони

Повече от 40 000 л сребърна вода с питейна концентрация
Сертифициран по TÜV 

Сертификат № 359_BSP-16P2.0032.0 - C01
Лабораторно изследван, с доказан ефект с 

Протокол за определяне на влиянието на сребърна вода върху патогени 
от Института по микробиология към БАН

повече от 40 000 литра сребърна вода с питейна 
концентрация;
цифров таймер с автоматично изключване;
сменяем сребърен електрод (проба 1000);
сменяема батерия;
помага за добро здраве и красота;
незаменима подкрепа за хигиената на дома;
спестява много пари;
може да си използва навсякъде;
малък и компактен;
уникален дизайн, надеждност и качество.

10 предимства на Dr.Silver:

Напълно безвреден! Лесен за употреба!

изберете подходящ съд и налейте 
необходимото количество вода;

включете уреда, като натиснете и 
задържите на указаното място;

потопете уреда в съда с водата. След 10 мин 
той ще се изключи самостоятелно;

ако времето за обработка е под 10 мин, 
изключете уреда.

Употреба само в 4 лесни стъпки:

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.

(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. Мъртвата вода забавя 
биологичните процеси в организма, понижава кръвното 
налягане, успокоява нервната система, подобрява съня, 
намалява болките в ставите. 

 НОВО 

Уникалната сила на сребърните йони: 



Антиалергенна UV прахосмукачка Volcano 
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Квадратен тиган 
със стъклен капак и 
капачка-дозатор 
(28 х 28 см) Вкусно, здравословно, диетично, 

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

Стара цена: 

29600
лв

14800
лв

ПРОМО цена:

2251250код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

14800
лв

Квадратен 
барбекю-тиган 
с два улея (28 х 28 см) 

Оребрената повърхност на тигана позволява да 
се запазят хранителните вещества в храната, а 
не да се пържи в излишъка от претопено олио 
или масло. Двата улея, които са разположени от 

двете страни на тигана, позволяват 
да се отцеди излишната мазнина, 
след всяка партида от барбекюто. 
Равномерно разпределение на 
топлината и с ергономичната 
дръжка. Не съдържа PFOA. 

Стара цена: 

19990
лв

11995
лв

ПРОМО цена:

2250140код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

7995
лв

Филтър Unimax  
За кана Astra

Филтър Classic 
За кана Atria 

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. 

2300120код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1050
лв 840

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

210
лв

За 1 броя 
-20%

23001230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2100
лв 1470

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

630
лв

За 2 броя 
-30%

2300320код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

1290
лв 1030

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

260
лв

За 1 броя 
-20%

23003230код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ

Стара цена: 

2580
лв 1800

лв

ПРОМО цена: Спестявате:

780
лв

За 2 броя 
-50%

HEPA филтър и микрофилтър.
Функция „вибрираща глава“ за по-лесно извличане на опасните микроорганизми.
Функция „топъл въздух“ за изсушаване на повърхностите и почистване с по-висока ефективност.
Патентована сензорна система за безопасност: UV лампата се изключва автоматично, когато прахосмукачката се обърне 
наопаки за предотвратяване на вредно въздействие върху очите и тялото. 
Допълнителна малка четка за почистване на филтъра закрепена в основата на уреда. 

 НОВО 

Край на акарите, бактериите и вирусите!!!

Премахнете от дома си най-честите 
причинители на алергии!!!

Научно сертифицирана UV почист-
ваща технология с 99% доказана 
ефективност! 

8400
лв

ПРОМО цена:

2040020 код 1:
БЕЗ ОгРАНИЧЕНИЕ Спестявате:

2100
лв

Елиминира опасните прахови акари, 
бактерии и вируси чрез специална 
ултравиолетова светлина. 

Мощност: 300 W

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.

Стара цена: 

10500
лв



За контакти:
GM 10/19

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

Промоционалните предложения важат от 14.09. до 11.10.2019 или до изчерпване на количествата!32

Вземи талон, 
изтрий и спечели!

 

Общи условия на Кампанията ЕСЕННА ПАЛИТРА
Организатор на Кампанията:  „Грийн Мастър Груп“ ООД, София, ул „Пиротска“№151, тел 02/8022641, www.green-master.eu.
Период на Кампанията: 14.09.-11.10.2019 г.
Право на участие имат всички клиенти на Грийн Мастър, които са закупили продукт/и 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.
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 ЕСЕННА ПАЛИТРА
Период на кампанията: 14.09.-11.10.2019 г.
Всеки клиент, закупил съгласно условията продукт с Код 2 от настоящата брошура, получава 1 талон „Есенна палитра“, 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.

ЕСЕННА ПАЛИТРА!

№ 1 Volcano Nutritional Extractor (2020000)
№ 2 Квадратен тиган Stoneline 28х28 red (22512200)
№ 3 Кухненски чопър Volcano (2080000)
№ 4 Vis Plantis Комплект Дневен, нощен крем и гел за почистване 
за чувствителна кожа (8422600) 
№ 5 гривна SB 440 Турмалин - 5 в 1 Дълга (111440200)
№ 6 Папая 4000 - 16 сашета (3029900)
№ 7 Vis Plantis  Интимен гел с дъбова кора и градински чай
500 мл (8422100)
№ 8 Ехинацея с ацерола - 30 капсули (3073000)
№ 9 Кърпички Color Trap 2 in 1 – против оцветяване на пране 
и за отстраняване на петна - 20 броя (2045100)
№10 Dr. Nature Лутеин супер плюс - 30 капсули (3006700)
№ 11 Aлое Вера вода за уста 250 мл (9211300)
№ 12 Ледена кърпа Cool Touch - зелена (2511200)
№ 13 Хидратиращ крем за лице с алое вера - 30 мл (71000)
№ 14 Бамбукови чорапи Green Master - 1 чифт (28000)
№ 15 Крем за ръце Green Pharmacy (8651000)
№ 16 Wave Guard (2000700)
№ 17 CARBO DETOX Почистваща маска с активен въглен 2х6г 
(9171900)
№ 18 Сапун Green Pharmacy (8680000)
№ 19 гел Dr. Silver за чисти ръце - 50 мл (2002900)
№ 20 Бамбукова кърпа за съдове Bamboo Dish Premium 
(2520300)
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